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I 'polít,c'a do
o título: hão osso; uém outro-jä o usou

para abordar problemas do que têm por hábito

desconhecer deliberadamente .o que acontece an

seu derredor. avestruz, �ssa grande ave ql!;e
pertence ,à farnt dos Estruclônldas (nome esqui
sito, não?), nas horas de maior perigo esquece o

problema, enfiando a6ua cabeça no êhão. Daí. por
que se djz que é a polrtlca do avestruz, ou seja,
se a gente não vê o problema ele simplesmente
não existe. � '.

Por isso' voltamos mais úmá ve� ao ass to

dos "carnês" da Prefeitura. Os elevados aumen

tos dos impostos municipais, inclusive o custo da
iluminação pública, Ja antdlrlormente .à expedição
da notifié:a�Qiao contribuintes, provo,cou desen
tendiment� na área da administração municipalt
custando, ao qua �e sabe, a saída de uma impor
tante engrenigern 'fiscallsta. Após a nossa .rna

nlfestação de desagrado, constatamos ,quEL,,_um
maior número de pessoas tomou conhecimento

do problema, que, de. comum forma procuram re

solvê-Ia de modo a .atender aos reclamos os con

tribuintes.
'

Um bom sinal.
Não· queremos nos inimizar com qu m quer

que seja, nem temos prevenção contra uma .ou

outra autoridade. O problema eXIste, isto ninguém
duvida mals,' 'Logo, o importante é resolvê-lo. RI
solvê-lo em nome' doa contribuintes que'; como in

tegrantes ,:f,a comunidadcf; são os que representam .

o eleítorado /'

que confioú a admínlstração aos

atuais d�ntore$ do poder. ,

" Dir-se-ia que alguém teria que voltar atrás.

Mas existe algum mal em reconhecer .o erro? Não
se djz que errar é humano, e reconhecer o erro é

,

sublime? Não se pense como certa autorldädeqee,
querendo usar o efeito da frase mencionada, salu-
se com esta:

•• bumeno, e persistir -no erro
: é éliVfllólt;....

.

7' ... : .,. • 't'
' * ."

,

" Sé aiguérit deve arcar como reconhecimento
do erro e, se nenhum humano daqui tiver coragem
de o reconhecer, porque não éulper a máquina
proqessadoré- dos lançamentos? Ela' aceita tudo

pacificarp�rite e nlnguém sairá ferido' no episódio.
Erro de calculo, dê, estimativa ou de avaliação
são: comuns em qualquer ativldadé. E os que Ii-'
dam com números então. são os mais atingidos.

O problema do aumento dos impastos, .rnes
mo que cobrado sem qUal'quer modificação, é um

PERCENTUAL MINIMO 11'0 orçamento do municí
pio. Não representa vafC)r significativo para en

gordar a arreé�ação. Porque,' então, teriam TO.-
, DOS concorrido p'ra dar no que deu? Falta de '

exame da matéria? Dirse-ia, então, e já foi ayen
tada essa Possibilidad�, "de 'se acabar com os ,men
cionados impQstos. Nada mais ·errado. De acordo
com a constituição, os poderes federal, e,stadual
e municipal',' DEVEM ,cobrar os impostos que. lhes
são cometidos. "Como pedir ajuda na área federai"
se se isentam' tributos necessários no município?
,,� como 'construir' fumlnosos chafarizes em muni:',
:efpios onde' o povo passa fome.

E ,podem, anotar" em seus caderninhos que,
se se' abol,ir o imposto predial e o terrltorlaJ ur

'bano" jarriais o município alcançará recursos da
,

área federal,' para aten�er como atendeu até ago-
rã" (pontes e asfalto) obras de grande vulto no

muniéípiO: De modo qúe é pr ciso cobrar os htl�"
postos. Mas com,modéração, om inteligência é '

\ o alevantado espÍrltQ interPretativo de que O· PO-,

,

DER é para servir e não para. dominar: .'

'

,

'A lionrada opos'ição tem' Usado o episódio pa-'
ra fazet' e seu cavalo de batalha. Mas será por.
pouco tempo esse' caval,o de tróia. Homens mui
tos existentes em nosso melo que Já. puseram os.

"

seus cérebros a funcionar e os resultados do fa

bUloso) "braln' stormlllg" 'Já detectaram o proble
ma que deve ser, resolvido sem mais !iemora, em
benefício de toda uma comunidade, ondie se en

contram amigos, parentes, correligionários e até
os que lhe são contrários, que devem ser defen-
didos com todo o ardor, e não servir' apenas de

, banquete para saciar o apetite eleltoreiro dos po
Irticos da oposição, que se valem de instrum_en.;.'
tos que eles própl'ios usaram para, chegar a esse

estado de coisas. :,' '"
F-inalizando, alimentamos seguras esperanças

de que o bom senso haverá e sair vi ioso, e ,(}.s ': � .

1;),AJ.iiens_'§�Q$,atºs. com a sua, prove��la p�udên�iat,
'

rn. coUduzir o problema de mOdo EI ate.�der ,

gregos é troianos.
'

'Mesmo .qu,�mélo capenga,.8 emenda será
re melhot �de o' soneto. E deixemos a ou-

rihq AVéitJIQi. " •
'

o vámos 'p��lstft? ' f"

SANTA CATARINA

"til,

"Maluf entrega ambulância a· impostos

Semana de 13 a 19,de Março 'de 1982

r , SaUm
l

em São PauJo
------------------------.;_-----'

,,_.._-.

Na manhã de. segunda-feirá, 'dia 8

o. prefeito municipal de Guaramlrlrn,
Salim José Dequêch foi recebldo pelo
governadar do Estado de São Paulo;
Paulo, Salim' Maluf, em audiência ocor

ri-..ta às' 9h30, no Palácio Barideir�ntes,
juntamente com' três outros prefeitos
paullstanos., para receber, em doação,
uma ambulância "Caravan" à álcool,
ano 82 devidamente equipada.

ws ()casião, o primeiro mandatário

guáramirense ccwverspu demoradamen

te com Maluf, impressitnando-se pela
maneira extrovertida do conhecido PD
lítico: já que não' o 'conhecia pessoal
mente, com o qual trocou idéias acerca

da situação política atual bem como de
assuntes administrativos.

'

Dequêch auto-avallandé o trabalho

que está sendo desenvolvido em São
Paulo pela admlnlstração Paulo Salim
MaJuf, não' colocou dúvidas e taxou-o

de "o nDVO Juscelino !Kubitschek"; em

razão da sua' liderança política' e tino
'administràtivo, aliada a uma grande
sensibtlldadé política própria dos g,ran

,

des dirigentes, do País, enfatizou.

A arnbulãncía doada à rnunlclpallda-

I,

,:' Kukl inski, '

.

-� ;-'. - -.

',I recolhidos e,m fevereiro"

de prestará serviços à comunidade

uma vez 'que .a Prefeitura Municipal não
dispunha

'

de um veículo como este,
com todos os equipamentos necessá

rios para um atendimento humano e

condizente, ficandi a disposição do de

partamento de saõde do município pa
ra o transporte de doentes, bem como..

auxiliar a Hospital Municipal Santo An

-tôrilo, quando' necessário.

o município de' Jaraguá do Sul, que no ano passa-'
do foi o�uinto arrecadador de �ri��tos estaduai�, �e
Santa Catarina, suplantando mumciptos como Cnciu
ma, Ohapecö, Itajaí; entre 'outros, populacionalmente _

maiores, melhorou o seu desempenho na arrecada�o
do imposto sobre circulação de mercadorias e outros

tributos, de competência do Estado no mês de feve

reiro, registr.ando um superávit de' Cr$ 151.126.212,89,
resultado .do recolhimento' de Cr$ '242.597 57,91 no "

mês passado, contra Cr$ 91.470.945,09 'arrecadado em,
igual mês no perfodo anterior.

.

,EQUIPAMENTOS PARA O" HMSA
A 'diferença foi bastante acentuada; bem acima da

média nacional, que foi, no mês de jan�eiro,�de 89.82%.

No primeiro mês do ano. segundo o l'ií'linist�rio da Fa
zenda, a arrecadação do rCM no Brasil ctíegou a Cr$
155 btlhões n9 milhões e 537 'mil.

Na audiência com JI),1aluf, o manda
tário de'Guaramlrlm discorreu sobre a

situação des hospitais 'na atualidade, as
dificuldades que enfrentam para a ma

nutenção de tais serviços em seu mu

nicípio por tntermédío do atendimento
do Hospital Santo Antônio. Desta ma-

neira, solicitou dentro das possíbtllda- O topógrafo da Assoêlação dos Municípios do Vale-

des, equipamentos para reaparelhar o do ltapocu inicia na Próxima semana os trabalhos de

centro cirúrgico do nosocômlo, rece-. abertura e levantamento de toda a área 'pertmetral ur
bendo do chefe do executivo paulista bana de Oorupä, idêntico ao ,trabalho executado em
.a promessa de estudar o pedido, del- J Schroeder (10 ano passado, onde permaneceu por vã
xando transparecer a Viabilidade de' rios meses. Na semana vindoura, Igualmente, os téO-',

/ 'atender' a reivindicação. nicos' munlclpals partlclpasão de encontro na sede' da
Salim está deveras satisfeito e-o Assoclação sobre' '8 campanha do movimento econõ

"é para menos, afinal, os "turcos" e mico que está-se tntctandc em todo o Estado, oportu-,
entenderam; e quem ganhou com isto nldade em que o secretário-executivo Aldo Passold re-

foi Guararnirlm. passará as orientações obtidas, Junto a 'Secretaria 11
,,-

Fazenda e que estão contidas no.manual de instruções
O prazo, para entrega' das declarações do movimento

econômico expira-se no dia 3() de abril.

AMVALI

Bramorski e,,' Sasse'
. I 4.

.

li;,' ; ,

em 'MS

..

sao candidatos , Pracinhas programam as,
festividades -do Dia da Vitória

, I
• "

A Associação Nacional dos Veteranos da For

ça Expedicionária Brasllelra, Secção Regional de
Jaraguá do Sul, reúne às 9 horas deste sábado,
no Aud'itório da Associação Comercial e Indus
trlal, todos os seus associados, com vlstas a pro
gramar as festividades ,alusivas �o Dia da Vitõ'ria,
que ocorre no di� 8 �e mai.a". $egundo' ioforma�
ções, a comemoração' da 'importante data possi
velmentel será id�ntica a de anos anteriores .. '

.

