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"e�tuar'istas movimenta.m-se, O carnaval de rua vai' agitar a
,

.
- .

para construir séde própria massa na M{irechtal ·'Deodoro
o 'Sinti;cato dos Traba--' para erguftr um novo pa- O carnaval de salão sern-' 'Também não haverá ex-

Ihadores nas lndüstrías do 'vimento, assim que as pre foi o forte do tríduo pedlente nas' repartições
Vestuário de ,Jaraguá do condições exlqlrern., l;>e momesco. No entanto, as públicas .federals, esta

Sul, 'que congrega 5.476 acordo corri a presidente 'folias cárnavalescas de duals. e repartições autär

associados, de aproxima- Renilda Farias, estão sen- 'f'uar 'a, cada ano, ganham quicas 110S dias 22, e 23

damenie trinta empresas do' consultados vários en- 'Tior incentivo e [ä tor- prõxlmos, relnlclando - se O já' comprometido
do ramo, é o maior órqãó genheiros civis para a ela- näram-se: tradição, muito, ne dia 24 _ quarta-feira orçamento do' trabalha-

de representação classista boração de um esboço do embora llrnltadas a' duas de Cinzas, às 12 horas. dor sofrerá a partir de
do município, da categoria prédio,

-

que, será anal ísa- escolas de" sam�a' apenas, ' :,0. Comércio, de Jaragu,á 1.0 de março um novo

profissional. Estruturado, e do em novo encontro da a Unfdos da Brasllla Ef'a ,do Sul não abre dia 24, no desajuste. !: que os õnl-
funclonando em dependên- dlretorla, em prleciplós d,�: Estrerä' D�Alvã�"�di'r,lgidas período .mattnal. .bus coletivos que co-

cias do Sindicato dos Tra- março.' pef&s ;:n'estrés FiÖ e Ma- "O Superintendente da brem as linhas urbanas
balhadores nas lndústrlas !: pensamento iniciar' as" nequtnha, "f'êsp'ectivàmen- I Polícia Civil, Dr. Luiz Dar- e, interdistritais,

. ctrcu-
da Construção e do Mobi- obras ainda no 'prim�jf,o _' tEr." r, ", 'I�.·'

"

ci, da Rocha, baixou Por- larão com o preço das

Hário, QS dirigentes,' có- semestre, urna vez que' ,<? (,� ,I' E,:'Sota"'Sl'Yê,�C()��'��,'�',�árias I'�
taria advertindo contra os passaqeris majorados,

mandados .pela presidente Sindicato dispõe de alguns' 'séma�,s ensaiaram, para ; excessos no carnaval. As- obrigando ao usuário o

Henllda de Assumpção Fa- recursos para
-

a constrú:'�' ss "ajJrtlseihaçõês "deste i� sim, desde a zero hora do desembolso de Cr$ 7,00
rlas, estão se mobilizando ção. A crescente elevaçâõ sábado'JEnerçä-feira,"�ã par- dia 19 até�;�s' 18�horas do a mais do que vem pa-
AO sentido de construir a dos matertals de constru-' ,tir'das':20 horas, cõmsúãs dla 24, flcaprolbldo a rea- ga:1-:1o atualmente, CrS

sede própria para aquele i çäo vem' preocupando. os ��vers�s alas e baterias, llzação de qualquer b�i�e 18,00, contra os CrS
Slndlcato, em terreno de ; dirigentes do" Sin�Watp ;, na �are,ch�1 pljlf)dQro, O 'carna.vale_sco sem a �revla 25,00 que passa a pa-
sua' propriedade, locahza- I dos Trabalhadores nas {I).;,'�", �E!�f!��.�c�eça, � �,I!,ura.,�da, aUil:?r.lzaçao da autoridade gar em março, portan-:
do na Rua João Zapella, � dústrlas do ��sfu�,rio�:�óf�!, pass�.��� 'de" ,",ve! ate a' pollclal, o �so de lança- to, 39% de majoração.
fundoá I do CoM§gio

-

São I nando-se Irnperativn "o' lh;i�,:� .a,�t�rã' ,aoJ �a�� ��u.er, tra� perfume, bisnaga, talc�,
Luís. cio das obras cem a ,naiô_r' je.to e qual' o publico pO-. rsopor ou produtos conqe- Este valor é ldêntl-

brevldade.. antes que 'ös'" "dérá ,Sê' postar para pre- neres, também o trânsito co 'ao que está sendo!
custos sofrarri' nôvä'�'�' má� · sehöiár,' áplaudlf e sa'mbar, de pessoas s�m documen- cobrado em cidades de'

joraç6es." ,-'o,' ,,' 11"', .... )U'part'iBij!5ándó da ínai� au- tas-de: identidade, bem co- pörte médio, co'mo' Join-

Está previsto
.

taníhe'rl,' "têrfficâ ,festa de manifes- mo o usO' de fantasias que ville e Blumenau, Dor'
( pari,Ch' 'A6vo 'predl&P'ôll1à:' !}ãÇ'ão�p'opula'� cl?, País, ago- atentem contra a moral e, exemplo. A última ele-

I
farmáci,a para "0' '·áté'n(Ji-·�['fâ"11á(.'(fiVehdo sQb o reina- ?s. bons c�stumes"ou que vação de preços ocar-,

'

mento aos associados e do do samba. Imitem unrformes das fqr- reu' no dia 16 de outu-

,depênde'1�es.
'

,� . :: .. ,;
,.

':/. ,?�r�I!c;f.a ar presença ças a�madas e. �au�niare�, bro do ano passado..
'

,

""". <r-maClç� dijs Jaraguaenses, ou tr.aJes ecleslastlcos. , Decreto neste' senti-
��....----�,,,!,,...-�,�",,'.. n���-!liâbãàô e na' terça"

.

Está também proibido' o elo foi baixado pelo Exe-
" ,"" "�' .,; ,," ,';!h '

i, '!,f '. féira"tlã :cárnával, para os uso de; m�scaral' meia- 'cutivo Municipal de 'Ja-

';& ,'O'n388 ..
:"

.

qy�.começam às �á�G����ue�:�i fica:d�: t'aguá do Sul, que o

"" < ,,'o' -
,

• P; .' ,,"
' "'f�-;' "�,O '�Correio·,dp:,,.,pova' 'P\l-

"te 'di r.li- �d.é Vere,�ádÓres \�do��::!I,c��:n���d�a:r�at� blica na 'presente edi-
''f' _ ção, considerando, em

de Corlipá,' �rnes elipe B�", ,:'�pre:sehto1:J.' profeta: munições ,e ·fogós de arti-, 'parte, as freqüentes -ele-
de-lei 'que institui à contagem l'eclprÇ>cfl, por t�mpo �e fícios também .foi susper- vações do custo de ma-

se,rviço a funcionários públicos municipais, para ,efeito' sa até.o dia '24.
A

,"

I nutéoção d9S veiculos,
de aposentadoria, nãp elilquadrªdos nQ regim�' da pre-, Essas advertelici.as ;Ç!à despesas adrriinistrati-
vidênci'3 social. Cóm' a aprovação do projeto, baseado SuperrntendênCia

. da PO'I-
vas, combustíveis, isto

na lei 6864, de dezembr"o de 1980,' aqueles funcioná-, ela Civi,1, vinculada ,a Se-
�; . tamb�m para que a con-

rios municipais (que são poucos) passarão a somar os' cretaria de Segurança, e
I cessionárià possa con-

anos trabalhados, para a -aposentadoria, no período em Informações, serão fisca i-.
tlnuar oferecendo con-

'1ue nBD estavam ,vinculªdos ao atual sIstema prêvijer�- zedas pelas' autoridades forto e segurança, apre:-
ciário. policiais, segundo o Oele-

d sentando um padrão de
,

,

Outro projeto-de-Iei," do
.

mesmo vereador" declara, 9a o Regional,'de PolíCifl
de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Ru- de Jaraguá do Sul, Dr. s e r viços compatíveis

dh bb coin as exigências da
rais de Corupá, em virtude dos relevàntes serviços que A, emar Gru a.

população.
têm prestado à comuríidade rurícola do ml,!nicípio, prin�. Ma"ls 17,5 QU"I'lo"metJro'S da I "I'n'hascipalmente no campo social. Este sindicato, também, . De acordo com o Ej(e-

teve 'o seu posto de vendas sinistrado !lo di� 14 de cutivo, o aumento fa�-
dezembro do ano passado, no entanto,' mesmo assim de el'etrl"ficaça-o r'u' r'al se necessário para que
não deixou de atender os associados e dependentesem'

'

à Canarinho não desati.,

suas instalações provisórias, na Comunidade Evangéli- Como terceira etapa do nhas primárias, mistas e ve diversas linhas que
"

ca.' O novo posto de vendas está, ,em fase de cons- projeto de dotar
/

todo o secundár,ias: Tifa Macuco são ,deficitárias atual-

,

' trução. interior do município com Grande _' 3.339 metros, mente pelo preço em

, De·Corupá, a informação de que poderão ser fe,fta$ a rede de distribuição de Tifa Blanck' (Rio da Luz) ::_ �igor;
até o di'a 26 de fevereiro, as matríoulas dos alunos na energia elétrica, a Prefei- 2.004 metros, Estrada, Ma- O preço de Cr$ 25,00
Escola Mupicipal da Rua 25 de Julho, que a Prefeitura tura Municipal de Jaraguá cuqUinho e Rio da Luz Vi- será cobrado nos 'ôni-
construiu, beneficiando as crianças das r:uas 25 de Julho, do Sul está lançando no-' tória _ 8.054 metros, Tifa, bus cir,culares' que, per-
1,0' de Màio, Roberto Seidel, Clara Hermann e adjacên- va) concorrência pública Vieira (Rio da Luz) � 978 fazem os trajetos den-
cias. As aulas começam no dia 1.° de março. para atender a seis novas metros, Tifa Geisler (Rio tro do perímetro urbà-

A municipalidade, 'por outro laöo, adquiriu esta se-, localidades, conforme 'pre- da LUZ) .- 1.776 metros e no; as tarifas. das linhas
mana um novo veículo para o Gabinete do Prefeito" da vê o programa de governo Tifa da Prata :- 1.326 me- interdistritais serão co-
marca Voyage. Q prefeito Adelino Hauffe, já há' três da Administração Bauer! tros. bradas' de acordo com
anos vinha usando o seu veiculQ. particular. ' Schünke. 'São 17.477 me- Com a impla�tação des- os trajetos detelimlna-

tros de linhas que serão sas 6 linhas, sobe para 24 dos.
estendidas, beneficiando o número contratado na

milh�res de jªraguaenses atual administração muni-

que residem no interior e cipal. As nove primeiras
que�ressentem-se da ener- foram concluídas em 1980

gia elétrica, necessária ao e igual quantidade a mu

incremento da própria eco- nicipalidade contratou jun
nomia primária, uma vez to a ,f,nstaladora Santa Ri

que 'as regiões ben�ficia-' ta, �m julho do ano pas-
das são produtoras. sado: Tifa ,F;unil, Tifa Fu-'
A ConcorrênCia Pública nil' Pequeno, Tifa 'Funil

2!82, cujo resumo a muni- Grande, Tifa Terezinha, Ti
i,palidade publiCOU na im- fa Ribeirão Cavalo, Tifa
prensa semana passada, é União, Tifa Bruch' e Lau-

i destinada a aquisição de be, Estrada Javali Esquer
materiais e, p�estação de do e Direito e Estrada. Rio

serviços par� imp'antação da Luz Alto, além das Es
das linhas de eletrificação trada Rtbeirão das Pedras,
rl!ral, cujas propostas de- Lateral, Estrada Ribeirão,

O Presidente da Empre�
,

3 - bilhões 350 milh&es, verão ser entreg�es até das _Pedras, Tifa dos Hún-

sa Brasileira de Transpor- sendo- ·Cr$ 1 bilhão '980 às 17 -horas do dia 09 de garos, Tifa Germano" Es
tes Coletivos, Jorge Gui-· m i I h õ e s destinados à março. trada Cacilda,' Tifa AIi'ce,
Iherme Francisconi, assi- Grande Floriano'polis. São estas as localidades Estrada Ribeirão Fausta,
nou na semana passada O restante das verbas beneficiadas com a rede Tifa Rodrigues e Tifã das.
vários' contratoS de fibera" será destinado às cidades . de distribuição rural, fi- -Flà�es.
'ção. de verbas para a 'rea" 'pe Tubarão,- Brusque, Ita" V O e e ,c O ,N e o R o A ,e Ó... E S T.A,
lização de obras viárias jaí, J�inville" Blumenau, F 'R A S E '1 ;'l. ;;,.;',

'

em ,nove'" mupicípi'os, dó Jara9Wß· do,. Sul, :.Lage� e
, Estadq: /:l ,no:Aglome,rado 'Chp'pecó:qUe sã�',de 'POJte ,�uiul&o','9�/que.!l)an'dam"perdem a�,!�rgonha;:
Urbaôo;tlé,\flõ;riarJ:ópolis�Q 'm,�'êHo, iàl'é'm' de,�SãQ\ MTiii, "os que :obedeéem 'perdem .,o'·,respeito. é(;�(Cardeâl,.,
totâl ·das verbas,� de, Qr$" guel do Oeste � (a.gli:Qa. X ,,'de Ôétz).���

" "',;,' ,: ,:" ':, ". ,,:;'tk" 5r';"'�4,;i",Ai';;:'
.. '

1.0) Os "carnês" que, com toda à crise,

da Prefeítura distribuí- que se instalou em nos

. dos aos habitantes des- so meio, vocês' preten
ta cidade levantaram dem 'construir uma no

mals ondas de protes- va Câmar�' MunicipaL.
,

tos' do que os f'amtqe- que vai custar muito di

rados carnês do Banco nhelro, Estarla aí a ra

NaCional da Habitação. zão J:I@ aprovação dos

Vá aumentar assim no
�

recursos, sem olhar os

ráio que te parta! Interesses 00 po v,o? ,

Pel'guntas que ficam FIO.2.°) _ Um como o ou-

f
ar ... '

tro .mostram a rleza

com que são praticados 6.°) _ Má �O .. anos
os aumentos. No caso '(vice "Confira a, Hlstö

do BNH, quando ,ps to- ria", do Barão de lta

do-poderosos caem do pocu, desta edição) um

cavalo, apelam para o prefeito de triste memö
uso do FGTS'_ Ftmdo ria também praticava
de Garantia' do Tempo humor aumentando im

de 'Servi,ço - para co- postos e, quando o po
brlr o

..
rombo no bolso vo caía de pau ein cima

do prestamista. No fun- dele, na ânsia de fugir
do, no fundo mesmo, dp fustlqarnento da po- •

'quem perde � o oper,á- pulaça, o humQrísticQ Neste. sentido, dia n'Ove

rio quê troca' umª coi- prefeito saía em sua de- passado, em reunião� a ,di-

sa \ certa e líquida. por fesa e em defesa de retoria decidiu pel5 elabb-

uma coisa que nbnca seus teread'ores, dizen-·. l ração de um ante"pl1oj�tb'i
mais vai recuperar. do que a então' UDN' qUJl prevê a ,e�j.ficação\'de

, (com 5 membros) aproo. um prédiO coIl) dois p�'\(i-- ,

3.°) - . Não sé pode vara as leis, contra os 'mentos, poré�, �Gm liase
·

. compreender tànta In- votos do então P�Dsensibilidade num ano (com à,. membros), seu
eleiçoeiro. Claro que. partido. Vá ser engraça
uma coisa nada tem a

-

do assim lá no inferno!