No encontro dós ex-praCinhas deste sá,bado,
serão abordados outros aspectos, como por exem- \ '

pio! uma excur�Ap que pretende realiza'i' em J�
lho, no período de 1-5' a 19, ap Rio (Je Janeiro, as
sinalando o trigésimo' sétimo anlver.sádo do re-:
torno dos campos da, Itália do PcJmerro escalão
da Força Expedicionária BrasHeir".; que lutou na

Segunda Guerra MUndial.
A' exc4rsão pr.evê visita à Legião Parana�ns�

do Expedicionário, em Curitiba" ao Bata�hão, Ipi-
,

ranga "em Caçapava (SP), bem, como ao Regimen-'
to Samp�o, a sede da AssociEi'ção Nacional dos
,Veferanos da FEB e ao Monumento aos 'Pracinhas,
ambos no Rio de Janeiro.

A Agência do Serviço Social da Indústria ..,..- SESI,
'

de Jàraguá do Sul,; e�tá"efetuando' uma coleta del'da"
do� sobre, vários aspectQS que envolvem a coml,lnld�de
jaraguaense, dentre os qual� pOPu}l!lção qperá�la, �air
ros mais cafelltes" habltaçao, saude, educaçao entre
outros, i$to, cIi1i a finalidade de adequar essEis neces

. sidades, na medida do possfvet; 'a sua atuação, dentro
àesobstruão de bueirQs e vaias .. 'das áreas de educação, saude ,'e lazer, cujos �etViços
o prefeito' Informou pinda

vêm se' expandindo, com perspectivas de', novidade�
que foi dest�cada uma verb!! ap��,o,'en�on!ro'que O �Uperln!endenfe d!». SESt, José
., Cr$ 2,5 milhões" inclusive" Zen e o Presldeßt� ,d� F'ederaçao das, Industr,ias do, Es

jf" liberada através da SAREM "tado d� Santa Ca�àrlna, �ern�rdo �olfg�ng Werner,

t I
•

I I d
'

M'
.' manterao com o empresariado ,local, na mahh,i ,da 'Pr�'

secre ar � v ncu a a ao, mls- 'xima' sexta-feira,' dia "19.'
, ,

'

, ': �
térlo do, \PlaneJamento da Pre-

"

"
'

,

sidêncla da �epúbh�a,,, cO,nse- Essa pesq�lsa ou 'cofeta d8\! dados, \
envolve �pro-

gulda por IntermédIO do depu- ximadamente trinta' entidades, de acordo com o agen�
tado f.ederal Pedre;>' Paul�, Hlngs, do .SJ;�I� Ãdemar Lotin F,:raise�ol <td�ntr'e

, e'l�s ór,!ãos '

�
" Cofin. de Imprensa, clubes ,de serviço, 8hfldâdes fllãntröplC8'S

I'
FrWlno Moreirif. '

,

e de serviç_o ao carente; poder J'(jbllc�, UCRE, MOBRAL,sua bréva adri1i\tstraQão 'Ainda de CoruPé, na' quarta- entre outras •. :A.�pesqulsà pede, :�uals os bairros do
tretênde dar contjnulda· :feira, um incêndio iI'�omJileu na ',municfpjo qu, apresentam malór concentr�ção op.r'"'

ao, trabalHo de Adellno Hau ,
flOrlcultura de Ronl;lldo Walter ria, q,ual

o consldeÍ'àdo mäla carfimte, co,nceit,o, s,obrE(hi�pomo' a ,cons�ção.da nOVa de- 'dEÍstrufndo a estofa dê flpres
•

estrutura halijtaClônäl, êcidcäclcmal e na âre,a da '�Il�;,
legacia, gih�lo, de esportes, sec:�s. O carro-pipa da' munici- a questão social considerada a mais problemátIca para
c!'spensando especial atenção a palidade e o Corpo de Bombei- .!laraguá do Sul, O que poderia ser feito para rninimizá
conservação de ruas, fortemen. ros Voluntários' de Jaraguá do la, ser'liços ,e uma (lossfvel participação do SESI, além
te castigadas peli'ls !chuvas e, Sul debelaram as chamas. de ouffas.•J

"

;:..,:�'." ,. :"' ,.,
•

Na Câmara de Vereadores de Mas-'
saranduba, está tramltandö um projeto
de lei do Executivo Municipal, solicitan
do autorização para assinar convênio
com a Secretaria dos Transportes e

Obras através do Fundo Estadual de
ASSistência Rodoviária, 1:10 valo de CrS
2 milhões, para àpertura de uma estra"

da ligàndo as localidades de 1.0 e 2.0

Braço do Norte, numa extensão de qua
tro quilômetros, aproximadamente, be
neficiando as comunida'des destas re

giões, possibilitando melhor escoamen-
\

to da produção, agrícola.
,

,Por outro lado, a municipalidade re-',
,celiler:á até o' dia 15 de março, às ,15
: 1iI0ras, ,as propostas de empresas para
compra' de dOi,s caminhões basculantes
ê uma retroescavadeira, que virão No
tar-se à frota municipal. E,$tes equipa�
"rnentos: virão melhorar o atendimento
tanto do interior como do centro da ci

dade; dando maio.. rapidez ,na execução
dos trabalhos. '

POUTICA
, Ainda a, espera da defitl'ção do qua

dro polftico nacional, o PDS e, o PMBB
estão se articulando junto as' bases com'

. vistas, as eleições de 15 d� novembro.
\O partido governista deve sair com o'

ßx-prefeito pela legenda da extinta
'Arena, Zeferino 'Kuklinski, antecessor
de Dávio Leu, isto pelo m�nos fico'u

dec�dido em rlente- .encontro das lide
ranças. O exator eSfadual Zeferino
,Kuklinski, segundo ok pröceres pedes
sistas reúne todas as condições de ob
ter vitória nas urnas e continuar o' tra
balho do aruat prefeito Dávio, L,eu, que
pretende COllcorrer a unia ,cadeira na

Assembléia Legislativ. que aguarda
tão somente o- sinai verde. .

Se por. um\ lado o ·PDS terp prati
camente defintdo o seu candidato,' o

PMDB não fica por 'menos, Sai com

dois candidatos: Ivo Bramorski (ex-pre
feito pela Arena) formará chaPAt com

Abílio Zanotti, enquantQ.Márlf S8'sse e

Paulo Kasmirski, ambos véreador�s in

tegrarão a outra, chapa, em sublegertda.
, Segundo informações checacfps pe-.
Ia reportagem, o PMDB pretende minar
todas as áreas de maior influência do
PDS e exemplo di� é o lançamento
de Abílio Zanotti, .que concorrerá à vice
prefeito na chapa de Iva Bramors,ki.
Zanotti é de 1.° Braço d 'Norte, forte
re.i.l.lto do partido sittmclonist,a onde
-pitlFende enfraquecer o PDS, tomando- f

I 'lhe �:r�o�, regi�O de Massarandublnha: Pe�qu'is'a detéctará aa
Donat Petry é candidato declarado a

uma cadr,ira no 'legislativo da "Capital,I •
" i •

do Arroz', disputando a preferênCia do careAncia,S, ,d.,O", "m'u,ni'c."IP' lO,eleitorado onde Q atual presidente da �
r

"

•

Câmara e da Cooperativa Juriti, Irineu
Manke, tem sua pr'jncip� base eleitoral.

/ .

Blonk é O prellito conipaense por ttlnta dias
Adolfo Auerbach. o ifat� do

preslde!1te
.

dQ LegisJativQ as.,
sumi': o ececutivo Blende-se a

r�o
'

o a\ão possuir
�I ; um� �z que A- '

e era o vice,de En-,
echsler" falecido" ei1n
cldente automobilís.

19781 JUf)tamente com

o Edsqn Osnl é overea-
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Nas c i rne n to s Aniversariantes
Dia i22 de fevereiro

. Andérson Carlos, f.ilho de Nador
(ÂnOßI·a) da Silva.

Carlos Eduardo'; filho de José

(Maria) Kienes.
Dia 23 de fevereiro

Vanessa,' filha de Aclino (Ruth)
F.eder.
bia 25 de fevereiro

Andiara Magali, filha de Pasa

,(Ana) Pereira.
. Ânge'la Cristina, filha de Fernan

do (Tânia) Medeir,()s.
fria 26 de fevereiro
,

. João Ricardo, filho de João (Ro
sa) Berns.
Dia 27.' de fevereiro �

Moaci'r -Iurandlr, filho de João.
(Josefa) Furlani.

. I
Jair, filho de Afon,so (Isolda) i

Oestereich. .

\Dia28 de fevereiro
, .

Ricardo, filho de Luiz (Isabel) De-
rnàrchl.

.

Dia 1.° de março. I
Tatiana, filha de Tarclzlo (Leoni)

Koch.
\'. '

, I
Je�er:60n, filbo de Adamastor

'(Marlete) Malgarir'l.
'

Dia 02 de março'
Hoberta Eliane, fllha de Nélson

(Dolores) Possamai.
Fernanda, filha' de Mário (Anair)

Ronchi.
. . '. ,

Célio, filho éle Vicente (Maria)
Montagna. ,

.

,

Patrícia Cristiane, filha de Alvfl
ro (Irmçart) Kirsch.
-:

Edson, filho de Moacir (Marial,
Rostirolla'.

'

Kátia, filha de Valdir (Anita) dos
Santos.' " "

, Dia 03 de março
' ,

I'

.
Douglas,

.

filho de Jucelino (Mar- t',. Iene) Todt.
.

Rafael Fernando, filho de Àugus
to (Sueli) Müller. .

Vivian, filha d� Pedro (tjßarla}
\

Herriascki.' .

"Jeane, filha de Anilto '(Lutii)' da
Silva. .'

_. Valdecir, filho de Váldemiro (Eva-
nilde) Geisler. .'
Dia 04 'de março .

, Jaison Rubens, filho de Roberto
(Bernardina) Hermann

Tatiane, filha de Nilberto (Marle
ne) Bruns.

.

Carlos Adriano, filho de Inácio
(Lisete) Maria.
Dia 05 de março

Andréia, filha de Adolar (Olgal
. Dallmann. ' .

Deise Cristina, filha de Varildo
(Zuleide) Zapella.
Dia 06 de março Quem esteve- de aniversário esta

Roberto, filho de Ädolar (Renlta)' semana foi o Governador do DiAtri-
Laube., .

,

.

.

to 465 de Rotary International, "'Re- .

Cristian, filho (Je Rides IÜJzlaI macio Fischer, jntegrante do Rotary
Gomes:
Dia 08 de março

' Club Florianópolis. Os nossos cum-

,\ Fernando, filho de Altair (Marta)
primentos ao ilustre aniversariante.