'vpeerIOca'�o·r�'a:geutte,"··Ol/;...Ma! ' •

�III �:>lté.,., - .7iÓ) ---:� jjir�s#.â que
pedir pra qlJl' a vaca vá artigo assim não pode-,
pro brejo. eruem adnll- ria aparecer em (;IOSSO

nistra com sabedoria, jornal, que está amar

co�rige as distorções ,rado e é servil aos in

ano após ano e Os au- teresses do governo 10-·
'mentos se diluem na, cal. É verdade. Sempre
própria espiral da jnfla- fomos e ainda somos

ção; Mas' a'ssim? Fran- do grupo. ' Poderíamos
camente! ter mudado de 'Camisa

4.°) .- Na sema,na e; às vezes, tínhamos
'passada não se encon- razão para isso; Mas,
trou um vereador na coerentes com nossa,

Prefé�tura, para aparar op'inião, ·comunicávamos
•
o desembestado xinga- aos nossos superiores
mento dos contribuín- hierárquicos (j envolvi-

,
teso Ninguém esteve lá mento de que estáva

para suportar a ira de mos sendo vítimas. E

opOsitores, amigos e achamos ter prestado
até correligionários. Pa- um bom serviço ao par-

: rece que só' agora-os tido e à sua ynidade.
, vereadores, d e r a m-se E assim é ainda hoje. O ,

,
cOllta do' que pO,de acon.. qué expusemos neste
tecer quando os ditos escrito é- um sinal de

.. . cujos salvadores da Pá- alerta. � um S.O.S�, .da�
·

tria não examinam com que!es que estainpamos
o deVido cuidado, os ,no infcio do ano passa
prpjetos C1e lei oriundos 'do, que mereceu a in

do Prefeito. E preciso ,sensibilidade de muitos

(
rever com toda a urg�n- graúdos da política 10-
cia a leviandade come- cal e uns poucos não
tida contra o'povo que permitiram que desapa-

. elel:! .juraram defender. recêssemos. Alguns, até
5,°) _ E, por falar viraram as costas para

,

em ,"cal'nês", que não é nós� Paciência! Cumpri
"carne no plural, mas é mos com nosso dever.
a carne que' vai faltar Mas, agora, é diferen-
na mes,a, 9' suor e o te. A ação deve se� ullJ

.

sangue que se tira do todo e não é Com ex

bolso do pobre povo, corchantes a u m entos

vale a pena 'Iembrär aos· 'que se var conseguir a

vereadores que se pro- unidade. Muitos cl o s

põe a uma caminhada nossos valorosos com-

,para a' reeleição: com panhejros 'foram atingi-
qUe cara você's vão a,. dos, E até os honrados

.

, pa�ecer perante os elei- opositores devem ser
tores, pagadores, de Im- defendidos da "Ioucu
postos municipais? O I'a" que se está come

prefeito está de
.

saída tendo, para cujo desfe
'e" ,qua�do, mu'ito, vai cho ninguém foi ouvido
Ouvir os desaforos até e' nenhum conselho se

jàneiro/83. O, novo "bur- pedilll. Até os vél'eado
gomestre" vai sacúdir a

'

t'es _ governo e opo
,Poeira e -diz'er'que' lei é sição __; fizeram

,

vista

.I�i· e a ele compete' grossa, prà dar no que
CUmprir a I'ei .que 'o àn- deu agora.

"

.

�écessor submeteu à Por favor, vamoS usar

pö
...nsider�ção' da Cârna-. a C4ca, meus Irmãos.

'�" t. vocês, Vereado- .Senão a vaca vai pro
"""''''_�'''j.,�s,.��rylo é �ue vão en-, brejo.

frenta!:'. o ôfhâr. crítiCo""
.

:E cdm.ela tod�s nÓs.
dó·, '�,�I!li!àr,?;;��, yJmfade " qU�111i��ls'a amigg é:.�',

. " .1. ,;' ti' "\:'{,�;\(},'! '.iii;, ,\ '''. .'{;' ?(d.
,,'

\í: f(';'"

;·Os
' "carnês" ,da Preleitura,

•

CINEMA REABRE

Os corupaenses têm, novamente: o seu velho cine
ma. É que foi reaberto o Cine Teatro RívO,li, após anos

e'm que foram interrompidas as suas atividades, sendo
o primeiro filme uma fita nacional _ "Não se Faz Amor
Como Antigamente", que levou, cerca de 250 pessoas'
àquela casa de espetáculos.

Haverá exibições a cada duas sem�nas. A, próxima
será no dia 27, um filme de farwest..Ele � dirigido. pelo

'

,

casal DHmar José - Maria Aparecida, dos Santos é r.o

mesmo local funciona uma discoteque e .lanchonete.

Verba da ESTU para o

_siste,mà viá�io de J�r.guá

'; "t� •

�'''i

1

8

7

o

1

•

a

,Capital Sul Americana dó
I,

Chapéu

Transporte
coletivo sobe

,a Cr$ 25 dia

1.0 de

Pari col_elar I
IllBeãtr

G..,upo de garotas, es
tudantes da Fundação,
Universitária da Região
de Blumenau (FURB),
procura . compa�heiras
para completar Jotação

d� -u.m�· Kombi,' para o

transporte diário a Blu"

'menau, no, período ma-:.

tinal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OORREIO"DO.POVO�, Jaraguá dó SUI;'SÇ�,

Dia 13 de, jan;iró :".' ,'�
Deysi Boberta, filhà de

Orival (Marlí) Pellense.
Dia 26 d� janeiro

,

I -'," '. _" � , -.

, 'Cristiane, filha de IAdão
(Re�e) 'Tomporoskl,
Dia 29 de. janeiro

Adriano, filho, de Júlio I

(Inácia) Koslepp,

Dia 04 de fevereiro

AniverSanãm� hoje� '20
,� Sr. ALfn�do, Weiller.
., S r a. ",Sernardina,' de
Aguiar Cunha, em Guara-
mlrlrn, �, ,. . ,

S'r,�. Odila Bertoli Mo
rettl,

,_
,

Mércia Rocha.
Guido Siewert.
Carmem Lima.
Andréa, filha de Jatro

(EIi) de Barros, em Blu
menau.

Wiii

Dia' 21 de f�vereiro
'

Franciane, filha de Ide-
mir (Hilda) Becker.

Dia' 07 de fevereiro,

Mirceani, filtta de Alcl-
, ,

des (I'�aci) -Jahn, ;

,

, Dia, 08 .de fevereiro

Adriana, filha de
{Maria) França.

Dia 09 de fever.eiro

Marcos, filho de Antônlo
(Maria) Mócula.

'

,

Josiane, filha de ,José
(Marlene) :Kosloski.

R,osane Cristiane; fifha
de Har:ry (Maria) Franke.
Ade,léia, filha de Valde�

mar (Leonora) Todt.

Dia 10 de fevereiro

. Rosana, filha ,de Valde-
miro (MariO Vieira.

.

Francielle, filha de Fran�
cisco (Maria) Tomazoni.
'Fábio José, filho de Se

,bastião (Fanil FÚSf.
Adilson, filho de V'almor

(Jací) Machado.
'

Lucinéia, filha de 'Ivo
(Mari'a) Martins. ,

',Francine Cristina;/ filha
de Adolar (Elizete) Kam

. chen.
A�exander, filho ,de R'Udi

, (Darci) Enke.

Diá 12 de fevereirö

Der'lise� filha 'de Mário
(Anelore) Moretti. /

Sidney; filho de' Mário
(LuZia) Kruscinski.
"rharsai' filha de Louri'val

(Mirna) Spézla.
.

Pia 14 de fevereiro

Márcio, filho de Fio;in
do (Stanislava) 'Pess'att!.,

Isabel, filha de Oscar
(Iyone) Leithold.

'

"

' Falecimento's'
, ( -:-.,

Dia 10 de fevereiro,
José Hornke, 75 anos,

Ribe.irão Molha.

Dia 12 de fevereiro

, Luciano Wendor-ff, 18
horas, Rio da Luz I'.

Dia 14 de feV'ereiro

\ Maylin Brtms, 15 'horas,
Sclilroeder. " '

'

Dia 15 de fevereiro
,

'.

"Josiane ,-Amanda Kren:
kel, 3 anos, nesta.
Sérgio Jaco'moliski, 1

• dia, Jaraguá Esquerdm
.

,Lindacir da Silva, 3 me_
ses', nesta.

Sr. ,Assinante'
Você é muito impor

tante para nós. Quere�
mos' qu� raceba regu
larm,ernte !l0sso ,sema-

.

nário, porém, caso es

teja 'ocol'irendo algúma
irregularidade c o m c

não recebímento cu en

trega tardia, por: favor.
para

Ervina Pedri.
,

' Guldo Otávio BortôAni.
Cláudia Márcia Barte!"

em Ponta Porã ....- MT.
Mário SteindeI.
Iris Thomsen.

, Carn�em Uller.
Sr. Jaime Célio Plazera.
Diva Clara Schneider.
Deise Gomes.

'

Dia 22 de fevereiro

Dr. Alfredo Günther.
. ,Buth Hoffmann, em Rio
da Luz.

Ora. Araey Witt, Spíno-
Ia, em S. Paulo.
Paulo Lennert.
Irio João dos Santos.
Olavio Kisner.

I Marisa Felipe.
Dia 23 de fevereiro

Sra. Angelina Pedri 'Pe
ters.
Mário Hoffmann.
Sra. Ida Müller, em Co

rupá.
Sr. Dagoberto Soares,

'em JoinviUe.
Sra. Elfriede Streb(3 Sie

fert.
Mara Anacleto.
Silvana Tecilla.

Dia 24 de fevereiro'

Ângela Célia Stinghen.
Olavo Martins.

"

Irene Zapella Bórges.
Rcjsénei Aparecid,a Gret-

te!:.

"

RelógiGS Seilto, T�,
RiCOh, violões, eristaJa é ar

tigos para. presentes é, com o

Dia 25 de fevereiro

Deputado Estadual Oc
Jacílio Pedro Ramos.'
Venâncio Darem'.
Sr. Lauro César Râdtke

Braga.
Sr.' Nestor Pedri.
Sra. Edit,Gerent, em' As-

torga -:- PR
Sra. Hertha Piske Gosch
Wa'ldir Maas.
'Clara Moretti Floriani.
Alceu Simas.

piá 26' de fevereiro

. Darlí da Costa, em S.
Francisco do Sul.
Sra. Ursula, Krause Ra-

dGnz em' JoinviNe.
Sita. �olange Doster.
Car:mem Silva Schiochet.
Irerie Eger.
Erna Trapp.

Nesta' eSjtação',
vJsta-se bem e confort�
�Imentle. Compre cal

,çados ,e, confe:êç'ões na

Cinderela, onde você
enco,ntra as melhores

0JJçõe�.

,�. ,

§ '"

'Cinderela I

Veste bem. A moda
certa.

"L anlnaster
o seu reloJoeiro.
. Fone 'l2-U8'f

, ',' .o' .'" - '

Nosáo [ornal; qus ao

longo de seus anos s�-'
pre prlrnsu pela b�a, (rn-for:..
mação, hones�� "'� ,s�aia,
fruto des um ideal planta
do a 10 de. maio de 191'9,
acaba de ser adl'fl.ltido co

rno associado número 218;
da Associação Brasileira'
dos Jornais do Interior'---;
ABRAJORI" que tem sede
em Novo Hamburgo, no

Rio Grande do Sul, presl
dida pelo companheiro Má· Mais um [araquaense é, O ano letivo de 1982 da
rio Gusmão. � também o vitorioso no vestlbular. rede estadual de . ensino
"Correio do Povo" na qua- Trata-se do jovem Rober- começa no dia 1.� de mar
lidade de segundo maiSI to Krüger, filho do casal ço; Os professores efeti
antigo jornal do Estado (o amigo' Hermes (Ilse) Kr;ü- vos no entanto, lnlclararn
primeiro é O Estado, dlá- ger, que foi aprovado e seus trabalhos esta sema
rio), associado da Assocía-, deve ingressar- na Faculda- na, para o planejamento'
ção dos Jornais do Int�' de de Medicina de Passo geral da escola e de ensl
rior de 'Santa Catarina e Fundo, -no RiO Grande do, no. Já as férias. de junho
partlclpante .

da díretorla- Swl. começam no dia 17, 'relnl-
deste novo órgão, fundado ,Cumprimentos ao Robe;'- ciando as aulas no dla 2
no final de outllb'ro, quan- to e a seus orgulhosos de agosto e termlrrando no
do da assembléia geral de país. dia 21 de dezembro, se-
-fundação, realizada em gundo informou a, coluna
Balneário Camboritíi. P1e·· ........--*,---

a Chefe da Divisão de Ad-
side a ,ADJORIISC, o con- Presidente Haroldo Ris- ministração de Ensino da
f.rade -José Paschoal Bag� tow, da Baependi,. bastarr 19a. UCRE, Profa, Brasí-
gio, de Laqes, te .satlsfelto com o magní- lia Gastaidl Beltramini.

* , fico movimento ql,Je vem ---,*--....

Foi inaugurado domln- recebendo o recém-inau- A ACAERT - Associa-
00 às 10 horas, a meiy de gwrado parque aqtrático. E ção Catarinense de Emis
festividades, o prédio pró' como o assunto é Baepen- . soras de . Rádio e TeIevi
prio do 'Jardim de 1l1fân� di, lila terçà-f.eira, 15 ho- são, realizará de 5 a 7 de.
cia Emanuel, consb'uído ras, a garotada poderá se maio, o I Congresso Cata- .

graças a iniciativa da Co- divertir a valer com o ,car- rinense da Radiodifusão.
munidádf3 J:val'lgél'ica. Lu�, naval infantil, que pela vez Será no Marambaia Cassi
teram� Emanuel. Dispõe de primeira será realizado na no Hotel, em Baineário
duas salas de auia, salas nova sede. Camboriú reunir;,do em-
da di'r�ção e dos professo· presários e administrado"
res e demais dependên- ---*---

res de rádio e televisão de
cias. Ela será mantida em Coluna registrando .e- Santa' Catarina além de
Gonvênio com a' Prefeim' cebimemto de convite do técnicos,'· eng�Aheiros

�

e
ra Munic.i.pal de Jaraguá do

.

Conselheiró Wilmar Da!la- indUlsttiais' de telehomuni
Sul e está "sob a dirreção nhol, Presidente do Tribu�. cações e autoridades do
da Professora Guett' He- nal de Contas do Estado Ministério qas Comunica-
gebe. para a posse, dia 10, do ções.
---* \

Conselheiro Horst O t f o
. *, _

No dia 24 pró:ximo, quar- bemning e; dia 17,- dß Pro- Foi aberto ontem, ,. no
ta-feira de cinzas, começa curador-Geral· da Fazenda Báependi, o carnaval de
em todo o Brasil, a Cam� junto ao Tribunal de Con- salão em Jaraguá do Sul,
panha da Fraternidadei82, tas, Dr. Geraldo Mariano· que irá se estender até a
da Conferência Nacionad Gun�her. me'ia-noite de terça-feira.
dos Bispos do Brasil que _--'*.__... Amanhã no Juventus, bai-
tem como tema: � "Fra- Ie de carnaval com a es- *ternidade e Educação". O Rotary Club de Jara-

colha do melhor bloco eguá do Sul completa este
,da melhor fantasia, lendo Antes do aumento' ocor-

Para oI de!nvolvi�enté ano',30 anos, d�'f�nd�ção: como, prêmiö Ct$ 30 míl, rido 'd6mingo, último, o
, do er.Ísino bás'ico, o Mini�-·. ,��:�tr�sse��do.;,�� c���� sendo Cr$ 15 para' o' pri- preço da gasolina no Bra
té: ;0, da Educação e 'Cul- clube de serviço da "'cida- meiro, Cr$ 10 'para o se� sil era class,ificado em 18ö
·tura . destinoliJ a SaRta Ca;' de estão se 1Í10vim�ntan-, gundo e Cr$ 5 mil para o lugar, entre ,os mais altos
,tarina, Catarinà, . Cr$ ,dó no sentido de márcar' terc'ei.ro "colocado.. Domin'.' .de 28· países das Améri-
,2.89R607.000,00. \ As apli-: o acontecimento, através go, a parti'r da's 1'5 .horas. cas e da Europa, e o óleo

, cações destes recursos d
"

,

_

o ue
a "promoção 'será no Bota- diesel em 19° ,lugar, em

serão controladas nela Se"
e ,uma .programaça q. fogo" segunda-feira nova- re, lação aos mesmos paí-t" esta, sendo estudada. Ola ,

'

, ,

'

'15' ,cretaria- da Educação do "14 d ;
.

,

'cl ta dá ,
mente no Juventus, às ses.

Estado. .

\
. �"

e m�rço e�" a.
. ,horas,' Com .o ,camaval inImpJantaç�o'" do I'lC, e,

. dl� fantlI e terça-feira último'

. *
.

09 de maio marca o am-. . . 'A.
"

,.

d' d'
_'

da dia do. remado cle momo, 'o 'conterraAnqe"o 'Pa!.l,r','e",A notícia não é oficia;' versar'lo· a expe Iça0
,

' . 1:.1

ainda, porém, não, está a' ,Carta Constitutiva, pelo � ence�am;��o c�m S�I.l;! Carlos Marcos Nicólod�I-'fastada a, possibit:idade do Rotary International'. Em dorra2s0 he o las'J a par Ir li, filho' do' càsa_l' :Selmlro' , ,

L· ,

"a- f') as . oras, no tlventus.
N I d 1'1 'd' _" , '

'

vige"prefeito Si�olf Schün- J�larQo, l'Ia�era retini o es� A Çlni�ação será de Pop
. ico o e i, ra' ICàuO na

ke candidato-a-candidato ,tlva, quando um dos fu� .. Band, com a participação Barra do Rio Cerro, é des-
declarado 'a' , suc',essa�o dá dadores Oswaldo HeusI, '

M'" f de domingo o novo vig'á-'"

"," ,

'

I
'

b"· de "Top Som usic. t: es-Victor Bauer,' voltar a fI�- Iara uma pa estra so re. o
t
" '

a's de metro" rio da' Paróquia Puríssima
'sllmir a PrefeItura Munici- 'movimento q�e culminou' a pra m I

'*
'.

Coração de Maria, de São"
. pai de JaraglJá do Sul. O· com a ,fundaçao do RC de

O 'Calendário Cultura]. Bento d.o Sul. substituih-
próprio Schünke, garantiu ,Jar�gua �o Sul. e..!., para dá 1982, do Consélho E3� do- ao Padre Rudi Koch,
para a coluha que se pre- \ maiO, es�a.o previstas ou-

tadual de' Cultura; órgão atual Reitor', do Seminário
ciso for assume sem pro- tras festividades. da Secretaria de' Cultura,- de' Córüpá.
bler'nà algum, l?90: .. - * Espdrte e Turisnio,'do .Go- *, _* '

ü,

O Rotary . Club de Jata- vemo dó 'Estado de Sa[lta ,

. Veícui.os novos ou usa- guá do Sul entr:egou o prê,.. Catarina traz cn�ô única
I Santa' Catarina ganha

dos, com financiamento mio de Cr$ 75 mil ao n;ré· promoção" 'durante o ano, �dois novos calilais de rá7
em 24 meses, é na Mane- dico Dr. José Farias Lins para JâraglíJá do Sol, a dio este ano, segundo' a

gotl:i V.eículos, reV�R(ledor Fillho, referente a campa-, Festa de 'SãQ Sebasti�o, nunciOu o DeRtel (uma
Volkswagen 'para -a regl-ão nha natal da criança po- pad,roeirro do município, no AM e outra FM). Nasse
da Grande Jaraguá. bre, realizada no final do período de 09 a' 11 de jU- senti,do, estão,: ahertos edi'
FiGa ali na Marechal 930. ano passàdo.' Ihö. tais de concorrência para

exploràção 'de radiedifu
São. para estaQões de

.

rá
dio em Santa Cecília (AM)
e Taió (FM). Enquar.to
municípiOS !economic�úner:

.
te menos importantes que
o nosso ganham emissl1-
ras em freqüência � modu
If.da,' Jaraguá' do StJl; com
tedo o seu poderiO, con-'
ta apenl;lS com uma eml;i
sara' operando em AM,
contentando-se em 'cBo:ai"
.bs sinais de emissOraJ. de

.

outros municípiQs ...

, : t'�' " '

FOi na , semana passada
ij,,,ent[ega do Troféu Dieter
Schmidt, de . Exportação,
àquelas empresas catar��'
nenses que mals se des
'tacaram em 81., Na mesma

oportunidade, 41 empresas
foram contempladas com

Q Diploma Dleter Sehmldt

. ..,.""

de 'Exportação empresas
essas que iniciaram as ati
vidades de exportação 110
ano passado,' dentre as

quals a tnd. de Confecçöes
A. Baumgarten, de, Massa
randuba e Bretzké ....... lnd ,

de Produtos' Alfmer'ttares,
de Jaragwá do Sul.

GENTE, & INFORMACOES

Aproveite a abertura!

A Confecções Sueli ,abriu nova lOjâ 'na rua �einoldo I Rau, Edifício Bér

I gamo, Sala 530. �. uma ríova e ele�ante opção, de �ompras, artigos de primei
rissima Unha. Vislte-a e compare. Só mesmo a SllIeli é capaz de,fazer tantoI,' ,

por você. .." /
I .

'

Conleçções Sueli tida.
A�o� com, 'no,!' loja na rua Reinaldo Rau '. ':

----------------------�-------------,------�--------------

.A Gumz, Irmãos,' com

sede em nossa cidade, es
tá ultimando os preparatl
"0S .

para lnstalar uma fi
lial na região 'da Grande
Flor.ianópolis, em Barrei
ros, munlclplo de São Jo
sé. Ao anunciar a nova

unidade da empresa" o di
retor-presidente da em

presa, Sr, Arthur Gurnz,
esclareceu a necessidade
premente do estabeleci
mento para atender tim

mercado francamente a

cessível e receptivo a

seus produtos, como é o

da.Grande FlorianópQUs.
A filial comercializará' to
da a linha de 'produtos
Gumz e outros de tercei
ros. Bola branca aosamt
gos da Gumz Irmãos pelo
novo empreendímertto.
---*'---

Casamentos na Matrlz
São Sebastião, 1<10je: 9 ho
ras - Osni Moll, Passes
e Iraci Kubnlck Pàssos;
16 horas � José Finta e

l.eonlda Krause; 17 horas
.,...... 'José da Costa e Maria
Salete Oenning, . Jaime
Morbis e Cacilda Toriza
ni e, Aílton Fernandes de
Oliveira e Anadir Schwelt·
Zer. ' Aos nubentes, os pa�
rabéns da 'coluna.

-----*,-----
A Ma'rechal Deodoro,

principal via pública da ci
dade, está sofrendo gran
des transformações,· com

a substituição de antigos
prédios por novos, dando
um novo aspecto visual,
� só verificar 'o grande 1,/0-

lúme de construções. que
estão sen d o erguidas"
dentre as quais aquela on

de ficará a redação do
"Cor:reio do Povo" e o Es
critório "A Oomercial".·

-_....*,---

Ile.lell.I••. 'IIIPIIU'A.
.

.

Decorações para casart:1entos' - D�
corações para Ig-rejás - Decorações

......",.�. ,para clubes - Arranjos para�fes�as -:-:

�Iantas. ornamentais e Buquês errr Ge":
ral,

.

,

FLORICULTlfflA IM�RIA'"
l. :

,
.

Relojoaria .Avenida
.

. !
ETERNIZE OS BONS MO",ENTO,S

,

,
,

Presenteie com JóIas e as maIS finas �ugestões ,
'

,

,

da R,ELOJOAR,IA AVENIDA. Marechal
I'

I,AS,' CELEBRAÇõES·DOS 50 ANOS DE VI
RELIGIOSA'

�; 1-"",
.

. Aconreclmento de
. grande sentido religiO
so 'à: eomunldade cetõ
,:íica de- claragtlá do Sul,
ocorreu- sábado, domin;
90 e segunda-feira, Com
·as- celebrações em tor;-,
no dos cinqüenta alilos
de 'vida religiosa 'de
Dom Honorato Piazer.a
e Padre Arno Afonso
Maria de Miranda, o prk
melro, filho de �araguâ,

e.atual Bispo Diocesano
.de Lages, e o segundo"
Vi,gário-Cooperador da
Paróquia São' Sebas
tião. As celebrações do
'jubileu de ouro' .acon
teceram sábado à, noi
te na ,Igreja Matriz, do
mingo na Igreja da Bar
ro do Rio Cerro e &e·

gunda-feira, no Novlcla
do Nossa Senhora de
Fátima, também na Bar
ra, onde' nasceu Dom
Honorato.

,

A comunidade, enten

dendo a rmportâF1cia das
/ celebraÇõl;lS, fez-se pre
'sente em grande núme-"
roo Na MatriZ, a missa,
de sábado à noite foi
eelebrada por vinte e

doiS, padr«;ls proYindos
de diversas partes

,

do
Pafs, pertenéentes a,

/Congregação dos Pa
dres tio Sagrado, Cora
ção de Jesus. Foram os,

seguintes: Dom H?no
rato Plazera -' BISPO
de Lages (natural.de Ja:

ràguá do. Sul), P. ArA0

Mi,randa -:- Vigário-Co()�
peradot de J,aragliá do,

Sul, P. Mutilo Sebas'
tião Ramos,Krieger -:

'Superior. Provincial dos
Padres SCJ" (São' Pau·
10), P. Alberto Pia:ze,a
_ ,Vigário-C�oper��or
de RiQ Negrinho {e Ja"
ragliläelilse). p,: 8erna.rd�
Emmendoerfer - Viga'
rio de BOt�verá (t�m- ,

bém jaraguaense), P.

Adilson Colombi - Rei

tor do Instituto de FiI�

sofia de Bru�que, P.

Pedro Paloschi - Vigâ
� iõ' de Brusque, P. Odi-
·10 Lewiski - Reitor do '

Seminário São José de

Rio Ne�rinho, P. Gei'al�
(:lo Dantas....- Vigário da

Paróquia Santa Rita de
Curitiba P. Orlando
Maria MtJrphy � Dire"

tor' da Escola São Luiz

'de Brusque, P. Raulino
Btlssarelo - Professor.
da Universidade Fede
ral 'de - Santa CatariR8
(natural ,de Jaraguá d?
Sul),' P. Renato Jose
Rohr: .;_ Reitor do Se-

minário de Terra Boa

(PR), P. Adolfo Huels?
- Professor do Semi
nário de Vila Hauer

'(Curitiba), P.' Antônia
Echelmeyer --- de ..:Ne
reli Ramos, P.' Cláudio
Weber .......

'

Vigário, da

Paróquia São Judas Ta

deu de São Paulo,' p.
Cláudio Longen - Vi",
gário da São Judas ::r.a
deu cle Curitiba, P. SII·
vino Kunz - 'Reitor do

,

Instituto Teológico' de
Taubaté, P: Nivaldo Dan
tas - 'Professor do Se"
m,inátio

'

de' Rio Negr.i"
nho, P. Carlos Nicole·
delli '....- Vigári,o de São
Bento do Sul (8 jarrar
guaense), P. Rudi Koch
'- Reitor' do Seminário
de Corupá, P. Osnilclo
Carlos Klarln - Mestre
Auxiliar 'do Noviciad;o
Nos'sá Senhor:a de fá
timá e P. João Heide"

, maml: - Vigário de J,a",

"aguá do Sul. '

"

,Ö' fato, 'que pode ser
I , cOAsiderado ,histórico,

fica, pois, registrado,
pelo que de imp�rtãn-,
Cia fepre$en�a, o fi cl e ,

cinc6 dos' co'ncelebrl:i""

,tê�s,', }I� ;rr!!s�,',a" ju6il,flri,,�e I'sábado .a;.�i1oitej .�rah1(Ja"
r�g.��ae:���,s�,i:' ,,:�:" .

'

�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREI'O .DO POVO - �arag�ã do Sul-SC
;' ,

'

SEMANA DE 20 Á 26 DE FEVEREIRO DE '1982
, I

P�ocla\mas de Casamenlo
,

'

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Ci
,
vil do 1.° Distri,to da Comarca de -Jaraquá do Sul,

,

EstadO de Santa Oatarlna., Brasil', faz saber que
compareceram em cartöslo, exibindo, os documen-
'tos exigidos por lel, a fim de se habilitarem para
casar:
Edital 12.398' de 10-02-1982
LEVI PEREIRA DA SilVA ,E MAR�I CORREA

Ele, brasileiro" solteiro, operário; natural de
Maraial -' Pernambuco, domiciliado e residente
na Rua João Planlnscheck, -nesta cidade, filho de
rertulia,,!o Pereira da Silva e de Adalgisa Tavares
da Silva.' ,"

Ela, brasileira, soltelra, operária, natural de
Joilwille, nes;te Estado, domlelllada e resldente na

'

Rua Bernardo Dornbusch, nesta cidade, filha de
Teodoro Correa e de Petronllha Cunha Correa.
Edital 12.399 de 11-02-1982

'

, AIRTON 'BARUFFI E MARIA MADALENA, -

AUGUSTA DE SOUZA
'

Ele, braallelro, solteiro, motorlsta, natural de
Massaranduba, neste Estado, domiciliado e resl-

- dente em Ilha da Figueira, neste distrito, fUho de
José Baruffi e dß Ana Barufft, r

, Ela, brasileira, solteira, costureira, natural
\

de
Guaramlrlm, 'neste 'Estado, dornlclllada e residente

I em Guaramirim, neste Estado, filha de Nivaldo de
Souza e de AU€ll!lsta Elvira de Souza.'

-

Edital 12.400 de 11-02�1982
ALMIR LAUBE E DOR�Cf MOLLER

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de
JaragOá do, Sul, domiciliado 'e residente em Rio
Cêrro II, neste dlstrlto, filho de Arno Laube e de
Gertrudes Blank Laube.

'

,Ela, brasileira, solteira, professora, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Rio
da Luz I, neste dlstrlto, filha de Gerhardt Müller
e de Elfi Kühn Müller.
Edital 12.401 de 11-02-198.2
JOSÉ FRANZNER E ROMILDA ZAPELLA
, Ele, br:asileiro, solteiro, tecelão, natural . de
Jaraguá do Sul,',domiciliado e residente em Jara
g!Já-Esquerdo, 'neste distrito, filho de Hilário Franz
ner e de Antonina Pakuszewski Franzner. '

Ela, brasileira, solteira, öo lar, mitural de Ja�
ràguá do Sul, domiciliada e residente em Jaraguá-I
Esquerdo, neste distrito, filha de Silvino Zapella
e de Hermelinda D),emon ZapeJla.

-

Edital 12.402 de 12;'02-1982
'

ADEMAR PO'SSAMAI E CECI'LIA SALVADOR
Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural

de Rio do Campo, neste :Estado, domiciliada a re
sidente Aa Rua Goiás, nesta Cidade; filho de Er-
minio Possâmai e de TranqUila Possamai.

'

Ela, brasHeiraksoJteira, auxiliar 'de escritório,
natoral de Witmarsum, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua João Planinscheck, ,nestà ci
dade, filha de Alfredo Salvador e de Alicia Sal-
vador.