Luciano.
---k-

O .conhecido empresáriol ex-ho-
Dia 09 de março bl

.

Angelo, filho de Dorval (Zenilde)
mem pú ico e ex-Governado! do Dis�

Spé-zia.'
trito L-10 de Lions International, João

, Lúcio da Costa, foi cientificado pelo
Presidente da Associaçjo Interna-

F I·· t
ciona,! de Lions Clube (1980-81), Wil

a 'e e t m'e n . o 5 Han C. Cha'ndhilr, de duas outorgas
,

.
'

qu�deixa qualquer um desvanecido
Dia 21' de fevereiro' e que João Lúcio, em sua modéstia

Ottílla Prim Schmltt; 83 anos,
e SimpliCidade, 'repassa os méritos

nesta. às. companheiras domadoras e prin-
Dia 28 de fevereiro cip&lmente a imprensa. E' que a As-

Márci·a Zancanaro Mariano,
'

6 sociação concedeu o Prêmio Gover-

dias, Santa Luzia. nador de Distrito 100%. no período
Dia 82 de março ,

1980-81, quando exel'ceu o mais ai

Julieta Scharffenbetg l:fe Ou'.. to cargo dentro do Distrito L-10 e,

d
.

99 também, o Prêmio Presidenc'l'a'l de'ras, anos, nesta.
.

'Dia 04 de março

.

Louvor (Commendàtion A�ard), _com
Hilda :Krueger Glese, SO anos,

uma Tocha, sendo estes comendas

'Rio Cerro II." as mais altas honJlarias' que o' ex-Go-
Dia �7 de março'

'_' vernado� teve 8' oportunidade de

". �'Meykel·:Kons, 3 dias, Uha da e-, 'conse9.ul� durant� seu mandato, di-

gue;ra;
.

.

, zemos nos mereCidos, pelos esforços
.

'
.

,
. ,

_. - •

l ' I' que ..desenvolveu para fortalecer o

leonismo, enfim, é o testemunho da
$J,Ia dedicação aos nobres ideais leo
nísticos .. Jaraguá ,do Sul que. duran
te a gestão de João Lúcio loi a sede
do Distrito L-10 também se enobre
,ce, graças ao trabalho desinte'ressll'
do do ex-Governador e de sua' 00-
"madora Olga, sempre uma campa:
. nheiJ:'a incansável, aos' quais' a 'colu�
na e.nvia seus cumprimentos.'

. Para- qu�m .se. amarra mj�' ..con,.
, curso.s ,via ·ElJ1bratel� i) de'Miss Bra
. sN Já. tem -data�maicada: 8 de' maio.
;A organiza�ãQ" c�mo no ·ano ant�rior,
.está; a\·cargo

. do conhecido arumador·
"
Senor Abravanel, por oltb'a, Síl�lo
�anto�.; diretam�n;t�. do. P�lIáGi� de
Convençges do Anherribi, São Paulo ..
I

I. ) �

Aniversariam hoje: 13
Sr. Rodrigo Nicoluzzi
Sr. Jorge E'rsching
-Sr. Augusto' ,Gesser, em Concórdia
Paulo Carlos Hoeft
Waldir Gerent, em Astorga-PR.
Sr. Bento Nunes.

.

Sr. Elfonso Schramm.
Aniversariam dia 14
Sr. Francisco Modrock
Sra. Adalzira, esposa do Dr. Mu·

.

rilo Barreto de Azevedo
Or. Nélson Victor Pinto da Costa
Sra. Anastácia Stulzer

.

Sr. Rodolfo Herbst, em Porto
Alegre
Sra. lvone Voigt.

Dia 15 de março
Srta. Eliane Reimer
Sr. Salim José DeqUêch, prefeito
de Guaramirim
Srát Iracema Fusil
Sr .. Antônio Pedro Martin
Cássia Behliog ,

Marco Antônio Roennau Fílho,-em
Campo Bom(RS).
Irani Mauske.

Dia 16 de março
Dr,' Luiz de Sousa, no Rio de
Janeiro
Sr. Célio Rangel
Sr. Ivo Siewert
Sr. Rudolfo Brandt
Iraci Barg.

Dia 17 de março
Sr. Augusto Sílvio Prodöhl, jorna

lista e escritor.
Sra. Cleide Syrlene Gonçalves
Sr. José de 'Ávila

.

.: Sr. Adalberto Bertoldl
Gerson Luerders.

Dia 18 de março
Sra. Carmem Roessler Hoefner,
em Curitiba
Sra. Yolanda Nicoluzzi Motta
Sr, Hans Beyer, em Cascavel
Sr. Walmir João Medeiros

. Sr. Waldir Fõdi
'

Sandra, filha de Mário e Irani
Rlstow
Sra. Waltraud Schmidt Xavier.

Dia 19 de março
Sr.

'

Alfredo Lange, em Corupá
-Sr. Renato José Wunderlich,

.

em

Piçar as
Sr. João�Carlos 'lange; em Corupá
Sr. José Bruner, em Be.la Vista do
Paraíso (PR)
Dr. Paulo Roland Unger, em Join·

ville.
.

SR. ASSINANTE: Remeta ao

"Correio do Povo" a relação dos ani
versariantes de sua família, 'para di
vulgação nesta coluna.

'.' -

, Relojo�.�venida'

Um casal muito simpáti9B fes
teja nesta data a sua boda d�rata.
Os filhos do casal Reinoldô e Rena
te, Renilda e Elias, Raulino e Alido
e o solteiro Renato, dlstrlbulrarn con

vites para os festejos dos 25 anos'
de casamento de Elza e Conrado
Hansen. Embora a passagem da bo
da tenha ocorrido no dia 9 do cor
rente, a cerimônia de bênção do ca
sai acontecerá hoje, às 18 horas, na

Igreja Evangélica Luterana de Jara
guá do Sul - Centro, e a recepção
dos convidados na Churrascaria Pa
vanello. A esposa de Oonrado, Da.
Elza, além de seus/ afazeres dornés
tlcos participa ativamente de um

esporte muito praticado nesta re

gião: o esporte do tiro. D. Elza
'

é
a atual Rainha do Tlro, da Sociedj.

de Recreativa Alvorada, de Rjo Cer
ro e o Sr. Conrado é o dedicado fun
cionário da Companhia -de Máqulnas
Famac, onde exerce o ofício há 32

.

an� desde a época em que a orga
nização ainda pertencia à José M,

Müller, na: rua Coronel Prooóplo Go
mes de 'Oliveira, nesta cidade. Con
rado também é esportista, dedican
do-se i.gualmente ao espprte do tiro,

já tendo sido Rei e CWalheiro por
diversa'$< vpzes p<?r diferentes socie
dades locais, espectalmente a extin
ta Sociedade Atiradores Progresso.
Os seus filhos, e os quatro netos es:

tarão batendo as palm�s merld'aspela passagem de suas boda .. pra
ta , "Correio do Povo", que o casal
lê semanalmente, augura ao distinto
par renovadas felicidades.

.

GENTE .& I N FOR MA'Ç'ÕES
Bastante comentada pela im

prensa do Estado a aula inaugural
do curso de Economia, ministrado
pelo presidente da Acafê, Lauro Zim
mer, que iniciou um processo pio
neiro no sistema fundaclonal cata
rinense, uma vez que pertence a

FúRJ e está sendo ministrado fora
da sede mas' com o seu próprio cor

po docente. Esta experiência o Mi
nistério da Educação e Cultura acorn

panhará de: perto, pois que possível
mente servlrá de modelo a outros
Estados. À propósito, este jor:nal foi
o único órgão de imprensa a dar o

devido valor e importância, aoom

panhando a aula magna e transmi
tindo a solenidade a seus leltores .

-'"k-'
Barra Velha, que é município in

tegrante da microrregião do Vale do
'ltapocu, onde se concentra a cada

. temporada o maior número de vera-

nistas jaraguaenses, está com uma'
promoção muito boa àqueles aman

tes da pesca. A Secretaria de Tu-
.
rfsmo e a Oomtssão Municipal de
Esportes determinaram para os dias
20 e 21 deste mês a realização da
f a, Gincana Barravelhense de Pesca
de Arremesso, antes marcado para
o final de fevereiro. As inscrições
estão abertas nà' Secretaria de Tu
rismo daquele balneário.

Contraem matrimênio às 19 'ho ..

ras deste sábado, na Igreja Evangé
lica Luterana, Centro, �s jovens Na ..

rana Engler e Norberto BrUJ;ls. Nara

o\. é filha benquista do industrial
Franscisco (Ingeburg Hadlich) En
gier e Norberto, é filho de Berthol"
do '(Hedwig Fröhlich) Bruns que \,es"
colheram pall8 apadrinhar os atos
civil e religioso os casais Osmar
Gumz e Sra. Osvaldo Bruns e Sra.
(São Paulo), Marcos Lemke G Sra.
e Ronaldo Friedemann e Sanãrd En-'"
gier. A recepção aos convidados se
rá nas dep\:indências da Sociedade
,Esportiva e Recreativa Vieirense.
Nossos cumprimentos aos noivqs!

Neste domingo será realizado
em Massaranduba, o primeiro tor·
neio de skat do ano, junto a SOCie
dade Recreativa Desportiva Massa�
rancluba Central. O skat que não é
aquele esporte praticado pelos jo
vens, sobre, rodas, mas sim, unia
modalidade de carteado, tem sua Fe-

-

deração baseada em· Blumenau e

conta também com 'praticantes em

Jaraguá do Sul, notadamente aqueles
de origem alemã-.

-

,

O departa1tento social do Grê
mio Esportivo _'uventus, confiado .,
amigo Alfredo Reeck, programou o

tradicional Baile de Páscoa com o

çonjunto regionalista 'Os Filhos do
Rincão' aqui mesmo da cidade e, pa
ra o dia 30 de abril, o 'Baile do 16.0
Aniversário, com o Gonjunto dÊr Rit
mos SocietY, de Blu'menau. O clube
foLfundado oficialmente em 1.° de
maio de 1966 e a cada troca de ano'
a diretoria social programa um baile
para lembrar a data e dar o devido
destaque que ela bem o metece.

, Nossos-cumprimentos
diretoria e fUlilcionários da Me
negotti'Veícuíos S.A., uma das· '

empresas
.

patrocinadoras .
da

coluna, pelo
-

.sextQ. aniversário

.� revenda Volksw\lg�nf com'o
controle acronário do. GnJpo '

Menegotti.

A Sarem, órgão do Mini�ério
do Planejamento destinará recursos

de 'CrS 3 milhões à Massaranduba e

Cr$ 2,5 milhõps à Corupá, para com

pra de equípamgntos rodoviários,
verbas estas já libê'tadas. Informação
db deputado federal Ped Colin,
que novamente é o candidat da re

gião à Câmara Federal.
-'"k-

O núcleo de voluntárias do Pro
grama Nacional o Voluntariado rea

lizo na sexta-feira da semana pas
sada, a sua primeira reunião nas de
pendências da 'Faculdade de Estudol\
Sociais. Foi 'baixa a frequência de
voluntárias, mas mesmo assim de
cidindo-se pela realização de uma sin
dlcâncla junto aquelas pessoas a�n
didas nos Clubes de Mães, bem .o�
mo 'Ventilou-se a posalbllldade de

.

que novos clubes sejam abertas este

ano, abrangendo desta maneira, mai
or números de mães,

-'"k-
A proqresslsta Nereu Ramos,

onde tantos amigos temos, está em

festa neste final-de-semana; com a

. realização das festividades em hon
ra à Nossa Senhora do Caravaggio�
Hoje� sábado, missa às 19 horas e

amanhã, às 8h30, sendo que no lo
cai haverá completo serviço �e bar
e restaurante, churrasco dos melho
res e divertimentos para todos.
'Quem qUiser passar- um final-de-se
mana' diferente, .

a festa em �ereu'
Ramos é uma excelente opção.

-'"k-
Os rendimentos jClas cadernetas

Oe poupança do trimes�re atual se

rão de 17,46 por cento, mé,dia 'men
sal de 5,82. Durante o ano todo de
vem se situar em to�no de 96 a 98
por cento, o que é uma boa notícia
para quem aplica em poupança.

--k-
\ O conhecido" casal Raimundo

(Lony) Emmendoerfer regressou de
um cruzeiro marítimo à bordo do
Funchal. Eles que são figuras de

, proa nos meios sociais jaraguaen
ses, visitaram nove capitais duran-.
te a viagem ..

,

--k-
Casamentos deste sábado. Na

Matriz SãO' Sebastião,' às 16 horas,
Luiz Natal Mengarda e Ristéer Ro'
cha, e. às 18 horas, Adernar Possamai
e Cecília Salvador. E na Capela Nós
sa Senhora Aparecida (Ilha da Fi·
gueira), às 17 horas, Airton Baruffi

,
� �aria Madal�n*�ouza.,

Comemora neste sábado o seu

primeiro aniversário, a garotinha
Vivian, filha do casal 'Irineu (Rosarie
Schmöc'kel Bereiger. Ontem foi

.

o

I' terceiro ano de vida do menino Ró
ger, filho dos amigos Lufs Celso
(Márcia MüHer) Muniz.

DE CORUP,A - ASSjlmiu a

fia do executivo corupaénse, q
feira, por um período de trinta
o presidente da Câmara de Ve
dores, Ernesto Feltpe Blunk. O

.

lar, Adelino Hauffe, . encontra-se
zando férias.

.

O Olne-Teatro Rívoli, recen
mente reaberto, tem

-

nova sessão
nematográfica neste sábado. qua
será apresentada à' pe'lícula "Os C
rascos de Shadin"; domingo, em
tinê, "Nos velhos temp? -do G
e do Magro"·. .

Os vereadores Érnesto Fell
Blunk, Ademar dark, A'lbano Mele
e Alvaro Pett, todos pettencentes
bancada do PDS, foram levar di
passado ao também corupaense M
co Antônio Peixer, vereador [oin
lense,

tO
abraço pela posse na pre

dência Uniãqídos Vereadores
Santa atarina .:

-*-.
Quem receb s. cumprtment

pelo natalício segun,da-felta pröxí
será o prefeit« Salim José Dequê
de 6uararnirim, que inclusive"
nhou esta semana um veiculo
governador paulista Paulo Salim
luf. O turco vem fazendo uma ad

ntstração das mais elogiáveis, i

prtmlndo uma neva dinâmica ao

zinho 11)IIniciplo, em todos os sen

dos. Cumprimel)los, aljm!

Am'anhã, em�� Alegre, ca'
tal do vizinho Estado do Rio Gran
do Sul, -um prestante cidadão bra
leiro completa os seus bem vivid
80 anos de idade. Queremos nos r

ferir ao Sr. Rodolfo Herbst. 'blum
nauense de nasclmento, desde j
vem passou-sé para a terra gaú,c
que ainda o abriga. Durante long
anos explorou a atividade de ma

morarla., não se esquecendo
'seus deveres religiosos, fazen

parte ativa·na Comunidade Evang
llca Luterana de Porto Alegre. Ta
bém deu. tratos ao seu ffsico, pa
cipando de todas' as atividades 'e

portivas da Sogipa - Sociedade
nástica PortQalegrense. Pela pass

gem de, seu natalfclo, deseJam'
cumprimentar o nosso regular leit

,

. batendo as �1'll.D juntamente c

sua esposa D. 'Gllda, '8S filhas EI
e Eny, genros e netos.' Parabéns
tido Rudi I

-�
O casal Hans Gerhard (Ca

Haake) Mayer, ofereceu na noite
quarta-feira, em' sua -residência, u

jantar para .grupo de 'amigos.
-*-'-

Proferiu palestra terça-feira n

Rotary.Club de Jaraguá do Sul, o
Leonel ,César' Rodrigues, do hísti
to de, Pesquisas Tecnológiras '

FURB, sobre "Desidratação de F

tas".
--k-

A coletividade 'poHtica catar:

nense, através da� lideranças
.

Partido Democrático se reúne segu

da-feira, dia 15, às 19: huras, no m

nicípio de Palhoça, para marcar

terceiro aniversário de governo d

Jorge Konder Bornha,usen. A po
fraternização servirá também 'par
a homoJogação da candidatura d
Bornhausen ao Senado da Repúbli
nas próximas eleiçes e bem \assi
das candidaturas de Esperidião .

min e Victor Fontana para os carg
de gpvernador e vice. Na .

oportun
dadtrhaverá um churrasco' de confr
ternização, devendo de Jaraguá d
Sul participar. o prefeito Victo;" Ba

er, vereadores e demais liderança
do partido de sustentação ao 9

� verno.

.

, ,

,
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ETERNIZE OS'BONS'MOMENTOS

.,.I��ntele . co"," J61as - e as mals finas sugestões
\ .'

I \

da REt.��OARI�. ',..�:y�NI�A., ')""a��chai
>l

;, Getúlio

I'�
�

Vargas. '"
,(

.::"".:�,:'�. ;, :-' ,

•

\. ...Cl, ,

�--�........�--....--........�........--....-_....-------

.

o seu relojoe r r ,

_. Fone '72-1267 -
"'ii',o'_""""","

,

, Fazem9s tudo para l'he servir

bem.

I
,

".,\t,'� <, CINDERELA

)leste bem. A modà certa. I

Aproveite a abertural

A Confecções Sueli àbrlu n�va loja na rua Relnoldo Rau, I Edlffc,io Bé�

gamo, Sala 530. � uma nova e elegante opção de compras, artigos de primel
rissima Unha. Vlslte-a e cpmpare. 'Só mesmo a Sueli é capaz de fazer tant

por você •

CORfecçôes 'Sueli Lida•
Agora com nova' loja lia rua RelPoldo Rau '

'••Ia.a.
Decoraç6es JN.lra ��entos ..:... 'Oe;.,

corações para Igrejas - Decorações
para clubes � Arranlos para festas -

-. Plantas omamentals e, Buquês' em Ge..,
ral. - - .- .

,

FLORICUL'fURA IMPERIAL

Rua Relnoldo Rau, 628 - Jaraguá do
Sul Sc.

I• Nesta estação, vista-se bem

e confortavelmente. C o, m p r e

.calçados e confecções na

Cinder!3lá" onde você encontra

as melhores 'opções..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Proclalas de Casalleldo
Áurea Müller' Grubba, Oficial do Regi'stro Ci

vil do 1.0 Distrito da Comarca de, Jaraguá, do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil. Faz saber _ que
compareceram em cartörio, exibindo os documen
tos exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar :

.

Edital 12.423 de 03,03-19$2
Adelício Moora Rodrigues e Vitoria Ostrowski

,

Ele, brasileiro, solteiro, operário; natural de
Tenente Portela _ Rio Grande do Sul, domicilia
do e residente na Rua Joinville nesta cidade, fi
lho de Antonio - Geraldo Rodrigues e de éndina
de Moura Rodrigues.

Ela, brasileira, solteira,' operária, natural de
Planalto _ Rio Grande do Sul, domiciliada e re
sidente na Rua Joinville, nesta cidade, filha de
Pedro Ostrowskß.e de Ai\a Ostrowski.

. ,Edital 12.424 de 05-03-1982 .

Afonso Sapelli e Marlete Bornhausen
t

Ele, btasi'leiro, solteiro, operário, natural de
,Salette, neste Estado, dom I o III, a d o e resIdente na'
Rua João Januário Ayroso, nesta cidade, ftlho d�
Francisco Sapelli e de Alice Sapelli.

'Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente m{'Rua
João -Januárlo Ayroso, nesta cidade, filha de Bal
noldo Bornhausen e de Maria José da Cunha Bor
nhausen.

Edital 12.425 de 05-03-1982
Cezar Luís Leithõldt e Sueli Zanotli

,

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório,
natural de daraguá do Sul, domiciliado e residente
na Rua João Bertoli, nesta cidade, filho de Euge
nio Leitholdt e de Traude Hllda Leitholdt.

Ela, brasileira, solteirá, operária, natural de
Jt1raguá dq Sul, domicil"iada e residente em -Jara
guá-Esquerdo, neste distrito, filha de Älwino Za
notti e de Rosa Zanotti.

•
I

Edital 12.427 de· 08-03-1982
Moaeyr Ferreira Neto e Danila Sohn

. Ele, <brasileíro, solteiro, bancário, n�tural de
Canc;>inhas, neste Estado, ,domiciliado e residente
na Rua Presidente Juscelino, nesta cidade, filho
de Mário Licyr Ferreira e de Evanira A .. Ferreira.

Ela, 'brasileira, solteira, bancária, natural de
Blumenau, neste Estado, domiciliada e �residente
na Rua Joinville, nesta cidade, filha de Maximilia
no Sohn e de Adelhaid Sohn.