'

Edital 12.403 de 15�02-1982
EDILSON- DE SOUZA E ORAZILIA TELVINÓ
VEADO

Ele, brásileiro, solteiro, operáriO, naturaC de
Terra Bôa - Toledo - Paraná� domiciliado e re

sidente na' Avenida Marechal Deodoro Aesta ci
dade; fUho de Antonio Francisco de 'Souza e 'de
Águida Dántas Ferreira. '

'

" Ela, brasi'leira" solteira, do lar, natural de Yo
landa - Paraná, domiciliada e residente' na Ave
nida Marechal Deodoro, nesta cidade, filha de
Noel Antonio' Veado e ,<;Ie/Araci Telvino Veado.
E(Jital 12.404 de 15-02-1982
JOS:� NICO'LAU souzA e' ISABEL CARDOSO

Ele, brasil,eira, solteiro, relojoeiro, oatural de
Itajaí, neste Estado, domiciliado e residente na

Avenida Marechal Deodoro, ne�ta cidade, filho d-e
Ary Souza e de Faustina Gonçalves Seuza.

Ela, braslleira, solteirá, comerciária, natural
de Blumenau, neste Estado, domiciliada e residen
te na Avenida,Marechal -Deodoro, nesta cidade, fi
lha de JoaqUim Silvano Carçloso e de Idalina Mafra.
Edital 12.4'05 de 16-02-1982

'

NILTON 1KLUG E, INÁCIA LAMIN
,Ele, brasileiro,. solteiro, operáriO, natural de

Pouso Redondo, neste Estado, domiciliado: e resi
dente em Barra do Rio CêJ'iro, neste' distrito, fi
lho de Alfonso Klúg e de Aracy IKltlg.

, Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Ilhota, neste Estado, domiciliada e residente em
Barra do' Bio Cêrro, neste, distr'ito, filha' de Lau
delino Antonio Lamin e de Maria da Si,lva Lamin.

"
,
Se alguém, souber de'algum impedimento,

"

acuse-o para �s fins lagais.

j'

"

I"

A-O'FICIÁL

SOCIEDADE ESPORTIVA E, RECREATIVA
- VIEIRENS,E _..:

'�

'Assembléia Geral Ordinária

Ed,ital de Convoc�ção
,

. Ficam convocados todos os associados da
Sociedade Esportiva e Recreativa Vieirense para

'

a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no 'dia'
04 de março de 1982, às 1�h30min em primeira
c.onv�cação ou meia hora, após em segunda e úl-

• tuna convocação;! e,om qualqÚler número de ÇlSsO
,I ciados presentes, em sua secle social localizada
na rua Dona Matilde,' n.o 1.277, em Jaraguá do,
Sul, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: "

,

1) - Aprovação dos novds 'Estatutos SocIais; ,e

2) ..._ Outros assuntos de interésse da' Soc.iedade.

Correio ·Inlormativo
CARTAZ DO CIN.EMA ........ A partir de hoj�,

sábado, até terça-feira, o Cine Jaraquä apresenta
, Uma das grandes produções do cinema nacional -

"Eles Não Usam Black-tle" - com Fernanda Mon
tenegro, Carlos Alberto Biccéltl e Bete Mendes,
censurado até 18 anos. Ouarta e quinta-feira, um

-

filme super divertido - "Trlnlty Vai à Guerra' - -.\
,

censura 14 anos.

COMUNIDADE EVANGÉLiCA .......... As matrícu
las para o ensino confirmatório deverão ser efe�
tuadas no decorrer deste mês, para os nascidos
em 1970 ou transferidos 'de outras cidades. 2) Os
cultos marcados pare este final de' semana são os

seguintes:
'

hoje,' sábado, às 19h em Jaraqué do
'Sul (P), 00m batismos e às 20 horas na Ilha da

Figueira' (A). Domingo, -dla 21, às 8 horas ein Ja
taguá (A) e em Nereu Ramos (P); às 9h30 em Três
Rios do Norte (A) e Hlbelrâo Grande do' Norte (P),
e, ainda, às 191r1, em Jaraquá, culto informal, em

português. 3) Estarão de plantão os Pastores,
Claas, de Guaramirim e Brandt, de Rio Negrinho.
p Pastor Plske retornou das 'férias no dia 18.

CURSO SOBRE ICM '-- Continuam abertas
na Associação Comercial e lndustrlal de Jaraguá
do Sul, as Insctlções para o CIJÍ'so "lCM ;_ Princí

pios Fúndamentais e Aspectos Práticos", que será
rnlntstrado .pelo professor Nélson Amâncio Màda-
-Iena, nos dlas 8, 9 e 10 de março, no auditório da
entidade. As inscrições custam Cr$ 7 mil por par
ticipante, havendo dlsponívels no máximo 30,

vagas.

MATRICULAS NO MOBRAt. ___: Até<> final de
fevereiro b Posto Cultural do Mobral de -Iaraquá
do Sul estará aceitando candidatos para matrícu
las destinadas a analfabetos e àqueles que não
possuem o primário completo, acima de 14 anos.
O Mobral funciona em sa'la ,do antigo Mercado Mu�
,nicipal, na Av. G�túlio Vargas, 503. ,Informações
pelo telefone 72-1021.

'

IM',',KOHL.8ACH SR
-

\!Y -

SUI?ERMOTOR

/ Reajusta a tarifa' do 'Serviço de'
Transporte Coletivo do Município.

)

ESTADO DE SANTA CATARINA .

PREFEITURA MUNJCrPAL DE JÃFfAGUÀ DO SUL

DECRETO 'N.o 733/82

VICTOR,BAUER, Prefeito Municipa1 de Jara
guá do �ul, Estado. de ,Santa Catarina, no uso e

exerC'ÍciQ das atribuições que 'lhe são conferidas
pelo ítem XXIX do artigo 70, da �ei Complemen
tar n.o 5, de ,26 de novembro de 1975 e, com' au

torizaç.,ã'o baseada na Resolução' n.ó 112/79, de 06
de junho de 1979, jdo CONSELHO INTERMINISTE--

, RIAL ÓE PREÇOS - CIP, e
'

ConSiderando as freqGentes elevações do
custo de manutenção dos veículos, bem como, as

despesas administrativas inerentes aÖs serviços
da concessionária dos tral'lsportes coletivos do
Município;, '

'
,

, Considera,ndo, ainda, que, a 'concessionária,
'tem !3 obrigatoriedade, por ques'tão de conforto e

segurança, apresentar um padrão de serviços cOm

,patíveis com as exigências da população, cujo
atendimento requer um investimento cada vez mais'
vultoso; ,

Considerando, também, o creSCilil1Emto vertigi
noso da, cidade que, inquestionavelmente, obriga
a ampliação dos se�viços para atender um núme
ro cada vez maior de uSIJários, tornandoi desta for
ma, indispensável a multiplicação dos veícul�s; ,

Considerand9' 'finalmente, a exposição' feita
pela firma que é insIJstentável a sua manutenção
e' para que a mesma não desative diversas linhas- ,

que são deficitárias atualmente pelo preç9 em

vigor,
I

DECRETA:

Art.' 1.° Fica autori�ad'a à Tarifa de Cr$
25,00 (vinte e cinco cruzeiros), a ser cobrada pela
VIAÇÃO CANARINHO LTOA., nos ônibus circula
res que perfazem os �raj,etos dentro do perímétro
urb'ãno., :

-

Art. 2.° ..,...,.. Aprova
-

os valorás das Tarifas das
linhas INTEROISTRITAIS, fraciomadas de acordo

, com os tra1etos determinados nas tabelas anexas,

que são parte integrante deste Decreto.
- .'

'

Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor no

/dia 1.° de março de .1982, permanecendo em vi
gor as dispOSições constantes do artigo 1.° do
Decreto n.o 527/79, de 20.02.79, e artigo 2.° do
Decreto ,n.o 567/79, de ,11 .12.79.'

'
'

"

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DE
JARAGUÁ DO SUL; aos 15 dias do mês de feve-
reiro de 1982.

'

VICTOR BAUER

,

Prefeito Municipal
, O ,presente Decreto foi registrado e publi�a-
Jo nesta Direto,ri,a de Expedtente, Eduéação e As
,istência Social, aos 15 dias do', mês de 'fevereiro'
4�"l982, 2;i)f' ',j";,

'

'

-

.}\STRrFjK�<SCHMA" " ,;' «� 'Ó"Í'et&r�

Construção doancianatoestá êni fase de 'estudos
forte aos inquilinos.

..'\
do com as de tubos, de ci-
mento, uma .vez ,que pre
tende-se fechar uma enor

me vala a céu aberto (;Jue
corta o imóvel.

'

O ,Conselho Diretor da
Assoctação Assistencial
para Idosos "Lar das Flo
res", de -Jaraquá do Sul,
allado a grupo de abnega
dos filantropos estão de
senvolvendo esforços con: '

juntos no sentido de ,do
tar o município de um an

cianato, para abrlqar os

seus velhinhos. -Jurldloa- :

'mente estatuída é regis
trada, a Associação conta

já com terrenos e doações,
para a edificação da obra,
na rua Domingos da Nova,
antes porém,' segundo o

Sr. Ewaldo Boss, que f(}1
o 'presidente da Oomlssão
Prö-Anclanato, h o.] e do
Conselho Diretor," está-se'
estudando a melhor ma
neira de se construir, vi
sando sobretudo oferecer

/

,
todas as condições e con-

, ,

Doravante, todas as re

uniões' do Conselho serão
em cotnpartimento do imó
vel da Associação, onde
reside a Sra. Doralice �er-' Não' se tem, previsão-
ri, que concordou em oe- para início das obras, pols
der uma das dependências demanda intensos estudos

para que os. encontros da, e viabilização de S!J8 rne
diretoria possam ali serem Ihor maneira. A Associa
realtzados. Dentre os tra- ção Asslstenelal para Ido
balhos iniciais, decidiu-se sos "Lar das F lo r es",
pela construção de um será declarada de utl-.
muro de tijolos nos fundos lidade 'pública municipal,
da área de propriedade da pois a Câmara de Verea

Associação, bem como nu- dores aprovou projeto-de
ma das laterais, de arame lei apresentado pelo ve-

e tela e, na área frontal, reador Adolar Klitzke e re

na Domingos da Nova, de : eeba a sanção do Executí

esquadrias de ferro, atra- vo, o que" certamente irá

vés de campanha que será ocorrer, em razão da fun- \

realizada neste sentído, damentel importância, jus
[unto as empresas, fabrl- ''lamente no -Ano Interna

cantes, .0 mesmo .ocorren- • cional da Pessoa ldosa,

/ -

'CAmara resp'eila proporcionalidade " elege' as Comissnes
A eleição das Comissões

'

tras, a modificação na oo

Técnicas lnternas da Câ- branca da Taxa de llumr
rnara - de Vereadores de, nação Pábllca, no

:

enterr

Jaraguá do Sul, que ocor-
-

der do preponente, para
re a cada novo ano legis- "cerrlqlr as lnjustlças 001'1'

lativo, foi o assunto rele- tra o contribuinte", beim'
vante da sessão ordinária como a revogação do con

da, semana passada,' onde, .vênlo com a Celesc, e pa
obedecendo a proporclena- gamento segundo, a faixa
lidade constitucional, V'3- salarial de cada .contrl-
readores oposicionistas bulnte. Acrescentou o ve-_,

também participam em reador 'que 'em alquns ca

três "delas. Na mesma sos, a TlP aurnentou

oportunidade; Adolar Klitz' 877,90% e que ele, COU10

ke, do PDS, apresentou "futuro prefeito de Jara

P! ojeto dEl lei de stJa au- guá' do Sul" não qwer I tra

teria, consideralJdo de ut;- balhar com faca de dois
lidade "pública municipal a gumes. Referiu�se 'igual-

,

A�sociação As'sistencil'l� mente s,obre os impostes,
para Idosos "Lar das Flo- cujos aumentos_ foram, a

res", de Jaraguá do S ... i, provados, pelo Legislativo.
'qU9, construirá o' primeiro ',Quanto a formação das
aAcianato do município: Comissõ-es, fo.i respeitada

,

Indicação apresentada. a - proporcionalidade,' isto

pelo Líder da Bancada do é, com a participação do
PMDB na Câmara, rejeiN- vereadores dos dois' parti
da p�la bancada da' sitlJét· dos com assento à -Cân'1a
ção, solicitàva, dentre ou- ra' A votàção foi secreta

e estão 'assim formadas
pela "ordern de' presidente,
secretário e membro: CO
MISSÄO DE LEGISLAÇÃO'
E ,JUSTIÇA - Enno Jans
sen, Heinz Bartel e Alldo
Pavanello: FINANÇAS, ORo
ÇAMENTO, E CONTAS DO

, MUNICIPIO -- Heinz Bar
tel, Leopoldo Behling e

Manoel Milbratz; -rRANS
P O R T E S, COMUNICA
ÇÕES, OB,RAS E SERVI�

ÇOS PÚBUCOS - Ivo \

Baehr, Arnoldo Schulz e

Reginaldo Schiochet; ECO-
,- NOMIA, \ AGRICULTURA,
'INDÚStRIA E COMÉRCIO
- J'Osé Gilberto M_enel,
Eugênio Gascho e Alvaro

'

Rosá; EDUCAÇÃO, CUL
TURA, SAÚDE E PROMO
çÃO SOCIAL - Arnaldo
Schulz, Manoel MilDratz e,

Reginaldo Schiochet; RE
DAÇÃO DE LEIS - 'Eugê
nio Gascho, AI'ido Pava�
nello e Leopoldo Behling.

'

J

fará, soa terceira feira em - 82
,
Subcontratação
A Bolsa de Subcontrata

ção Industrial de Santa Ca
tarina, promov�rá de 12 à
1-6 de maio próximo, a 3a.
,Feira de' Subcontr:atação
Industrial, que deverá con

tar coni a participação de
aproximadamente ,150 em

pres�s industriais das re

giões Norte � Nordeste do.,
Estado. A feira é patroci
nâda pelo Centro de As
sistência Gerencial de San
ta Catarina (Cea€l/SC), Se
cretaria da Indústria e Co
mércio e pela, própria Bol
sá de Subcontratação." A
feira terá por local o Pa
vilhão da Expoville, em

JoinvUle. I' - ,

De acordo com o pre
sidente da Bolsa de Sub":
contratação Industrial de'
Santa Catarina, Reiner Mo
dro (dil"et�r da Weg), a

Feira tem por finalidade a/
oferta de serviços para
terceirós. Salientou que

em virtude do sl:Jcesso das
d u a s primeiraS promo'
çõ"es, o acontecimento já
conseguiu repercussão a

nível nacio-nal, uma vez

que ja se inscreveram pa
rti este ano indústrias do
Paráná, Rio Grande tio Sul
e São Paulo: ...

'

A Bolsa de· Subcontráí:a-_

li ção Indú,strial funci'(>na' hácinco anos ein Joinville e

I esta será a primeira vez
; aue terá lugar na cidade- •

sede. As duas primei'ras
foram realizadas nos pa
ViHhões da Citur, em Bal-
neário Camboriú.

'

Devido a insistência dos
p.�l'ticipantes, a sua loea
IiZação foi transferida pa
ra Joinville, nos pavilhões
d,a Expoville, às \margens
Ja BR-101.

para- máquinas ociosas, e

também o Interrelaeiona
mento entre os participan
tes. As indústrias que
mais participam destes e

ventos são dos setores
metal-mecânico, metalúr
gico, têxtil, phlstico e me
tais' não ,ferrosos. O volu'
me de negociações nas

duas primeiras feiras foi
de Cr$ 6,5 milhões e,' nes

te' ano, ,os organizadorés
esperam superar e s t .a

quaRtia.