'Edital 12.428 ide 09-03-1982
Heinz Franz e M�rlene HoHmann

Ele, brasileiro, solteiro, industriá�io, natural
de São -Bento do Sul, neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Onélia Horst, 291, nesta' Cida
de, filho de Alberto Franz e de Gertrud Franz.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua

. Rudolfo Hufenl,lessler, nesta cidade, filha de Ru
dolpho Hoffmann e de Alona Meier Hoffmann .

EditaI 12.429 de 09.03-1982
Elmir Daga e Cristiana SehW�rtz

Ele, brasileiro, solteiro, relojoeiro, natural de
Guaranilaçú _ Paraná, domiciliado e residente na

.

Rua Joinville, nesta cidade, -filho de Antonio Oaga
e de IIza Daga.

.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natutal de
Pomerode, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Joinville, nesta cidade, filha de Heinz Sch
Wartz e de Astrid SchVtfartz.·
Edital' 12.430 de 10-03.1982
Euz6bio' Preslini 'é Mariola Femande.

Ele, brasilei.ro, solteiro, motoriSta, natural de
Jaraguá do Sul, ·domiciliàdo e' residente-em Santa
LUZia, -neste .distrito, filho de Roberto Prestini e
de Natalia Pradi Prestini.

'

EJa,. brasileira, solteira, operária, natural-de
Lauro Müller, neste Estado, domiciliada e residente em

Santa Luzia, neste distrito, filha de José Nunes
Fernandes e Dautina Meura Fernandes.

•

Edital 12.426 de 08-03-1982
Oldemar Hansen e Isolde Ponath

. Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Barra
do Rio Oêrro, neste distrito, filho de Bertoldo
Hansen e de Alvtna Kamke Hansen.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada e residente em Vila No
va, neste distrito, filha de Rolf Ponath e de Geny
Schuster Ponath.

E para que· 'Chegue ao conhecimento de to
dos, mandei· passar o preseflte.· Edital, que será
publicado' pela·imprensa e em cartório, ,onde será
afixado· durante 15 'dias.

�.

CJínica, Or� Oslim Malina -de

, Doenças Circulatórias
, VarlZh';'_ arterIosclerose - tromboses - flebites -

liJPàitãnálo arterial' _. Illceraa de "pernas..
,

'
,

pOSição Ie lanta Calarila Tarifas'
OcupandO"!perias 1,12% do território naclonal, Santa Ca.'

, Itarlna,' apesar dª 'nexpresslvldade; de sua área, desfruta de po
slção destacada na Federação, 'sendo'o sexto Estado no recolhi
mento do Impostb de .Renda e o sétimo na arrecadação do ICM.

Essa Invejável performance tem como principal respon
sável o desempenho do parque empresarial catarinense, cuja
lforça e tradição ! garantem sua respeitabilidade em todos os
cantos do País.

Com efeito, S,anta Cafiarlna possui um elenco de empre
sas que se destacam naclORslmente, algumas delas, inclusive
com seu prestígio rasgand«>\ as fronteiras do Brasil.

I
No setor teX1lil, por exemplo entre as 10 maiores Ind.

brasileiras produtoras dd artefatos de tecidos, quatro são ca
tarinenses: à Artex ,(malor do Pars), a Cremer, ocupando a ter-,

cetra colocação, a ,Dohler, quarta colocada, e a Karsten,. a oita
va. Alnda no mesmd,setor, a Hering é a segunda empresa na.
clonai entre todas, as fabricantes de artigos de vestuário, en;'
quanto que a Sul Fabril está na quinta posição. _

A Hansen é a principal IndCrstria bl'8sileira do rama (plás
ticos e derivados) e uma de suas subsidiáras, a Çipla a

quinta.
No' setor cerâmlco, a Cecris� está em quinto 'lugar e o

grupo Maximiliano Galdzlnskl em sétimo. A Fundição Tupy é a

segunda maior no País e a Consul a na. entre as produtores de
aparelhos doméstIcos.

,

Entre as agrolndl1strlas, a Sadia Concó"d''1, a Perdigão,
a Sah;:. e a Sàdia Avíco!a ocupam, respectivamente, a primeira,
segunda, nona e décima posição' entre as maiores produtoras
de. carnes frigoriflcas I) IndustrIalizadas. .

Ä Hansen é a prInCipal Indústria' brasileira do ramo pláS
empresa brasileira fabricante de óleos vegetais.

Há, enfim, uma sérl� dEl outras empresas que, (abre-se
um parênteses p!lra colocar a Weg, de Jaraguá do Sul, detentora
de grande fatia d(l mercade nacional de motores eléfrlcos) com
süa força, ajudàm de modo slgr.lflcatlvo' a construir' o futuro,
deste País.' .;

Santa Catarina é, .pols, uma força econômica de expressão
no contexto nacional.

ESTES SAO os' EQllJ.1PAMENTOS DO c.aIDWII7M'E OlJRO PRETOa
Motor 1.6. Bancos' diant:eiros individuais recl1nê;!eis com encosto
alto Janelas laterais traseiras basculantes. Vidros colorIdos..

.

Ten:porizador do l1mpador e lavador elétrico do pua�brtsa.
Espelho retrovisor externo do. lado direito. Auxiliar a väcuo
para os ·freios. Sistema' de Ignição' eletrOnic!,: Rodas 'esportivas ..

co� 'acabamento dourado e. porcas .Pl'e�s:. pn,eus. ra,d!a;is '. •

175/70SR13, .sem câmaras., Tamjia' dó port_luva.s com fech.dur••
·

.

Volante esportivo. Cl.onaole com Instrumentos: medIdor' de �mb.ust1vel, "

'

telnperatura, voltlmetro e re16g10 elHrico a Q.uartzo •. , TaOOmetro er vacuomet�o no painel.
Forro de acabamento do teto .Interno ;preto Alças no t�to� ,

. Guarnições do pâr_brlsß, e Vidro traaelro preto.·
"

Ma.oanetas externas pre�s._ Spoller� . dianteiros, aro, dos .f!'.r61ír' e :- ' .

_ ." .,

gradt)s do racHador pretos. l'onteira. dupla. do es.ca.J)a.Dlen�. pAra.-ch�uea. .. .

pretos com lâmina de proteção de borracha. Decalques Ouro Preto e. 1.6.

Emmendörfe.r. Com. �:de·· :,Veí,culoi.,";ttdl.• •
..� •• '.. • J; .

•

postals
novamente

majoradas
Foi de aproximadamente, 41/0

o aumento das tarifas postais
ein vigor desde 'segunda-feira
dia 10. Uma carta simples e

com menos de 1 O gramas, que

desde julho do, ano paasado
custava GrS 12 para o Brasll,
custa agora Cr$ 17; ,pára a Ar

gentina ou qualquer outro país
da América Latina (exceto o

México), Cr$75; para os Esta

dos Unidos, Canadá, Portugal e

Espanhaj Cr$ 801; e para os pa

íses restantes, Cr$ 85. Os no

vos preços recalram também

sobr-e os cartões postals; de

e-s' 10 passaram para Cr$ 14,

para o Bra'sll; de Cr$ 4Ó para

Cr$ 50, para os países latino

americanos (exceto o México);
de e-s 45 para Cr$ 55, para

Estados Unidos,'Canadá, Espa
nha e-Portugal; e de Cr$ 50 para

Cr$ §O para os restantes paí- I

Ises.

De acordo' com a ECT, as

novas 'afifas deverão vJgorar
até setembro. se a carta pas
sar de 10 e não for além de 20

.gramas, o selo custará Cr$ 21

pdra qualquer parte do Brasil.

Jornais revistas e impressos
em geral pagam Cr$ 7 se. pesa

rem mais de 70 e menos de
.

100 gramas, e se pesarem mais

de soa gramas e menos. de

meio quilo, o custo será de Cr$
27 (entrega normalj ou Cr$ 55

(entrega urgente).

Correio lofarlativo,

Como se vê, o monopólio
estafai <1ela·se ECn está en

chendo flS burrfls de dinheiro
com as constantes' maJoraçães,
atingindo com o mesmo ímpeto
os iornais, que a partir de agora
são obrigado_s a dispender mai
'ol'es �omas para pagamento da

fiaxa de' postagem e executando

muitas vezes um serviço que

deixa a deseiar, como vem o·

correndo com frequência em

Jaraguá do Sul. prinCipalmente
com re.lação a ei1treqa irrequ
laríssima deste Jornal, Que tem

Ç1erado v.i'nentes protestos

'(com foda a razão), dos assi

nantes.
Aonde vamos parar?

Assine

. "Correlo do

CrS 1.500,00

o
•

Povo"

CARTAZ DO CINEMA,_;... Na tela do Cine Ja

raguá, a' partir de hoje, seis dias de exlblçâo c;le,
uma das grandes produções do cinema naclonal.

,

i Helena Ramos, Nuno Leal Maia, Kazy LIra ,e ou

tros em "Mulher Objeto". E a contar do pröxtmo
sábado Gretchen em

..Aluga-se Moças".

, INSCRiÇõES PARA TEATRO' - A Socieda
de de Cultura Artística .estã abrindo inscrições
para os interessados na arte cênica, com vistas �
formação do elenco para o seu grl!Jpo teatral. Se
rão feitas no Colégio São Luís, dia 1! das .?1 h30

,

às 23h30 e no dia 20, das 14h30 às 17 horas, com
o professor Carlos Hoffmann .

COMUNIDADE CAT6L1CA - No último sá-·

bado, dia 6, às 16 horas, com a presença de gran
de público, foi levantada a cruz no local �a noya
comunidade católica- que terá como padroeiro Sao
Cristovão em Três Rios do Norte. FOi realizada
também �rssa campal. A Comunidade .São Cris-

.

'tovão dispõe de uma área de 10 mil metros qua
drados, dos quais 7.500 foram doados e os !-es-,:
tantes comprados. A data de São Cristovão e 25
de julho, coincidentemente com a data de funda
ção de Jaraguá do Sul; com o dia do colono e do.
motorista e com data da criação da parõqula ca

tólica, que foi em 25 de julho de 1'912.

Na sequnda-fetra, dia 8, aconteceu reunião
entre integrantes da nova comunidade, foram in
dicados nomes para o Oonselho Administrativo,
que fol, enfim, constituído: Presidente -:- Vltörío
Fossile Vice-Presidente _ Marino Tecllla, Tesou
reiro _:_ Francisco Trentlnl (Klko), 2.0 Tesoureiro
_ Mauro Petri, Secretário _ Ari Piermann, 2.0
Secretário _ Dino Schwartz . Como conselheitos .

foram indicados Nivaldo Schwarz, Orlando Mar
tins, Ruây Enke, Wilson BaisaneIli, Wendelino Fo
di Mário Machado José Fossile, Maurício ªele
g�nte, Olávlo Leit�mberg, Osvaldo Pomlanowsky
e Bertoldo Enqecht , Essa diretoria será empossa- .'

da neste sábado, às 16 horas, por ocasião � ce

lebração da Santa Missa, iniciando, 'assim, a Co
munidade São Cristovão as suas atlvldades. No

,

local haverá missas todos os sábados, sempre �s
16 horas, se com bom tem�, caso contrário, na

.

área coberta da cancha de bocha junto ao. campo
do Nova Aliança.

Ainda da Comunidade Católica, neste sábado,
,

.' no Colégio São Luís, 15 horas, um novo curso

de preparação ao batismo e domingo, 8 horas, o

-primeiro curso do ano de preparação. ao casamen-.

to, junto ao pavilhão de festas da ��tr,iz São Se
bastião.

ESTADO DE SANTA CATARINJ{
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO N.O 735/82

.I
.

COMUNIDADE' EVANG�L,CA ,...... Os cultos
programados para este sábado, são os seguintes:
tua Joinville, com posse da diretoria. às 20 h e

.

em Rio Molha e Estrada Nova, também às 20 ho
ras, com assembléia e posse. Em razão da as-

s e m b I é i a geral das paróquIas, hão haverã cultos
no domingo pela manhã, apenas às 19 horas, in
formal, na igreja do centro. 2) TOQos os mem

bros da comunidade estão sendo convidàdos' a
participar da assembléia geral das par6quias

.
.ama

nhã, dia 14, na igreja-centro, 'às 8 h em primeira
ou às 8h30min. em segunda' convocação. _� Estão

f
em pleno andamento os preparativos para a co-

.

memoração dos 75 anos da'Comunidade Evangé-'
lica Luterana que c0ll'\eça no último domingo _ �es-
te mês.

'

S.uplementa e anula dotações do orçamento,
vlgen.te.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja
raguá do Sul,; Estado de Santa Catarina, no uso
e exercício de suas atribuições, e com base na
Lei Municipal n.o 830/81 de 19 de novembro de
1981 ;

KaH�BACH SR'
SUPERMOTOR

" O E C R E T A-:
ART. 1.° _ Ac� aberto um crédito suple

mentar no valor de Cr$ 2.000:000,00, (Dois mI
lhões de cruzeiros), para retorço do programa e
verba abaixo discriminadas, cOnstantes do orça
mento vigente a saber:

A- N E X O '1 QUADRO A
0601,.,_ DIVISÃO DE OBRAS
0601. 16915751. 016� Construção e Restaura

de Pontes CrS 2.000.000,00
A N E X O II _ QUADRO' A

0601 _ DIVISA0 DE OBRAS
0601 .16915751.016_ 4.1 .1 . O _ Obras e insta

lações CrS 2.000.000,00
ART. 2.0 _ Para fazer face as despesas de

correntes do artigo anterior, fica anulada parcial
mente a seguinte dotação do orçamento vigente,
a saber: '

A N E X O .1 _ QUADRO A
0501 _ DIVISÃO DE CONTABILIDADE· .

Ó501 .999999992.029 .;_ Reserva Orçame'ntária
CrS 2.000.000,00.

A N E X O ,,-- QUADRO A
0501, _ DIVISA0 DE CONTABíLlDADE
0501 . 99999992 . 029_ 9. O. O. O -- Reserva de COD

I tingência. CrS 2.000.000,00
- ART. 3.° -:- Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as dispOSições
em contrário.

"

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de
Jaraguá do Sul, aos 02 dias do mês de março de
1982.

VICTOR BAUER --- Prefeito Municipal,
• I

•. < �,
' •.

O presente De"creto foi registrado e publica
_do nesta Diretoria de Expediente, EdtJcação e As
sistência Social, aos 02 dias do mês de ,março
de 1982.

.

I I i'! .

r
.

ASTRIT K. SCHMAÜCH _ Direto'ra

.

AUREA MÜLLER GRUBBA, TABELlA DESIGNADA '

E OFICIAL DO REGISTRO DE PROTESTOS

. _._ EDITAL -

Pelo pr�sente edital de citação pedimos aos

senhores abaixo relaCionados que compareçam
em nosso Cartório para tratarem de assuntos de
seus interesses: ARNO BENETTA _ Rua Domin
gos da Nova, 564. _ NESTA _ ANTONIO RI
CHABDT _ Rua '28 de Agosto, ·4044 .- GUARA
MIRIM _ ALVARO CABRAL CAMPOS - Estra
da do Sul, KM 28 _ NESTA_ M0ACIR RANGHET·
TI _ Rua João Carlos Stein, sln _ NESTA -
NILSON EISENHUT JUN.IOR _ Rua 240 ou AIC,
BREnKE Ind. é Com. ,_ NESTA - ROMILDO
RODRIGUES -:- Rua. Cei.. Prc;>c. Gomes. d�_9n·
veira, 611 _ NESTA. - SCHORK'COM. DE :reQJ�,
DOS E MALHAS LTDA: _ Rua 28 de Agosto, '1'160
_ GUARAMIRIM - SILVlb LUIZ KLIMEKOWSKI

Morrô da Boa Vista - NESTA - 'SIDONJA'
ZILS GIELORO ,...... NESTA..,... VALDOMIRO EHNKE
_ Rua Rancho Bom, sI n - SCHROEDER.

AOALZIM PlAZ�· DE AZEVEDO
Oficial . M'aiorI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado, ,à nolte, ,no Está
dio J� H. Neto; tim Joinvil
Ie, o Juventus que se pre
para' para as' disputas do
Torneio N. Catarinense,
foi derrotado pela SER
Tigre, pelo escore Ide 3,
tentos a 1. * Também em

Jolnvllle,: no último final-

de-semana, a Arweg par
.

. TORNE)O. NÔRTE C�TARINENSE "";"". Está tudo ticipou de . um quadranqu
pronto para o� Jafgada- do VI Torneio Norte Catarinense lar ao lado da-Tupy, Vera
de Futebol, que tem como patrocinadora à Liga Jara- Cruz e Sel'eção de São

guaense, e co-patrocinadora a Liga ,Joinvilense de Fu- 'Francisco: Na partida de

, tebol. rA.o todo serão dez. equipes que participarão do estréia perdeu para a. 'Tu-

H�0r:te Oatarlnense", dlvldldas em chaves: "A" _ Gi- PY, 3 a O e, decidindo a

,

nástlco, Tupy, Baependi, Cônsul e Seleto; "B" .:._ Tigre, terceira colocação com a

25 de Agosto, Bandeirantes, Juventus e Estrella. Serão s e I e ç ã o franclsquense,
estas as partidas válidas pelo primeiro turno: Chave A venceu: 2 a O, A Tupy
- dia 21 - Ginástico x Tupy, Baependi x Cônsul; dla foi quem, ganhou o qua-.

28 -:- Tupy x Cônsul e Seleto x Baeperidí; dia 04 de dranqular, * Os clubes es-
.

,
abnl:-: B.aependi x Ginástica e Cônsul x Seleto; dla 11 portivos devidamente es

, -:- Glnástlcn X �eleto e Tupy x Baependl; dia 18 _ Se- tatuídos têm prazo para

I�to x Tupy e Oônsul x Ginástico. Chave, EI _ dla 21 _ renovação de seus aivarás

!Igre x 25 de Agosto � Bandeirantes x Juventus; dia 28 de funcionamento junto ao

-:-, Estre,lIa x
.

-Juventus. e. 2� de Agosto x Bandeirantes.;' Conselho Regional de Des

dia Q4,.,.d� .ab.r,!17,Ban.delrantes x Tigre e 25 de Agosto portos até o dia 31 de. mar-

.x Estre.lla� dlá 11 - Tigre X Estrella.e Juventus x 25 de ço. Devem providenciar a

TA�osto, dta 18 --- Estrella x Bandeirantes e Juventlis x repovaç�o junto as ligas e

Igre. federaçoes, sob pena de
" '* não poderem funcíoaar, a-

,� '�ssoc!a'ção' Recreativá Olipê realizará no pröxl- pós este prazo. * Neste

mo sábado, d!� 20, um fe�tiva! esportivo da modalidade domingo, no Motódromo
de futeb�1 SUIÇO, em seu �ampo, ao lado da Métalúrgica de Cane1inha, em ·São Jo

Lombardi, na Barra do RIO Cerro. Os jogos serão 'os sé, competição motoclclís

seguintes: 8h - Bradesco' x Posto Moser 9h _ Uni- tica válida pelo calendário

banco x Kolhbach, lOh - Rio Molha x Cà�aíbas, 13h30, de . provas promocionais
- Bamerindus x Marcatto, 14h30 - ,Besc x Malwee e

extras. Outra vez pilotos
às 16h,- Olipê x AABB. _de J'araguá do Sul, Sch-

"

.

.' ,* roeder e região irão tomar

CAMPEONATO SERTANEJO - Ao vencer o João parte. * Jaraguá do Sul

'. Pessoa_ por 1 a O, o Caxias de Santa Luzia sagrou-se
sedia dia 21 vindouro, uma

, campeao, no domingo passado, do Torneio Início do etapa do Campeonato Es

" �ampe.onato Sertanejo, realizado no Estádio do Nova
. tadual I de ,Natação,. n,o

Aliança, em Três Rios do Norte, �aindo epl vantagem Parque Aquático Hatoldo

�.1 ponto). �,obre os de�ais pa�ticipantes. A largada do Rrstow, do Clube Atlético

P
SertaneJo, Com \CaXias, Aliança, Fluminense, João ,Baependi. Todas as pri.n'·

�ssoa, Canto do' Rio, Sertanejo, RiO Cerro e, Guarani cipais estre,las, da nataçã'o

disputando o títu!o, será no .dia 21 de março, com as
catarinense estarão côm

p�rtidas ent�e Aliança x Rio ICerro, Caxias x Canto do p.etindo, diga':�'e .de. passa
�IO, �ertan�Jo x Guarani e João Pessoa x Fluminense. gern pela vez primeira no

O baiXO numero �e equipes,' comparativamente aos Baependi. * Os' jogos A

campeonatos antenares, prende-se ao fato da exigência 'bertos Regionais, qúê säo

de ter campo próprio para as disputas.
. classificatórios àos UASC,

_-_'*. ,que este 'ano s'erãó \�m
Dóris �ari� Ronchi, 15 anos, atleta do Baependi e Ita[aí, já têm 'datas 'previs

da CME, pr!melra do ranking brasileir0 ilifantil e déci- tas para a sua r�anzação:
ma ,d�. ranklng brasileiro adulto no salto em altura' po- 6 a 12 de junho _ Re

��ra In!egrar a Seleção Brasileira de Atletismo �a IV giões Leste e' Norte; 18 a

Imnaslade, no período de ,2 a 6 de junho, em Lile na'
24 de julho - Äegiã(, J...:..