,

Ela tem por fina'lidade
a negociação de equipa
mentos usados, serviços-

�u��rlota�ão .. · um �ro�l�ma �ara llr��nt� Mlu�ão
E:ste fato já foi de- - e ,prinCipalmente colhido por uma cOlnp�-

'

nunciado por nós, sus- quando de promoções, sição, da Rede Férr j
eintamente, ,tempos a- nos Salões Vitória' (Ilha viária Federal, com al
trás, sem qtle providên- 'da Figueira) e ,Batafo- guns ,feridos,' embon,
cia fosse tornada. E go (Barrà do Rio Cerro)" sem gravidade" o resul
s.em o intuito de "mar- () joge;. do empurra-em- tado do acidente.
car" determimado pro- purra, promovido por Repetimos: não esta

motor, mas sim, ape- grupo de bâderneiros, mos qe marcação, com

nas de alertar as auto- alguns em alta dosagem ,njnguém� Sabe-se por.'
ridades para UI11 grave e�mca nos. fil\lais de ca- exemplo, que os promo
problema que vem o€:or- da promoção (com cl' teres contratam o trans
rendo' com freqüência, 'carnaval às' vésperas porte, cada usuário re

a cada final-de-semana, tende a se agravar) e r.ebe o bi,lhete, córres' "

a superlotação nos cha- o desrespeito para com pondernife à swa condu
mados ônibus circula- colegas e notadamente ção, tanto, na ida como

res que fazem 'linhas senhoritas, são a tÔFIÕ- na volta,' A própria em

�xtras transportando ja- CEi., presa, diante desta no

bens aos bailes" e do- Urge que as autorida- tória superlotação, está
mingueiras, às conheci- des tomem posição a - ciente do perigo, ,qu e

das 'soarês, cada ,qual respeito, pois que, se isso represePlta e é' di
'cor:n ,150 a 180, p'essoas, por 'uma desgraça um' reta e indiretamente
quando a capaCidade, é acideFlte oGorrer, as responsável.
sabido, não chega a ter- conseqÜências' poderão' Talvez com a' coloca-
ça-parte desse totaL ser ßérias, Gomo já 0- Qão de mais carros, vir-

Reclamações chega- ,.CCI reM no ano passaje, ria Slbrandar a situação,
ram até nós; somos tes- Quando VIl1 'ônibus que, ,po�ér.il,'. ellquapto,. isso

, térrlí.mhas :disso.c':E .�Iéhí corduziá jovens, ,piilr� n�o ocorrêf�i,fi:ca':(o nosr
, de,ss$/fato á�Ôrtrl�:[��gue" lImß sôínê ;Elin��Br,:,j(;!é't�, -;so' ar�ha�>;' ·';"i' (jf@�l'

'

'Q?or�� ,;fr1qü,êhte�:�ut� ;th:aIY;;: {G�'araíni�írnj' d., for,' :de�'.
' .

��........�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTADÖ. DE' SANTA CATARINA'

Preteitura
.

Munitioal· de Jaruuá do Sul
/

DEPARTAMENTO DA FAZENDA

. Dlvlslo de Contabilidade
I

.

,

BALANCETE REFERENl'E I AO M!S

',RECEjTAS
.

TITUlO�

DE "DEZEMBRO" DE 1981
.

Até o mês Arrecadaçlo
Anterior no mês Totai

• I

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEI1'AS CORÁENTES

Receita Tributária •• ; ••••.•••••••••.. 6f.457.45�,14 5.85q.101,33. 73.312.554.77

Receita Patrlmonlàl • 'I' ••••. : ••• : . • . . 455.760.91 29.340,00' '485 -.100,91

Transferências Correntes. ,'••••••• .v . 220.248.935,,38 26.985.636.50 247.234.571.,88 .

Receitas, li)ivers�J •••••••• _ •••.••. , ... /3_651/263,,29 1.026,730,84
.

4'.677.994,13

RI;CEITAS DE CAPITAL
Operações de crédito 10_533.1'68,00 20.537.347,qOi 31_070.5�5,00

,

T f ê I d C It I
.

51 "'9 12.363_985.06 56.63>-4-736,85rans e� nc as, e ap a •.••.• ,..... 44.270_7 .r

Outras Receitas de Capital •.•• � •..•• ; • 185.655,4� 1.8.965.52 204:620,98

SOM AS........................ Cr1'346.802_987,97 66.8"17.106.25 413.620.094.22

RECEITA EXTRAORÇAM-=NTARIA

Contas empenhadas a pagar 1Ó7.156.484,43 28.752.833,28 135.9Q9.317,7,1
Depósitos de div�rsas origens •••••••• 86.012.856;83 1.1 01.376.02 87.114.232,85

SOM A.S .: : Cr119ß.16�_341.26 29.894.:209,30 223,023.5·�0,56

SALDO DO Me$ ANT��IÓR

Caixa ••••••••••

'

••••••••••.••••••••• 37.348.8�Ó,99 527.019,51' 37.875.860,50

di 1· 00 ".A4 388 27
.

5.138.275,;99 1Q5.482;664.2eBancos· - sponrvel P'............. .JOt.,
. '10529744744 9.289.064,66 114.586_512,10B,ancos - Vinculado •••••.•••• :.......

.
,

. ,

SOM AS ........ :....... ......... Cr$ 242:990.676,70 1'4.954.360,16 257.945_036,86

TOTAL GERAL . Crj 782,963.005,93 .111.625.675.71 894.588.681.64.
,

DESPES-A-.-'S----,--�-.,.._-----...,A-t---é-o-·-m-::ê'-.---Delspesa I

TlTULOS Ánterlor, .
no mêa

.,
Total

DESPESA ORÇAMENTARIA
.0100 Câmara de Vereadores............ 6.163.155,51

. 9.477·730.750200 Gabinete do Prefeito ••••.••••••.•

34.112.694,17

1_663.0i71,60 7.826.227,11
2.454.210,40 11.!�32.001,15
9.838.1 06,34 43.�50.801, 110300 Depto. de Admlni$tração .•.•••••..•

0400 Depto. Educação, .Cultura e Assistên·

ela Social ..
52.482.981,45 ;l3.185.ê50,65 65.688.632,10' I

•. - 1371664569 12_693.219,34 26.409.865,0,30500 Capto. '�Ei Fazenda ••. '..........
. . ,

_

- 0600 Oepto. de Obras e Vlaçlo ....... 240.67�.185.67 45.271.QJ46,14 285.946J231,81 I

0700 Depto. Agropecuár,lo J............ 19_608.795,26 13.503.600,85 33.�12.396,11
0800 Depto' de Turismo - I _.'. -"', '13iUI24,20" . 54.3ê6,00 189.290.20.

Crécj.ito Espe�ial : ••
'.

::.r:
'-'

?664.29i3.26 . -,- 3.tl64.296,26
\ , '1'.

SOM AS" ••••••• " •••Y. '�......... CIS 380.036.409,56 98.663.001,32, 418.699.740f.88

DESPESA; EXÍ'RAORÇAMENT1RIA
.

\

", ". ?

Restos a pagar • r., ; \ 15.896.849,5�
IDesp,esas de meses anterlore&, ••••• '!: • •• 61.509.927,56

Depósitos /de dlveljSas ;orlgens ;, ••••.•. .' 74.015.282.08

, 15.896_849,52
2.201.762,48 63.111.690,04
7.532j21,46 81.607.403,54'

\ . J
so MAS ' C'11\51.482.059;16 9.73;3.883,941ê1.215.943,10

"

i

SALDO PARA O MeS' S.GUI",TE .

Caixa •• ,.: :... 37.8�8_298,(}2
�

di'· r
.

I
: .

106.151.884,61·.Sancos - spon ve ••••••••••••••• " •..

Bancos _ vinculado : •••••••••••••••.• , .. 108.468.354;58

49:355,84 37.867.653.86."
·�59.110,37 .

.106.017.594,98
2.319.394,24 110.787.148,82

SOM AS ..••••••••• i ... '......... Cr$ 251.444.537,2'1' 3.228.460,45 2��� ,

TOTAccfERAL : •••••••• ����'••�":�C'i7â2�963:0Õ5,93111.625.675,71 ,894.588.6J81.6�

rjb/Contadoria da Prefeitur� Municipal de Jar.agl!lá do SUl
em 30 de "DEZEMBRO" DE 1981

V.ICTOR BAUER

Prefeito Municipal

RENATO JOSÉ BORTOLlNI.
Diretor da Fazenda

TIRSI) GREGÕR'IO STÄHELIN ,

CRC SC R. 7.527 _..:. Técnico em Contabilidade
)

.

I'·

.

,

J·ARôIM ,.sAo LUIZ
•

• I

. ,

250 lotes residenciais, área .p>ara lazer, .&0mércio, e fins institucionai,s'; Toda in�raestrutu-
.

I'
' ..•. .

ra. necessária. numa áréa com màis .de 190: 000 m2 l'Ia Rua João Januário Ayroso.

Emnreendimentos imobiliárIOS

�ar�tto . Ltdà.·
Mal. De�oro, 1-.1"10 - Fo.. 72-1138

.

,
..

Cln�lj'+n:,Lic,,;jra
, ,.' '. - /

'Barãa d.e Itapocu
. H A 38 A N O',S .

'\ .. ".1 I .

__

,

_ Q problema de preço' e' abasteciment.o. já
era praticado em 1944, um pou�o a�tes d� firn

da 2a. Guerra. De .rnodo que não e 11)1!llta novidade

Ó que se edita hole, com a finalidade de atender

aos reclamos do povo. Querem ver? NOTA DO

GABINETE DO PREFEI.TO - Preço .do, Arroz ,-
Estando esta Prefeitura. ao par de que os atacar

distas de arroz, nesta praça, desejara elevar os·.
preços deste produto, levo ao �.onhecime�t.o do�
varegistas e do. públi?ö consumídor; que ,na.o sera

perrnltldo, em hipótese alguma, at� postertor de

llberação da Cornlssão de Abasteclme�to do Es· ,

tado, mäloraçãe dos preços da respe�jlv� ta_bela.
Por falta de cumprimento a esta <determmaao, Aa
Prefeitura requisitará o produto afim de revende-

1.0, sem .prejuízo da ação que no caso couber. J�
raguá do Sul, 12 de fevereiro de 1944. ass.) Leô

nidas C: Herbster - Prefelto Municipal e Dele·

qado .da Comissão de Abasteelrnento-" Pelo vis

to, a' Oomlssão de Abasteclmento e Preços de

hoje é plnto e. atende, sempre que _p.ossív�l; as

convenlênclas e interesses dos escalões maiores.

Coisas de politica administrativa.... .

-�.�. O tempo �ra de carnaval. O Grêmi.o Olim-

'pico Baependy (Ex-Brastl) sabiam? c.onvi_9ava os

associados para o baile de fantasia, no sal�o Buhr,
(h.oje demolido), com lnfclo às 20,301 horas, send?
.obrigatória à fantasia. As reservas de mesas fr
cavam com o Sr. Guilherme 'Schwanke. '

---o A Empresa de Transportes Frenzel SIA,
convocava Assembléia Geral Ordinária, assinada,'

'pelo procurador do Sr. Reinaldo Rau - H. Schin
zél. Por sua vez a empresa lndústrlas Reunidas
Jaraguá SIA.; "também convocava a AGO, flrma

,da pelo seu Dlretor-Presldente; Sr. Hans Jourdan.
.

O Clube Aimoré convldada .os söclos para
um grande balle de fantasia, no dia 19 e màtinée
dançante infantil, às 15 ho'ras do dia 22. O Aimoré,
mais tarde, fol Incorporado ao C. A. Baependl.

,

... HA 30 ANOS
--- A Dlretorla do "Cluqe Atlético Baependl,
por seu Diretor S.ocial -. E. V. Schrnöckel, con

vidava os seus sócios, os sócios do Clube Aimoré
e Grêrnlo das Otquídeas, para participarem das.
festas carnavalescas, abrilhantadas pelo Jazz Ri.o

Negrinh.o, oferecendo prêmlo pela melhor fantaste.
Ho]e, .os tempos sã.o outr.os. Os b,ailes restringem-·
se aos Dailes públicQS e o "fino". d.o carnaval re·
sume-se nas p.oucas Esc.olas, de Samba; qUe, fa-.
zem as sUas apresenta,çõeß, em grupo, nas Aveni
das Getúli.o Vargas ou Marechal Deodor.o da Fon-,
seca.
-�- Reparem .o comercial:.l§ra .o fiilO da, ép.oca .

.

"Ag.ora Simt Diretamente de Jaraguá do Sul, para
os mai.ores centr.os do País a VARIG Qferece os

seus
.

serviços ...,... Rapidez, Conf.orto e Seguran<i'a
- A C.omercial Ltda. Até hole, né?

.

•.• H'A 20 A.NOS·
--- Na edição n.o. 2.171; d.o CP, aparecia .

.o ar·

tig.o "O Num.orism.o do 'Prefei�.o". Era a época em

que todo .o 'pess.oal de hQje t.ornava parte. Briga
que só .o CP suportava, sern. qualquer cobertura
pel.os mai.orais da �poca. Houve tlma briga dos
diab.os 1'1.0 município, na votação de. leis. E o j.or
nal "Correi.o do P.ovo", c.omentava a certa altura:
"E .os c.oitad.os vereadores da Uniã.o Jaraguaens,e
(Seis) saírám à, procura d.os c.olegas da UDN (cin
c.o) para ver onde acoRteceu.Q milagre da n.ova

aritmética de S. Êxcia. o Prefeito (hoje dizem.os·,
de triste memória). "Fica, p.ois, pr.ovad.o que os,
veread.ores ERICH BAPTISTA, HENI'HQUE BOE�
DER, JOÃO. MA�HIAS VERBINNEN, JÓA0 CAR
DOSO', RAIMUNDO EMMENDOERFER e' VITORIO·
LAZZARrs e seus substitutos são da UDN e os

bagrinh.os �ICTOR. BAUEH, MURILLO BARRETO
DE AZSVEDO, VALERrANO ZANGHELlNI, FRAN�,
CISCO PAVANELL.O e ALBB_ECHT GUMZ, são do
PSD. E . .o "Wurstblatt", n.osso semanári.o, era du
ramente criticado. pejo h.oje apagado ex-alcaide .

I

••• PIA 10' ANOS
--.- O P,residente Jósé Oarlos Neves, 'o ViGe
Vicente D.onini, o 2.° Tesoureiro Flávi

.
.o Marcatto

e .o 1.0 Tesoureir.o joão.8. PIi�r;n.,' subscreviam
Edital de COFlVocação, .do Itajara Tênis Clube, pàra
a transf.ormação da s.ociedáde de Convocaçã.o� ,do
rtajara Tênis Clube, Rara a transformação da so-:

ciedade civil em -SIA' -:- O tempo está agl,lardan-
d.o .o seu virttlal,desenvOlvimento.

.

....".-- A cidade 'toda movimentava'se no sentjd.o
. da',' criação de escolas stJperiores em Jaraguá d.o

,

Sul. é.onvidava-se o Prof. Guilherme Gembala, pa-
ra proferi,r pal,estra alusiva. Hoje, dez an.os após,

'1'.'I'· a F6RJ já f.orm.ou várias turmas e inàugura-se' n.o
c.orrente an.o o Curso 'de Ec�>nomla. Pr.ogress.o,
�ão?

.

WERKSPRu·eH·
r .

En wollen' grasse Di;nge '.
Y.ou uns 'begonnen seiR,
"'ass a"'es,wohl gelinge,'
Gib,. Herr, deFÍ' Segen drein.

. Was óhne dleh ge'scb'eben,
Wie Spréu im Wind verHlegt,

. Das aber bleibt, bestehen, '

Auf dem deífl' Segelll liegt.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A princípio serão oito
as equipes que participa
rão da IV Taça dos ,Muni
ópios, que s�rá ree,ditada
graças aos 'esforç,os do
presidente da Liga Jara
�l:laensé de Futebol, Mário
Rassweiler. De a c o f d'o
'com e próprio, até o dia
10, que marcou o erlcerra
mento do prazo para ins
çrição das equipes interes
sadas, manifestaram inte
resse ,em participqr da
competição as equipes da
Tupy e Tigre; de ,Joil'1vUJe,
Bandeirantes, de são .Ben
to do Sul" Seleto, de Gua
,ramirim, Cruzeiro de Mas
sàranduba, além de Juven
tus� Baepend'i e Estrella,
?e Jaraguá do Sul. Ontem
a noite, ná sede da Liga
J�raguaense, reunião ocor
rida serviu para aeerto, de
d:talhes,acerca da promo
c;:a? que visa, sobretudo,
a Integração do futebol a
mador da 'região' 'n'orte/'
llor,deste catarinense. '. ,

,�.

lalros "8" e, Hobalelros
"A". De GUaramírim;
participou a Enel1ge. .

Garantem' os partíclpaates
que o que valeu mesmo

foi o congraçamento e o

incentivo à prática da pes
ca esportiva organizada.

A diretoria' da Associa
ção Recreativa Weg, reu

nlda dias atrás, tomou uma
série de lrnportantesríecl
sões, com o intuito de pro
porcionar ao corpo asso
ciativo e a seus colabora
dores, entretenimento e la
zer. No terreno esportivo,
dentre 'a�

\, vfirias .

promor
ções previstas para. o coro,

rente ano, as primeiras
serão para os torneios de
bocha e futebol de campo"
,Qujas inscrições foram ·en

.Gérradas ontem. Sermana
próxima acontecerão as

deHnições. Outra decisão
diz, r�speito a eXipansãcr da
sede social, com à cons-'
trt:lção do 'segundo pavi
mento, ,de 43G m2, que ser-·

virá para o restaurante e

cozinlila, ali,ás, a ampliaçãp
da sede é resultado de
pesquisa junto aos colabo
radores da Weg, cuja maio
ria optou por melhores'
coradJções sociais preterin
do um 1'I0vo/girlásio de es

portes.

,

.

terano aleta Joel.: sendo
que o, técnlce será »atnda
escolhido. Os treinamen
tos são intensos, com .vls
tas a primeira intervenção
oficial,

.

que será. a' Jaça
doe Municípios, da qual o

Baeperadi foi vencedor em

uma oportunidade.

1-

o piloto Roberto' Ale- .

xandre Pniner, de Balneá
rio Camborlw, cQrrendo
cQm . o patrocínio da Jari
ta, ""conquistou domingo
passado,

.

no !Autódromo
Rai,c.ho Figueira Grande.
o segundo lugar no compu
to geral de pontos do
,.Caml2eonato RegioAaI, ,,4&·
AutomobUismo, . pilotando
o 'seu Dodge 3330. Na pro
va realizada domingo,. den
tre os 23 concOrrel)J6s,
Beito ficou na terceira co

rocação, o que Ihe,'garan-,
Hu o vice-campeonato.! A
Jarita, que está investindo
também no automobilismó,
,deverá patrocinar o pilot:)
em outras provas:

A décima coloçação ob-'
ti'da pelo Vencedor da Cor
ri,da da Integração, Herer.
lio Herculano André,foi a

. me.lhor conseguida pelor,
jaraguaenses _no domirago
pa_ssado, na lia. Maratona
da Cebola, realizada em

, (' .

ITuporanga, por ocasião da

Iy Expostção Catai'inense
da Cebola. '0 vencedor da
,m.�ráto�a foi /0 caml?eonís-'
s'ir'tlo José Maria Nune's,
dêntre mais de cem parti
cipa;ntes. E, além de Her- .

1

cílio. na 101a. colocação,
Jaime Pellagiustina ficou
em 15.°, Waldir Giese em

180, Mauro
.

Chaves em

21.0 'e Fábio Watzko em

23.0 lugar, todos represen
tando à Comissão Munlci
'pai de Esportes de Jara-'
guá do Sul.

'

'i-'

Renato,Oemathê foi re

elelto domlnqo presídente .

da Sociedade 'Sport' Club"
Estrella, de Nereu Ramos"
pretendendo realizar urna
série de investimentos 1'10

terreno social e _esportivo.
Os diretores esportivos
são Gustavo Math�di e pé
dro Garcia que, ao lado
de uma equlpe de traba
lho que pretendem mon

tar, têm firmes propósitos
'de formar um conjunto for
te, de alto' nível, para -as

disputas de campeonat'qs"
e torneios de caráter ofi
Ciál, a exemplo de anos

passados, q�ando o Estr.el
la possuía plantéis respei
táveis.

A Sociedade' Esportiva
João Pessoa, que prepara
sua volta ao futebol',

-

i'rá
construir um stande de ti

Yo, aos fundos do seu cam�·
p0 de futebol, ,e terá 10 al
vos. O início dos trabalhos
está previsto, para março
e neles deverão ser imfes·-.
,tidos ern torno de' 2 mi�:
Ihões de cruzeiros, devol
vendo assim' aos associá,
dos essa antiga prática es

portiva.

Ma�aranduba
ganha agência'
do. Banco do

Brasil dia 26
No 'próximo dia 26 'de;

fevereiro, será inaugu·
rada em IMassaranduba"
a segunda agência tio
Banco do Brasil da. mi
crorregião do Vale do
Itapocu. Segundo infor
mações colhid�s pe,la
reportagem, a agência
contará com mais de 20
funcionáriOs e terá na

gerênCia o sr. Herber
to Odebreéht; funcio
nando em prédio alu

gado na Rua 11 de No
vembro,

.

imediações do
Colégio Estadual ';Gene
ral Rondon. Àfora Mas
sar,anduba ql1e terá sua

agência do BB, somen

Te Jaraguá do Sul a

possui.

'.

f Leite: Usihêiros

'Olim:píada SeSiaDa ':;d'e,�JaraUlá<' .p�ev�e� ·:qú�da. e ,�

', >

'

"d" - ".:,
S I'

-, .

,
, '., h'· apóiam ,r�ajuste

'" I'
.

U.· sera em lU' o ao produto_r'"
.

ElT,ltbQra' com apenas onze representantes de

empresas, das rnals de oitenta eonvldadas, a Agên
ela do ,SESI, de Jaraguá do Sul, em consonância
"cQm os presentes, tomou importantes delibera-

, ções �qlJin�a-felra passada, quando foi eleito: o .I'I?
vo Conselho Desportivo Sesiano e aprecíàdo o

.

. .calendáelo esportivo, que prevê, como ítem 'mals
,

importante, a reallzação da Olimpíada Sesiana, no
· períqdo de 01 de junho a 03 de .julho, t '.' :

.
,

.

Do encontro, participaram elementos ligados
''aOS departamentos esportivos da Menegottij Kohl-

· baé'h,,·Cönfeeções Sueli, 8re�zk�, Nanete, Mann.es,
Weg, Cyrus, Hornburg, M'hrisól',e Dalrnar, alérnde
repérteses do l"Correio do Povo" e "A Notícia".
No início des trabalhos, o agente Adernar Lotin
Fsassetto, acompanhado do encarregado deespor- .

-tes Serg:iot Luís da Silva, apresentou a asslstente
social do SESI, Adelina Maria; Zanatta t.auth, que
doravante prestará também apoio ao serYlço, d�
'esportes.:

'" Frassetto acrescentou' que o SESI. está pro
€:urando, após a mudança havida na estrutura ad
mlrilstratlva, imprimir um trabalho rnalsi sério. e

, cöm maior ênfase no campo esportlvo, atendendo
·

as orientações emanadas do ,Departamento Reg'io-
,
haI do SES"- 9s objetivoS' do Conselho De$p�rtivo \

, Sesia'no mereceram considerações d0.agente, qtle
.

,

qestacou ,como multo import:a,nte a atuação desse
, órgão na promoção e realização de everatos espor-
tivos que terlham como escôpo a in:tegração de i,li1'�
dustriário e da comunidade de maneira geraL,

Acerca do calendário esportivo, Frassetto ate
ve-se."maisl a comentar a 0limpíada� Sesiarür de
Jaraguá do Stil; que pela vez primeira será' reaU-

· .zada,"e· ..ql,le, por isso mesmo, há a nec.essidade·da
, participação maciça das empresas "para gue seja

.

digna do trabarhador jaraguaense". Será' estabe··
lecido, um pràzo (a princípiO 5 de março) para que"
as empresas iliJteressadas 'apreseliJtem quais a.s
modalidades que pretendam Iparticipar na Olim-

, píaga,,, ':pois são elas próprias que apontarão as
· 1,nC'dalidades, par:a 'que, sob esta base, possamos
elaborar um proJeto e orçamento que será rerne-/

,tido a análise dos dirigentes' do Sesi 'à nivel esta

du�I", disse o Agente.
Fbram váriais a� �piniões e sugestões, até

que' passou"se a apreciação do calendário esporti
vo para 'l982, que tem previsto uma séri'e.de com�
,petições: Março-f4 - Torneio de Peséa ao Ca�
miç0" -ein Pal,meir·as· (Rio dos Ce'drós), 'd'e Março-09 ,

a Abril-to - Campeonàto de B(lcha; Abril-10,. 11,
17,18,24 e 25, Campeonato de.ruteb.ol de Campo;
Ma,i@-01' - Finais de Campeonato de Futebol dé

-

Campo; Maio 23 - Prova Ciclística "Dia da In
dústria" nas categor.ias especial e passeio; Ju
nho-H - Prova Rústica; Junho-01 'a Julho·02 -

Olimpíada Sesiana de Jaraguá do Sul; Julho-05 ,.;

Início do Campeonato de Volibol M/F; JulhQ-31 e

Agosto-01 - CampeonatQ de 6Qlão M/F; Agosto-
09 - I'nício do Campeonato de Futebol, de Salão;
Setembro-13 - Início do Torneio de Tênis de Me
sa, .Outllbro-02 - '.Início do Campeo!lato de Fute
bol Süíço e em Dezembro - Prova Rústica do, Se
si, sem data prevista.

CONSELHO DESPORTIVO
.

[)entre os' representantes de empresas pre
sentes, saiu os integrantes do Conselho Desporti
vo Sesiano, que tem mandato de um áno. Para,a
presidên,cia, por votação, foi eleito o desportista.
Waldir IBruch, atual diretor-executivo da Associa
:ção Recreativa Weg e com vivência de oito anos

na Arweg; vice-preSidente � Luís Carlos Nlcoluz
zi (Cyrus), tesoureim - Ar!, Bonatti (Carroçarias
Hornburg) e secretário - Adolar Wischral (Nane-
te) .

.

.

O preSidente eleito, ao aceiltar a nova in
cumbência de dirigir o Conselho, marcou reunião'
GOm os demais membros para, ontem, quando foi
analisado novamente o calendário ,esportivo.

Na edição, passada, pu�
blicamos o, calend�ri? dé

provas �e. motoclch�mo
que -serao dasenvelvldas
no decorrer do ano em

Santa Catarina, -quatro das

quais no Motódromo Ge

túlio Barreto da Silva, em

Nereu RamOS, 'tido como

um des melhores do Esta- ,

do. Agora, também sé co-

'nhece as 'datas, da. tempo
rada (juda I de rnoto-cross,

cuJo "I Campeon��o Cata:
riflense de Cross preve
uma disputa de seis PIlO
vas,' devendo, alnda, ser

disputadas 'algumàs pro
vas extras, quando da rea

lização de provas do cam

peonato de velocidade e

de provas extras de velo
cidade. E' o seguinte o ca�

lendário do ""1 Campeona�
to Catarinense de Cross",
Que terá duas etapas em

· Jaràgt:lá do Sul: Março-:-14
- Canelinha; Maio-16 -

Ja�agl!lá \do Sul; Ju111:l0-25
São José; Agosto�22 -_
Caflelinha; Setembro-26 -

· São José e, finalmente,
Novernbro-21 ' ,- Jaraguá
do Sul. Os aficcionados
d'este esporte....,.. e que hão
são poucos - terão um'
ano cheio de grandes emo

ções, . podendo acompanhar
etapas. dos campeonatos',

· ein Jaraguá do Sul,' pos
suidor do Moto Clube Va
Ie do ItapoCu, que aliás"
possui excelente departa- Será no pró:ximo dia 26, .

·

mento dê relações públi- .sexta-feira, no Beira Rio

cas, que informa a imp'ren- Clwbe de Campo, às 19h15

sa tudo o que 'Ocorre em
'em primeira €lU às ,19h

terinos de motociclismo 30min em segl,mda convo

quando seus. afiliados es-
. cação, a assembléia dos

tão envolvidos. clubes filiados a Liga Ja-
raguaense' de Futebol de
Salão. Em pauta, como as

s!Jnto princ,ipal, o calendá
I io esportivo destta tempo�
rada, que começa desmo'
tivada após o anúncio dE!
QUe ,a modalidade, a mais
prat!cada no municíp'io,
não irá para os Jogos
Abertos. Segundo o presi
dente Alciorie Simas; no

dia 03 de' març9, "'uma 4a.-:
feira, acontecerá a soleni ..
,dade «de entrega de troféus
e meda'lhas às equipes
campeãs e vice da tempo"
ràda passada, 110 GiliJásio
de Esportes Artur Mfllle:",
quando t&mbém, para dÇlr
maior ênfase .ao aconteci
mento, haverá uma partida
entre 'a seleção jaraguaen

.

se e uma seleção partici
palflte c;fos Illtimos Jogos
Abertos, possivelment:e a

de:haJaí, que foi a campeã,
cujos contatos vêm sendo

. sentidos.'

o departam�nto de fu
tebol do' CI>ube Atlétiço
Baependi, reuniu segunda
feira atletas que têm vín
culo com o clube, q!-lando

. foram tratados as'suntos

·

Foram quatro as equi- afe.tos. a participação do
pes jaraguaenses, das cin- azurra nas disputas ofi
co inscritas (uma não com- eiais desta temporada. A

p�receu) que particlpäram totalidade �steve presen- Uma nota triste para o

sabado ,e domingo últimos, .

te, quando foi comunic�do' esporte amador jaraguaen�
da V Gincana Catarinen- que. o clube não pagará se. O recordista càtarinen
se ae Pesca de Arremesso qualquer re[T1uheração aos se de salto com vara, Wal

�� Praia �rande-,Er.lseada" ,atletas, apenas estes re- dir Giese, que obteve ,nos

·

qO !ranclsco dQ Sul, R.'rQ- cel;)(i�rão ,.,uma G&rtei�a de. JOgos A.�ertos reáliZados
�oçao da Sociedade Join'- �óqJo::atleta [do 'BaepengL em Lages a excepcionai
V!lense de Pesca de Arre�' coril 'direito a uSufruir' de marca

.'

de 4,01 ,metros
rn�sso. Inscreveram-se 132 todas 'a!?"regalias que ofe-' (cu�os saltos' prese'ncia"
eqUipes 'e. 660 pescadores, rece nàs áreas esportiva mos' n.o Estádio,VidaI. Ra-
"q�e ocuparam os 6,6 CÍ\li- ß s.o:ciaJ., O vice-presiden- mos Júnior), está .em vias . \ '

lomet d' b I W Id d
'

d
.

f
.