F,!'al1ça, ..O Prof, MUl'illo, Chefe da DIFID da 19a ÚC'RE te; 25 a 31 de julho - Re

tao lo�o fOi c�enti,ficado pelo MEC das no�mas e' índ:ice� gião 'Centro-Oeste e 'de 8

para o M�nd!al ,Es!udantil, entrou em contato com o'
a 14 oe agosto - 'Região

�rof. CagIIO�I, tecfllco de Dóris, no sentido de intensi- Sul.
'

fl�a�, os treinamentos da atleta, para atingir o índice
mln�mo estabelecido, que é de 1,70m. Ela atualmente

�sta saltand.o 1,60m e ,não está afastada ,a possibilidade
'. e �ons�gUlr a marca 'até o dia da pré-seletiva, que

FUTeBOL DE SALJAO _

se�a realizada proximamente..
" '. A Liga Jaraguaense de Fu-

'*1 ' tebol de 'Salão' réalfza na

CR�Z ,DE .MALTA :- O Grêmio Esportivo Cruz de tarde/noite deste sábado,

�alt� fOi domingo a RIO dos Cedros e não tomou co- a solenidade de entrega
nhec,lmento da eqUipe do Palmei'ras local, goleando-a de troféus e medalhas ·às
oelo escore de 4 a 2,. Os. aspirantes empataram a um equipes campeãs' e vice

gol e os veteranos obtiveram outra' vitória desta feita da' temporada passada,

PWr 3 a 2. Esta semana houve reunião em'Rio da Luz junto ao Ginásio de'Espor
entre representa�tes d? FI�minense, Botafogo, .XV d� tes da Associação Recrea

�ovembro, GrêmiO 'Garlbaldl, Rio, Cerro, Guarani, Vitó- tiva Weg., Às 17h30" pela

I'�a e _Cruz de Malta, com a final,idade de definir a efe- categoria infantil, jogarão

t!vaçao de um campeonato entre ambas, que será rea-
Jarita x Arweg; às 18h _

Ilz�do ,todas as sextas-feiras, com duas partidas por
Jarita x Urbano (juvenilY e,

�oltada, no E�tá.diO Eurico Duwe. Os cruzmaltinos jo- . pela categoria adulto, às
, �m neste do.mlngo no Estádio do Botafogo, partici-' 19 horas, Arweg x Cônsul

.

panda do .!estlVal da Associação Recreativa Trahsp�r- (campeã joinvilense), fi-
tes,Maestn.. .

," cando para às 20 horas o

.'� I .
. * cotejo entre AABB x Tupy,

�O Estrell�, de Nereu Ramos, prQmoveu domin o
também. de ·Joinville. Entre

festival esportivo em seu Estádio, que resultou em s�- as partidas serão entre

cesso, .tanto fin.anceirQ quanto esportivo. Foram sete gues os prêmios, estando

as �artl�as .reallzadas, cujos résultados são os seguin- t(i)dos os amantes do es- "

teso Industrias Reunidas Ox2 Estofados :Krause Kohl- porte da bola pesada con

.�ach 4xO Menegott,i, Eq�ipe dos Gordos lxl Equipe dos vidados a presenciar os

agros, P?st� Mathedl 3x2 Vila Lenzi" Sempre Uni- jogos. '

dos 1x3 MoveiS Klassic, Veteranos do Estrella OxO Ve-'

�eranofs do Seleto e na partida de fundo a goleada do
_:, stre Ia, 4 a 1, sobre, a Cônsul, de Join�ille.

.
,,' 1i .

�ARJAaI8� � No prÓXimo dia 18, qUinta-feira, a
reunlao ·que ,definira tabela, regUlamento e demais deta�
Ihe�� acerca do IV Campeonato Varzeano dê Futebol
VarJao/82. Será às 20 horas, no Estádio Antônio Ribei
ro, na sede .do EC Figueirense,' na Ilha da Figueira, es
I 1��0 Já defmlda a data de 21 de março para o Torneio
,mCloe 28, para a largada do VarJäo/82.

, *.
. . Na. sexta-feira vlndour.a, dia 19, às' 19 horas" no
Beira RIO C!ube �e Campo, a Liga Jaraguaense de Fu
tebol d; Salao reUlJe uma vez mais seus afiliados quall
do ser� traça�o. � �alendári� esportivo da tempó�ada e

de��rmlnado o InIG,IO "(f'as disputas. Deve começar em

��rl! � as rodadas .serão às terças, e sextas-feiras" 'no
maslO de Esportes Artur MüUer .e no Ginásio de'Es

portes Rodolfo Jahn, em Guaramirim:

,

.

PESCA- e "BOCHA - �omeça' na tarde deste s�
bado, em 'Palml=liras, Rio dos 'Cedros, o 'Forneio de Pes- '.

ca/Caniço d� S�rviço de ��ort�lI do'.äesi d� 'Ja'rág�â:
(Ja Sul. � primeira ,etapa,' hoje, será de duas horas e a "

.
conclusão,' domingo, . t"ês hot:a.$, :qu.ando ��i�, féita 'a

pesagem. e. proclama'�'a a equtpe campeã Iqu.e. "tenha. fis-·, ,

'qado malar mlmero dt! pel}(sEf. ·ee outro· l'adoJtaté"'() dia'
17, as �mpres.as. 'PQj:f�t�o:)p,s<ireve.r,; �mis' �qhipe'Si� p'àra
o TOIi'n�IO de Bo'cha.,"N'aq'u�lê"dià, ãs'ji6 'horâs·'lí5J9-�é(j'ri:.'!
:sell:lo Despertiv()'�e re(íne é,eom f,epreselltaRt�,s das _em-

.

presas, pará· tratar' de�.détalhesj comö' data' dé ;'início.'e'
tabela de "jogas .. ·, .,•. , ," .,

,

*._--

Faça uma Assinatura

do "(orreio do,Povo"

Cr$ 1.500,00

I

·,CoDh�ça O

JARD,IM ·'SÃO, ,LUIZ
250 lotes reslaenclal�, área para lazer, comérclo, e fins Institucionais. Toda Infraestrutu...

ra necessária' numa área com mais de 190.000 m2 na Rua Joio Januárlo Ayroso.
.
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CONFIRA /\ HISTÓRIA ...
Barão de 'Itapocu' , , .
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' '

'(. I
, �1 '1· ""] ';�' -. '"'I :--

•

,

_ 'O veterano Lourenço Gresslhger, apesar
de não estar habilitado para dirigir� veículos moto

rizados, sempre teve à sua disposição alquma. vía- ,

tura, Querem 'ver?' Despachado' no dla-14"de feve- ,

reiro de 1944, o prefeito, à vista da informação,
deferia requerlmento em que Lourençm-Greasln
ger transferial para �Mathias Ruysam, Imposto do

seu troly de, aluquel-, ',: ' '. .

.' .

_ Paulo Gebhardt.. residente em Caçador
achou que podia desobedecer a ordem dada pelo
Ministro da Justiça, proibindo. o uso das .llnquas
alemã, italiana e japonesa. Ern, outubro daquele
ano falou alemão' na casa dá um comerolante .

Processado pela polícia, foi o inquérito enviado ao'

Tribunal de Segurança Nacional; sendo condenado "

pelo juiz Alfredo Miranda,Rodrigues. à. pena de6
,

mêses de prlsão, grau rnínlmo do art. 31, do de-.
ereto-lei n.? 4.766,- dé,1I10/42.' Era o te�po da

'

ditadura, do desenfreado nacionalismo, dos .dlas
em que despejavam go�la .abalxo , óleo ,de' rnotor
e metiam até brasllelros em tinas; de .

piche que,
morriam à míngua por falta de resplração da pele.
Aqui na nossa terrinha acorrteceram icoisas de es"" i

tarrecer. Mas houve um fato curioso. 'Era a éj;,oC(i
de pagar imposto, como Ih�je. O cidadão só sabia

. falar alemão.'Advertiram-no de que se falasse, se
ria .preso. Alguém escreveu num papel o nome que

deveria dizer na tesoüràrfa: GUILHE'RME 'PREtO.
Lido 'o seu' nome,' o funclonârlo procurou todo o

arquivo e nada 'Emcontrou. Foi quarido um outro
funcionário, penalizado, sussurou no ouvido do 00-

o'éga: procure por WILHELM 'SCHWARTZ.' � quan-
do encontrou' o talão de imposto. Viu como era

antigamente?� Epitáfios em nossos Campos San
tos ainda hoje mostram a furia dos' vesgos nacio

nalistás do trist� período de nossa Pátria.

.••• HÃ 30 ANOS
'

- 'Vereadores da falecida' udenilda, apre
sentavam p.rojeto de ,lei,· cujo artigo primeiro as

sim se enunciava: "Art. 1 . ....,... Fica o Prefeito
autor,izado a financia'r a construção de prédioS de
residêneia própria aos fu�clonários municipais
que ainda os não possuam". Ao que consta al

guns valeram-se da legislação e construiram a

�ua ,moradia. E, se a lei ainda estiver: ém, vigor,
e so invocar ao'alcaide

.

a benfasejâ' disposição
que beneficia os'menos fávorecidos. '

'

-'- Artur Oscar Me'ister, Vereador. p�lo PTB

à, Câmara lVIunicipal de' Jaraguá do' Sol, andava

enfermo; e Mário Nicolini solicitava Comissão pa
ra visitar o cq,le'ga acamadó. Esta foi constituída

.

pelo �róprio aUtor do requerimento e pelos ve

readores ,H,erbert Schneider e Adolfo Antonio Em-
mendoerfer.

.'

.

_ O Vereador Octaviano Tissi, solicitava

inscrição para usar da palavra no grande expe'
diente e requereu constasse em ata, um voto de

pesar pela morte do Desembargador Urbano Sal

les, com ciência à família do extinto, bem como
ao Tribunal de Justiça, do qual' era Presidente.