FI ,ESTES s,io. o.S EQ1!HlPAMENTo.S DO.

'do ..
ras a praia" qu� ,foi . t�. d�" fpte ,o ,.

a ir. os � s� trl:!nl? eqr para 0-
Motor 1.6, Bancos diimteiros individua,is reclináveis com encosto

· �vl�lda por setores. A 'ini;' 'Santös" ( Padeiro), ,disse ri�nópolis;'de 'onde tem alto, Janelas_laterais tral3eira.s basculantes. Vidros} colorIdos.

,C1atIVà. foi 'mã
.. rc.ada'

..
,

e
.. s:t.À •. 'l'ue','o �lân.te.1 q,'ue'o.cJube tentáCfbra proposta de tra- Temporizador do limpador e lavador elêtric.o do pára-brisa.

an . T ti ,

�
,

.

Espelho 'retrovi:;;or externo do, lado' direito. AUxiliar a vácuo.l

(i:! .0 P�lo reduizido número J�o'ssui 'é'bom '''e dá' :para balho. Como o campo aqui ,., para os freios, Sistema de ignição :é�etrõnica. RO!las esportiva.s

I
e peixes ,fi�gadQ�" apEl� 'fazer urría boà :campanha"" é '!1uito res:tritp, ,�' ,eJe e, com. acabamento dourado .e porcas ,pretas., Pneus radiais

,!las 42 quilos, nó tofa"I, s'a- � 'são, os sig"üintes: Oswál- professöfförmad.o: em 3du- 175/70SR13, .sem câmaras Tampá do porta-:luvas CO:ql fecll'adura.
"Volante esportivo, ce:risoie çom instrumillltos:' ,medidor de' combu.sUvel, ,

grandQ-se campeã a equi- €lo, Cláudio, Tato, Renato, .. cação física � 'r;lQ decor- temperatma, voltfmetro e rel6gio elétrico a qua'l'tz0. Tacõmet1'0 e; vacuõmetro no painel.

�� Caravelê\l
.. (Join.v. iIIe)., f.i- : l;3.onaldo,... :R"tlQj3ri.Q, Q.rJi, A- r�i: ,desta �emâria·. Giese .

Forro de acaliamento lio :etÓ. interno preto. Alças no teto.
.

l;fUra d ' I - ,,,. 'A' :.ln, < '" L: d b I d d d '�uarnições 'do p'ára-brisß' eY vidro traseiro' pr'etas.
�. '. .

n, q: comó
. eê;Jl:lípe" Ja: 99.121'. �Iuinno, I'\rizinllo, estu ou a possi i i a e e Maçanetas externas pretas. Spoilers dianteiros, MOS dos far6is' e ,. ,

{�9Uaé���� �e�tío�' Ri?I?;ca':. .. RBétja,' tJLW�,ilfr.'h�". Tub�n:ã�, se transferir a Florianópo� . ,'_ g;J:ades. do' raiilia.der pretos; .pe·;Ateirà dupla do 'escapamentó. Pára-choques'

\ aCla, ,1;1 E!i:julba '(JO.OJo- ,��rrnandO, :{oloydle; Gliade�' Ji.s, ·:nie'sn:l'ó: contra vontade;� nretos com lâmina de' proteção de borracha, Decalques "Ouro Pr.eto" e "16",

;��),d! que �r,�pr !.""6,tl4"';.�' rtq, Car.iQc:ª,)Ó�I, .Silvinq, u!TIa;:y�z qU�)O{Í'o�,�s SEHtS
"
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firmada a sua ida, sem dú
vida será urna grande per-'
da para o. atletismo [ara-
guaerase. •

� n�
" " ,!', ..,':".'

Triste também está a
.

situação, do handéboí fé- '

. mlnlno, terceiro eolocado
nos .jego's .Abertos ,r.eali"

.

zados em' Jaraguá do, Sul.
O " Oampeonato Serta- em 1980 quando foi a.qran

nejo, do Nova Aliança, de de revelação. Sem técnico,
Três Rios do Norte, come- a maioria das atletas de
çar.á

.

no dla .07 de março slstíram, 'em virtude dos
e dele somente poderão estudos e do trabalho.rO

participar clubes' que te novo técnico que' a" CME
nham campo próprio ou contratar deverá fazer um

alugado. A decisão foi to- .arnplo trabalho de base. '

mada na semana que pas
seu entre os djrlqentes-dc
clube promotor e de clu
bes interessados vem to
mar parte da competição,
que estarão outra vez reu

nidos no dla 04 de marco

para os acertos finais�' e
elaboração da tabela de ;'�},
gos .: A prlnclplo, demons
tratam Interesse em par-

. tlclpar: Gneipel,'Caxias,
Aliança, Santo . Antônio,
Plumlnense, Canto do Ri'J,'
Sertanejo e Guarani - po
dendo ainda os eveliltuais
interessados procurar os

se�hores Ari Pie�ma_�1'1 e/
ou Sebastião' Ol!lnha para'
procederern às inscrições
que inclwsive ·poderão ser

feitas no dia 04, quando
ao�ntecerãQ, às' de�inições..

Custa Cr$ 2 mil por cllt
be. Dia 07 de mar,'ço é o

:tomeio início',e dia 21.,(:0-
meça o campeonato p.r,o
priamente dito.

A Associação Preftssío
nal das ladústrlas de La
tiefnies do Estado de Esta
Elo de Santa Oatarlna én ....

viou telex aos mmlstros
.

da Agricul.tl:lra e do
.

Plane
jamento, Amaury Stábile
e Antônio, Delfim Neto,'
respectivamente, sugerin
do um

. reajuste 110 preço
do leite, ao produtor, de
Cr$ 29 para 38 ou 40 cru

zeiros por' litro entregue
na plataforma' da tndústrla,
As indústrias estão relvln
dlcando também que, este
reajuste seja corrigido pe
lo menos duas vezes por
ane, com base FIO INPC �

Indtce Naciom:lJ de Preços
ao' Oonsumldor.
A decisão de reivindicar

estes reàjastes ao Gover
no Federal, segundo 6 pre
sidente . da Associação,
Harry . Qorow, foi tomada
em reunião liealizada no

séu município-sede, Pome
rQde, c,om à participação
das 17 indústrias associa-

'.

das. Este aumento, segun
do Derow, foi sugerido fa
ce a pr,eocupação que as

empresas' e s tão tendo
quanto á queda de produ-

\ cão, em torno ,de 15%
nas pril'lcipais bac'ias lei- .

teiras de Sant� Catarina,
nas últimas semanas, pre
vendo que·a.produção po
derá baixar 50 por cento,
/a partir de abril 01,1 mai<;>,
!la época da entressafra.
. A produção de leite, co
mercializada a nível·de im
dústria, em Sanita Catari,.,

, nà, chega em torno de 300
mil: litros diários. No en

·tanto, hoje e.ssa prm:lução
está em torno de 250 mil
litros/dia e poderá cair
até. 200 mil litros por dia
na entress�fra ,segundo
estimativas' feitas p e I o
pres,idente da AssQciação
Profissional das .I)ndústri.as
de Laticínios de Sal'ilta Ca
tarina.

A redução na produção
de leite, decorrente, prifil
'cipaJr;riente,· do desestímu-··
lo em que, se encontra o

produtor, face ao �aixo
preço do leite, que não

'compensa a su'a atividade,
.poderão causar sérios pro
blemas 'às ,ihdústr.ias

I
do

'setor. As empresas empa
cotadeiras de -leite serão
as ma.is afetadas, isto por
que não terão, capacidade
sufi.ciente para abastecer
todo o mercado consumi
do!:, se o nível de produ
ção baixar conforme o pre
visto'.

.. No do€:�merato que a

Associação .dos . la�icinis�\
tas enviaram aos minis
tros de Estado, ,foi sugeri�
do, também, o tabelamen
to da'margem de lucros

para o varejista, o que evi
tará os' problemas de ne

gociação entre indústrias
•

e o setor varejista.
Na opinião de Harry 00-

" row, isto. tudo é causado
pela falta de urna pólítica
de preços 'deinida, que só
'Iser� 'implantada a médio
e 'longo� prazos. Em outu
bro ,do ano passado, por
exemplo, a Secretaria Es
pecial, de Abastßcimento e

P.r,eços .determirlou a redu
ção de Cr$ 3 no .litro de
leite. Nas áreas metropoli
tanas o leite �custava Cr$
43, passando, para Cr$ '40

.

o litro, ao consumidor. T.o
davia, isso não estimulou
o consumo e os pr.oduto
res também não foram be
neficiados. .

. "Kl'o 'Brasil, em razão da
falta" de conscientização

,
do 'povo quanto aos valo-
res nutriti.vos do leite, con

.

� �some�se,iapénas 4q litro�
per ". c'apita

'

por. ano,. ,qi,J,.lln
',def"af0N-U i prevêi';a ;Áe'ces

\-_, '_ '. "'-. \ .

_

. "'_; .

tl. %?'; ')-1'iW ,',"c.. ,;:,t"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO' SUL
.�
,Concorrência Públlci Nó 03182

'

A PREFEI,TURA MUNICIPAL DE JARAGUA
Do SUL, por seu Prefeito 'Municipal, Sr. VICTOR
B.AUER, faz saber que .se acha aberta concorrêrr
c.l,a para Elaboração (lo 'Projeto Fin�l' de Engenha
na para a Pavimentação Asfáltica e Obras Com
plementares de aproximadamente 9,7 km.de diver
�as ruas municipais, ou sejam: Rua 21 _ Jorge,
tacerda, Rua 50 _ Guilherme Weege, Rua 163 -
Luiz Kienen, Rua 69 - Ferdinando Pradi, Rua 70
- Leopoldo Augusto Gereut, Rua 71 - Alfredo
Krause, Áua 73 _ Guilherme Hering, Rua 65 �

.

Josef Fontana, Rua 66 _ José Albus, Rua 67 _

,

Carlos' Haffermann, Rua 58 _:_ Erich -Doubrawa,
Rua 86 _ Equador, Rua 136 _ Tijucas, Rua 36 -,
José Emmerdöerfer (parte), Hua 177 - José Me�

negot�i, Rua 42 -:- Maria U. da Silva, Rua 60. ....:..) ,

Joaqutm F., de Paula, Rua 2313 � Coronel Bernar
do Grubba (parte), Rua 277 � l'uffie Mahfud, Rua
77 - Eugenio Nlcollnl, Rua "76 _ Uruguai, Rua
78 -;- Heleodoro Borges, Rua 75 - Miguel Salai,
Rua 243, Rua �87 ,- Julio Tavares da Cunha Mel
lo, Rua �20 - Donaldo Gehring" Rua 174 - Cfi
ciúma, Rua 53 .- Leopoldo Mahnke, Rua 54 -

Leopoldo, Malheiro, Rua 181 - Marina frutuoso
_._ Parte até a 174, Rua 200 - Frederlce Bartel,
Rua 132 --:- Antonio Tobias, Rua 39 - Lourenço
Kanzler, Prolongamento da Rua 19 - Helnoldo
,R��, dos Pátlos do Paláclo de, Esportes Artur
MUller e o do Corpo de Bombeiros e de duas Pon
tes, com extensão de- aproximadamente 270 me

tTos,' uma sobre o Rio Itapocu e uma sobre o Rio
Jaraquá.:

'
' '

As propostas, deverão ser entregues no Edi
fícto-sede desta Prefeitura, à Praça Ângelo Plaze
ra, 247, até às 17 horas do dia 1,6 de março de
1982. '

'

O Edital e demalaInformações serão forneci- ,

dos aos tnteressados.: na Secretari,a dá Prefeitu
ra, no endereço acima.

Jaraguá do Stil, 11 ,de fevereiro de 1982.
VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

AUREA MQLLER GRUBBA �

TABELI� DESI,GNADA, E OFICIAL 00 HEGISTRO
DE PROTESTOS

'

EDIT AL
,

Pelo pre,�ente edital de citação ped.imó� aos
senhores 'abai�o, ,relacionados que compareç-ªm
�m n?ss? ca,rtOrio para tratarem de assl:lntos de
seus Interesses: JOÃq ,MARQUES - Rua Dr. Ar
qUimedes Dantas, s/n.:o A/C Eletricista Campre
gher - Nesta - MARIO MARCOS REISER .
Rua 25 de Julho, 192 � Nesta - COMERCIAL
ME�N,ICA ,BEIRA RIO LTOA. _ Rua Jaraguá, 13
- Schroeder ;- AMILTON STEEKER - Rua Gui
lherme Gielow s/n.o - Nesta .- AUDO 'HANE
MANN - Barra do Rio Cerro _ Nesta. '

,ÁUREA MÜLLER GRUBBA
- Tabe!iã Designada _

SO,CIEDADE RECREATIVA ALVORADA
"�'{� .. i.

",' 'l;l; .1,\";,,
EDITAL DE CONVOCAÇAO \

!Li "t, -reelo presente,' são convidados os senhores Só-

,! ci�,�c proprietários desta Sociedade, para a assem
'b�el8 geral extraordinária a realizar-se na sede so- ,

clal, no dia 28 de fevereiro de' 1982, às 9 horas

p�r� d�lij��,ar,:ni sobre, a seglJinte ordem do ,dia.
'

f.
'

��",' �Reforma da sede s�cial
'

,

,2'. 7-"'pfssuntos de interesse €Ia Sociedade.

:JaraglJá do Sul, 18 de fevereiro de 1982.
I' #.

.,1
"

'\
""

� GRÂF.I.CA
\:J Rua Seme Mattar, 154

ComUDica, seu TELEFONE

A partir de 01/03/82,

'Li,VI'OS didáti6os" atingem '40.°(0 das
,

màírlculas de escolas ,isoladas ','

Com �. presença de au�oridades munlclpals, mi��'o-\
reqlonals e ligadas a área educacional,' além. de dlreto
res, professores, presidentes de APPs -de escolas iso
ladas estaduais e munlclpals do Vále do Itapocu, e das

professora� Wanda Maria Domingues' Santos e Nilcéia
'Cabral Fernandes, da Secretaria da .Educaçäo, foi reali
zada na manhã de terça-feira, no auditório da Associa
ção Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, a' sole
nidade de entrega de 'livros qJdáticos e material escolar
básico, que serão destinados aos alunos carentes das
escolas isoladas, matrlculadoa nas primeiras quatro sé
ries do, ensino de primeiro -grau.

Ná abertura" a Diretora da 1.9a. UCRE, Profa. Iris
Barg Plazera, destacou o esforçá governamental em

proporcionar condições e Instrumentos capazes de dar
ao aluno carente, e aos mais desajustados socialmente,
um meio eficaz de aprendizado E;l formação. Disse igual
mente que desse esforço manifestado tanto a níJel fe
deral quanto estadual em se promover a melhoria do
ensino, não se pode dissociar o livro didático, instru-
-rnento através do qual se processa a necessária e" in
dispensável slrnblose entre a realidade atual e a que se

pretende implantar e desenvolver.
'

Acrescentou, por outro lado, que os livros entre

gues alcançarão 40% do total das matrículas de esco

las isolada�, representando 1.�a2 alu�os beneficiados
com 7.389 livros e 1.696 manuais, destinados ao ensino
fundamental, 'da 19a. UCRE. No Estado, estão sendo
entregues 364 mil livros. Paralelamente _'continuou
- 30% de todas. as classes de 1a. à 4a., série do 1.0

g�au, de, rede estadual, estão recebendo cadernos, lá
pis, borrachas, canetas, lápis de cor, papel almaço, ré
guas e blocos de desenho, sendo beneficiados com taf ' ,

projeto de módulos escolares 1.773 alunos. O valor do

PJ?je_to representa, para o .. primeiro semestre" Cr$ 24
mtlhões.:e para o segundo, Cr$ 18 milhões.

.

O secretárío-executlvo da Associação dos Múnic'í-
, piOS do Vale do Itapocu, Aldo Passold, que na ocasião

r�pre�entava o presidente Dávio Leu, regÍstrou a sa

tlsfaçao pela presença do Governo em dotar as 'es'colas
de materiais' e livros para o perfeito ensino ao alunado
carente; "fato que é merecedor de elogios, porque feliz,
daquele que sabe investir na educaç�o". Lembrou os

e�forços do governador Jorge Bor.nhausEln em benefi

c,la.r tanto alunos como profes�()res e a própria rede,
flslca es�olar, com a recuperaçao de prédios, e mesmo

construçao de novos estabelecimentos.

'. Os stlpervisores de educação - Arnoldo Schulz
(Jaraguá �,Corupá), Esmeraldo Chiodini (Guaramirim e

Schroeder) e Ca�melino Dolsan (Massaranduba)' rece
b�r�m na oportunidade alguns exemprares de, liv.ros, di-

•

datlcos, para representar a entrega simbólicli do ato. E
a Profa_: Wanda Domingues Santos, da Secretari� da
Educaçao, ao destacar o significado do evento, afirmou

q�e .a entrega que ora se 'processava assumia impor- '

t�ncla e responsabilidade, seja como recurso instru'
clonai aos professores, seja pela sua utilização pelos
alunos. carentes, na n;relhoria db processo de ensino
aprendizagem.
,

Os 7.��9 Ii�ros são_ de cqrnu�icação e expressão"
de matematlca, Integraçao social e, iniciação à ciênc�as
e. programa.s de �a��e. Fazem parte do programa na

cional. �o livro dl�atlco ,- ensino fundamental e irão

benefl,clar 1,.732 alunos carentes, de escolas isoladas.
Tambem 1.773 alunos de Jaraguá do SUl, Corupá" Mas

saran�uba, Schroede� e Guar�miri_m, de 1 a. à 4a. série
do 1.

.

grau, �ecel::>eFao material escolar bás.ico, dentro'
do proJ�t� modulos escolares. São -12:928 cadernos,
1�.�66 lapIS preto, 9.669 borrachas, 3.3�� canetas, 1.585
lapIS de cor., 2.400 folhas 'de papel almaço, 1.200 réguas
e 799 blocos de desenho.

". -, '

"

,Cart@rio '�sclare,ce, "Sobre docurner
O�lndo" os-

<

sipos

,Houve" iguall11er:tte, a denl,inçia. ,de que caminhõeS
da muniCipalidade jar�guaense estariam. prestámdo fa

,v()res ,

,
para Massarandl;l�a. e !'lunlbfplos yisinhos, e

t�.?ca de. voto�. Os" g�stqs C?l!r:as' rE)getidoras l"que
·.'!;P.�() fpp�lq.na� foram C;li;l m�s""a ,forQla 'cr.iti.cadqs 'p�los

,�_"",__ "",,,,,,,"";';':�� ;r"peemede�l'stas.
"

' c',"

"-'i,

'coaxalR 'no dpoal
, ,""

da p'olltlca
, 'Mais uma vez voltá
mos ao assunto. O epi
sódio anterior envolveu
o Sr.' Lauro Badünz,
acusando nosso diretor
de� autor dó pedido de
retirada do" jornalista
da reuriíão do PDS, dia
23 de janeiro último.
Como mentira tem per
na curta, não demorou
o apareclmertto da ver

dade. Claro que não
isenta 'de culpa quem

, subscreveu a' coluna
"Polltlôa & Polf,ticos".
Quem ,é maior" brasilei
ro, casado e vacinado,
não pode dizer-se traí
do nos propósltos de
servir o patrão, Salta
ria ele no poço, .se .as

sim fosse instado? De
tudo sobrou a verdade.
Nesta cidade tã boni
ta' e acolhedora t mbém
existem as "feras" que
gostam de dar suas al- ,

finetadas usando o ano

nimato. Dão aquela' do
"joão sem braço". Com
preendem? Aliás, não
é de hoje que bota as

suas manguinhas de
fora.

A semana que passou
descobriu o véu que pai
rava sobre o sinistro
mistério. Como a sema

na é do tríduo momes

co é válida a informa
ção, porque ela acom
panha a seqüência de

I
' \

palhaçadas� ,

A história do Sr. Lau
ro Radünz _' diz-se ,.....:.
é bem outra e pode ter
outros 'desdobramentos.
Quem sabe o acusador
do nosso chefe, poderá
até nomear o personà
gem que O obrigou a

escrever tão aviltante
mentira.

E, s'e i;so açontecer,
vocês víío morrer de
'rir, quando souberem o

norne do "autor intelec
tual" 'do mencionâclo'
artigo, !'lcusando nosso

diretor de atos 01:1 ges
tos menos ,dignos. Co
mo pode? A' troco de
quê? Ciumeira? Há" há,

'

há! Vale repetir o que
.

dissemos na edição de
6 do corrente: jornaliS
tas que se prezam;, res
pe,itam-se. O (iJue não é,
o caso do éscondidinho
jornalista que jogoú o

,seu coll"lga no fogo e,
depois, apresentou ao
dito o' bilhete azul.

'
'

Que o homem da prim
cheta ponha as barbas
de molho...

Mentir ,é feio, mas
mais feio é, usar pes·
soas para atingir QS
seus gratuítos' desafe
tos, por interpostas pes�
soas. É não ter, mesmo,
personaUdade .

. Chato,'
né? Mas que há de se
fazer. E viva o ,carna-,
val.
Aguardem" pois.

Comunicação
DR.· OSNY CUBAS,

O'AQUINO (cirurgião
dentista) comunica à
sua distinta clientela,
q�e

- após' um período
de 45 dias afast�do de
suas atividades profis
sionais, voltará a aten
der' ,normalmente d i a
24/02/82 (quarta-feirá
à tarde).

Edifício "MÚlé�",":'_
'1'.0 andar, salas 22 e
22A, nos ,hprários das
7h30 às 12h30 e das
14h30 às ·18h30min; ,

-- ,

ara titulos eleitorais
� I.'

Com o obletívo de escla
recer dúvidas sobre a

emissão de títulos elêíto
rals, transferências e se

gundas vias; que são al
vos de constantes consul
tas acerca da documenta
ção necessária, e ascrtvão
eleitoral 'Adolpho Mahfud,
dá 17a. Zona Eleitoral,
que' compreende os mu
nicípios ,de -Jaraquá do' RETIRADA DE TITULO
Sul e Corupá, revelou à

reportagem do "mais an- Adolpho Mahfud, do
tigo" todos os detalhes tório eleitoral, está co

que cercam este processo, nicando às pessoas q
para a obtenção do doeu- requereram titulos no

mente.
/ passado, para que co

Para requerer título elei-' reçam àquela �epartiç
torai, o cldadão deverá ter, das 9 às �2h e das 14
no mínimo, 18 anos com- 18 horas, a .ftm de ret

pletos, e, ao se dirigir ao rem seus títulos, uma

cartório, que fica localiza- que estão todos pronto
do no pavimento superlor Outro fator destacado
do ! FÓrum 'Desembargador com relação a obten
João Thomaz -Mercondes do do.cumento. O escri.
de Mattos, deverá estar apela aos eleltorea

,

munido de uma fotocópia sentido de que não deix
da certidão de nascimento para a última hora a re

ou, casamento, oartelra de larlzação de sua situaç�
identidade' ou certificado como cidadão brasllel
de reservlsta, além de pois isto virá- acarretar'
três fotografias três por sobrecarga nos trabal
quatro.

.

'prejudicando o 'andame
Em se trata'�do de trans- dos processos junto a j
ferência do título de ou';' tiça eleitoral.
'tra cidade pára Jaraguá. Por outro 'lado, infor
do Sul, 'o eleitor deverá ções colhldas junto
trazer o título anterior e, cartório eleitoral, dão c

caso conste no título o es!. ra de qUE) até o último
tado civil solteiro' e ago- útil de janeiro, o, con.t

. ra seja casado, deverá gente eleitoral de Jara
trazer fotocópia da cert�' do Sul era de 27AOS'
dão de casamento e três dadãos com direito a e

'fotografias três por qua- cer () democráticO' dir
tr'o. do voto. Soube-se tamb

,
Todos os eleitores, ta'm- que' um bom número

,bém, que se inscreveram
' títulos novos, e transfer

em 1957 ou 1958 e que cias e�tão ocorrendo,
estão com os títulos com- to que deverá se acent

pletos no verso _ segun- ·quando da deflagraçãQ
do o escrivão eleitoral da uma nova campanha
17a. Zona - deverão com- Çlualificação eleitoral,
'parecer no cartório, mu_nl- sfvelmente a' partir
.jas do título anterior, a- abril,' estendendo-se
,r.nmpanhado de dUas f.otos ,seis de agosto, último

,

três por quatro. Alerta que para alistamento de e

a inobservância dãss�4is- I tO,res.

,

positivo leg�1 poderá
retar dissabores.

Já para <a emissão;
segunda via, em caso
extravio do título de
ror, deverá o éida�ão
querer esta ,segunda
trazendo apenas uma

no tamanho padrão ex
do pela justiça 'eleitor

\

A DIRETORIA E
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t t
.

U..m","a
' nSq_IOS, ea rals serão 'na

, so,lução" . para o

"c'as,.o·�"-'-d-o�>s'--·....:..;_...;..�,

-t- CO'mu'nidade) Evangé'lic�
olmpos os ��,--____"�\�.E....:�'::

O
'

' Teatro, que os diciona- mann --, tend,'o havido r'e-'
s exorbitantes aumentos �avidos com o Imposto, ristas de,finem" como --"a

Pred'al T ·t'· I U b
_

união se,gunda-fei,ra, com'
I e em orla r ano estao sendo alvos de insa- ,arte de representar", esta',

tisfação"" I" d
"

d
pouca

.

participljlção, más,
_

, ",opu ar os quase ez ,mil contribuintes, que ganhando corpo "'o sel'o'
'

nao d f
..

. asslm,mesmo, algumas de-
�oncor a� �om a arma brusca como' foi praticado, da comunidade jaragúaen- cisões fora,m tomadas, co

duplicando, triplicando e até mesmo quadruplicando em se,' a partir de um' mov'I'-,
algun A _

mo por exemplo a realiia-
s ,ca�os. questao, porém, não ficará assim, se- menta da SOCiedade de

-

d
"

gundo o f
.

d d
çao os ensaios, que serão

,
.

vlce-pre elto e C!'ln i ato-a-candidato decl'arado ,Cultura Artístl'ca, em res'-.,
a SIiJ

_

d V' B
'

semanais e possivelmen-
cessa0. ,e" Ictor auer, Sigolf Sohünke, umá vez surgir a arte ceAn"lca, a'po's t'

' ,

e as quartas"'feiras, no
, que _os' aUlT_lentos serão reestudados e irão baixar, sem' anos em que extinguiu-se,' S a I ã o da Comunidade
precl�ar,; no, en�anto, os percentuais, ficando os contri- 'por falta de apol'o mal'or, E

'

'1' L
buintes b' d

'

,
vange Ica uterana, que

"

"
, longa. os; ao paga_mento da prime.ira parcela, o último grupo teatral. Em

qlJe vence no f I d
-

b
- possui até mesmo palco

, ma
,

este' mes, so pena de multa, sendo meados d, e dezemb' ro do
'

.

d
qu o v I

apropria o. Os ensaios se-
. e

...
a or Pago a maior 'será restituído, conforme dis- ano pass,ado, ,g'rupo d'e' en- _

d d
se Schunke.

rao ivi idos em duas
tus;astas reuniu�se no Co- partes, a prim�ira delas,
légio São Lufs, com o i'n- 'a repreSentação dos ato
tuito de fundar um grupo res, -e a outra, o ensino
teatral e a contar dali, co- da, teoria teatral aúàvés

A V E N' IDA' ,meçar a traçar seus pla- do, professor Carlos, com
"

'.

,

, "" nos ,de trabalho. quem interessados em in-
tegrar o elenco pode�ão

Na oportunidade, o tea- contactar. Ele é professor
trólogo e professor 'Car- no Colégio São Luís.
'los Hoffmann foi eleito pa- Não se sabe,' ainda, qual
ra dirigir o grupo, dado os a primeira peça a ser en
seus conhecimentos des- cemida, muito embora te
ta arte, como ator, parti- nha sido analisadas 'segun
cipante de .cursOs sobre da-feira, algumas de s'ha
teatro e como. autor ,de kespeare, Felini e do pró
peças. Agor.a, Qs"trabalhos prio Carlos Hoffmann. teto
foram retomados _:_ co!"- s.erá decidido' numa ,próxi-

'

, '�oante o responsêvel: pelp ma r�linião, quando 'outràs
de�artam,�Dt? 'dei' teatroiib' t�ilt�i"nativas poderão ser a-'
'da ' CAB;' ...• ßr.. Hqlf He prese.Ó;tadas.

" .

':_ :,1,'
.

',,>_,,

.��.
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V,ere�dQr quer que a águ
do Sarnae' seja fruoretad

, Preoc!Jpado com a crescente' incidência' da c�ri
dentária, pricipalmente nas crianças, o vereador-pra
denty' da CâFJÍara de Vereadores de Jaraguá do .$u
'José Alberto Klitzke, está iniciando IJm movimento qu
objetiva, dentre outros, () retorno da fluoretação da �g
distribuída à população pelo Serviço Autônomo Munic

pai de Água e Esgoto, com vistas a diminuição do índ
ce de cáries. Neste sentido, teve �provado uma indic
ção, ,esta semana,. no sentido de estender convites a

dirigentes da Secção de Jaraguá, do. Sul da Asso'ciaçã
Brasileira de Odontologia/Santa Catarina, bem com

aos dirigentes e técnicos do SAMAE, com a finalicla
de avaliar a qualidade da água tratada fornecida à no�S
população, e também analisar a possibilidade de impla
tar' a curto prazo a ,fluoretação da água f.ornecida pel
SAMAE, beAeficiando com a medida a comunidade e

geral, especificamente as crianças, com a diminuiÇã
d, índi,ce da cárie dental.

De acordo com 'o vereador, membros da Comissão
de Saúde-tambérti deverão I participàr do encontro. Para
ele, a' água fluoretada deve' diminuir em' até sessenta

....

por cento a incidência de cáries em alguns casos, tert
do efeito preventivo, e crê que o tratamento da agua
com fluor não irá onElrar grandemente o orçanie�to dö
SAMAE, que agóra possui em operação dois reserva"
tórios, \ � ,

'

PROJETOS APROVADOS
-.

,

Em vista do carnaval, a Câmara realizou três se

sõe� ordinárias esta semana, aprovando dois projet
de-lei, um deles, restringindo o uso do fumo em rar

çintos fechados, que recebeu votação corÍtrária da baó
cada oposic�olÍista, à exceção de' José Gilberto- Menel
e ,outro, tornand�, de utilidade pública a Associa_ção
Assistencial para Idosos Lar das Flores, fundada nO

fim�1 do ano pas,sado e, que tem como grande meta, a

c0!1strução de um ancianato em Jaraguá do Sul, na Rua

Domingos da Nova.

,

Durante uma das sessões,' os integrantes da ba
cada do, PMOB, teceram críticas e protestos c,ontra .

aumento, dos impostos, que são exageradámente alto
Acrescentaram que a, Câmara toda não é culpada pelai
aumentos, mas sim, ap�nas a bancada governista qu
aprovou o projetodo Executivo,' que, o transformou em
,lei. ." \

'
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