.. '

.•.• HÁ 20 ANOS

I
- A Prefeitura administrada por um alcai-

.

de de triste memória, criava um novo Departamen
to � o de INFORMAÇOES. Seu ocupante: Lou

renço Gressinger. Tinha que informar tudo a to

dos que o fossem' ojJrigatoriame'nte procurar. No
corredor uma escrivaninha, os ventos nos quatro
corredores e o piso de cimento" para matar ; CI

coitado· do funcionário.
'

.
.

- O tempo é mais ou menos pareCido com

o de hoje. Querem ver? DiZia a imprensa: "Em

que ruas foram colocadas as 1.300 carradas de
macadame? Porque' o ,prefeito esteve durante o'

mês de JarieilSo, escotldido em seu Engenho ou

lá no Maoaquinho? "Porque fât abatimento de im

postos para alguns' e para outros não, mesmo que
lhe '(enham "chorar"? "E·o aumento gerava gri-

Ita geral na população. Pouco depois o Prefeito
'caía estrondosamente...

••; HÁ 10 ANOS
-O gerente ,Cícero Fe'"reira convidava' a

imprensa para visita às novas intalações e do
prédio do Banco do Brasi I . A., local.

_ Na administração do prefeito em exer-
\

cício, Eugênio Victor Schmäckel, era aumentado
consideravelmente a então "Casa do Lavrador",
em precário estado.

e
.

COMPAL - Concentrados p��a

Pldno'

Fundado em 10 d. ��. de 1919

CGCMF H.o 84.438.69110001-34
.

,

. " Eugênio VI,ctor SchmlJckel' ,

" Jo�118ta Prof. DRT-sc n.o 729 e Diretor de Empresa
Jomalfstlca DRY-SC olP 20

.

,

" :�

�

Flávio José Brugnago, Yvonne Alice 'Sc;:hml5ckel Gonçahi
Jaime Blank, Prof. pe,uio Morettl, Silveira j6nlor; Rudolf Hlrse
'.

\

feld, José CliBtllho Pinto, Dr. J0t6 Alberto. Barbosa.

Redavlo, Admlnlslraçlo • PubDcldade:

Rua Procõp.o Gomes de Oliveira H.o 290.
89250. -, Jaraguá do 'Sul - SC.

CompoaIçIo, Imprealo ,.' Clrculavlo:
'Sociedade Gráfica Avenida Uds. � Jaragué do Sul - SC.

'- Assinatura anual: Jaraguá do Sul e regiio Cr$ 1.,500.00
Outras cidades Cr$ 2.000,00

Exemplar avulso ...•••.•...
,........... Cr$ 30,00

Número atrasado '., .- Cr$
,

40,00.

Este Jornal nA... �nsabnb por .artlQos naclo. e n....

d,volY.ort.-""'·
,

O "Correio do Povo" é associado' a ADJORI/SC e ABRA"ORI
_.,. n' _,_ 'i " .

�. �

- .. �

_,'
�

.

_-

,

Construtora 'Seria ,Ltda.
" CONSTRUÇAO C�L, eNGENHARIA E

\

COMtRCIO DE MATERIAL.
DE CONSTRUOAO.

Rua J'oAo PlcoUI. 94 - Edlf. Carlos Spézla
/

Telefone: 72-0214 , ,

JARAGUA DO SUL
.

-STA. CATARINA

-----,-------------------

Terraplenagem' 'Vargas
SERViÇOS DE RETROESCAVlADEIRAS E TRATO

RES DE ESTEIRA

'ruhos Sta.',': ,Helena
TUB'OS DE CONCRETO EM GERAL

Rtla Jolnville, 1016 - Fone 72-1101
. I

Imobiliária Santa Maria
COMPRA - VENDE - 'ADMINISTRA O.

SEU IMOVEL
Rua Walctemlro Mazurechen, 42 _ Fone 72-1342, I------------------------------�--------�

Viação'
TRA�SPORTE URBANO,

INTERURBANO, '

EXCURSOES.

A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo-
.

comoção, colocando à disposição modernfssl

mos Ohibus, com pessoàl especlallzaC!!o, possi
bilitando uma viagem tranqüila, rápida e segura. ,

Programe beml Programe CANARINHO - o

transporte carinhoso.
.

JARAGUA DO, SUL SANTA CATARINA

Funilaria Jaraguã' Ltda.
Calhas para todas 'as finalidades. Faça-r.os

uma visita. Estamos em condições de'atendê-Ios

. eficlei'lte�

Rua·Felipe Schmldt, '279 - Fone 72-0448 -

Jaraguá do Sul-SC.'

Belina .11. LDO Verde -:- Metálico •.•...••. 1980-

Corcel. II . LDO _ Bege Metálioo ...•••.•. 1978
Cbrcel Cupê Lúxo.- Ocre .•....••.• : .•• 1977

V.W. 1300 l-Branco •.•••.....••.•.••
' 1980

V.W. 1300 L - Branco 1971 .

Brasília -;- Amarela 1979

Variant - Amarela ........•. : ..••. � ••••• 1975

Opala Cupê _ Verde Metálico�. 1918

Cheve,tte. - Mar�om MetálioQ .....• :. � .. o.. 1978

V.W. 1300 � Álcool - Marrom 11980 '

F-l00 Álcool -- Bege .................•.. 1981
Corcel It L p"lcool - Vermelho Metálico .. 1981

Passat T8 Alcool - Branco .'.: ..... ; .••.. 1981

Gol _' Amarelo ......•. : •.• o •• �' ••••••••• 1981

F-l000 Óiesel - Branco ......••.• o ••

/
•••• 1981

F-100....- Ocre :,_ .. 1980

SEJA VOC@ TAMB:I!M! UM ASSINANTE DO

"CORREIO DO POVO"

Recorte este cupom, preericha:'o e envie
Caixa 'Postal 19. , "

-:n:.7 �.'._:__:::::::::��i�:��:'=:=±:�:!_�:���;::
�ÂSSi,riat�;�' p:ara: '4�r��Yá;'dQ���"',�: 6�$.;1.5�p,@9
Outras cidades: Cr$ 2.ooO,OO'f:,I,>,.,..,·t,� .• c

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ART. 1.° - Fica 'de
clarado de Utilidade Pú
blica para fins de de
sapropriação, .por via

[ amlqável ou' judicial

" parte do imóvel de pro
priedade do Sr. LAURO
SCHMITZ, com a área'
de 929,00m2, sem ben- Ifeitorias, sltuado na Vi-
la Nova, 'atual. Rua 25

,

de Julho, matriculado
----------------------------------

FIO livro 3-N, sob ,n.o
27.758, do Cartório do

'I'Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá,.do
�ul; lpara flns de retlft-,
cação do"R'io: JaraQuá.,

, ART. i' 2P ,........ As des
pesas decor-eates do
presente Decreto, .oor
rerão por conta de do-
,tação própria: -do orça-.
mento vigente,

E:stado dê' Santa'
Catarina

PREFEITURA 'MUNICI

PAL DE JARA<;aUA DO
SUL

DECRETO N.o 836/82

"Declara de__.lJtilidade.
Pública, para fins'de
desapropriação ,ami�
gável ou judicial/ o
imóvel que especifi-
ca."

'

VICTOR. BAUER, Pre
feito Municipal de Ja�
raguá do ..sul, Estado
de Santa "'Catarina, no .

uso de suas atribuições
legais e nos termos do
Ait. 6.° do Decreto-Lei
n.o 3.365, áe 21 de ju
nho de 1941.

DECRETA:

ART. 3.0.-. Este Ds
cr,etof: entrará em vigor

,

na data die. sua publl
cação, revoqadas: �s,
disposiçõ-M�m c0D:
-trário.

.

PI\J..ACIO ,DA PRE
FE!TaRA .

MUNIClPAL '

de' Jaraguárdo Sul" aos

04 dias do" mês de mar

ço de 1982. .
,

Vlc,-O·R,.BÀvi;��'
Prefei,to1Murliêipai

, J

.- , ESTADO DE ,SANTA CATARINA .
,

,

':' PR-ÊFEIT-URA MUNICIPAL DE JARAGUÁ PO SUL

. ,i,.;.-
., 1

o'.

D E C R E TO, H.o 737/82
, ,

"Declara de, Uti'lidade Pública; para f�n's de .desaproprlação
amigáVel ou judicial" O· imóvel que especifica".

� '-

I VICTOj't BAUER, Prefeito Múnicipal de Jaraguá do Sul, Estado
-: de. Santa Catarina, no uso de suas atribuições leqals e nos termos do
Art. 6,° do Decreto-Lei n.o 3.365, de �1 de Junho de 194:1,

DECREtA:
f' .'

f.
.

..

.- ..

,
'

'ART. 1.0 - Fica declarado, de� Utllldade' F'úbUcá, para 'fins de

desapropriação. por .vla amigável ou judicial parte do-s' imóveis' de proprie
dade do Sr. RENATO SCHMITZ com as áreas de 1'52,50m2 e 2. 770,OOm2,
ambas sem benfeitorias, situadas na Vila Nova, atual Rua 25 de Julho,
matriculados respectivamente no llvro .S-P, sob n.O ,31.468 e nc livro 3-T,'

sob, n.o 39.009, do Cartório do RegisJro de Imóveis da 'Comarca de Jaraguá
do $ul, para fitis de retlflcação do' Rio JaraguQ,. ,-

"

,
' ,

ART. 2.0 - As dést:>d�as decorrentes' do presente' Decreto, cor
rerão por conta de-dotação própria do orçamento vigente.
, ART. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-

blicação, revogadas às disposições em contrário. ,'. '

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ·de Jaraguá do Sul, aos
04 dias do mês de março de 1982.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi t:'egistratilo e publicado, nesta Diretoria
de Expediente, Educação e Assistência Social, aos 04 dias do mês de

março de 1982.

ASTRIT K. SCHMAUCH
, �,

Diretora

, ..

fi
ESTADO D15 SANIfA CATARINA'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

D E C R E T O N.O 73Si82" '.

"i:
"Declara de' Utrlidade Pública, para fins dê desapropriação
amigável ou judieiàr, o imóvel que' especlflca" .

. '. ., . � .

VICTOR BAUER,' Prefeito Múnlcipal de Jãr-agua <!lO> Sul,' Estàdo

dê. Santa' Oatarlna, no uso de ' suas" ãtribtii�ões 1�8'iS "ê' nos
-

termos do

Art. 6.° qo Decreto-Lei n.o 3. 365} dé '21 de junho de'1941" ".
(.

-

f
-

j�
"

�, _� (. f
•

,·· .. ' ....,r-," 'DEClRET'A:

" ), '

.;
. ESTADO DE 'SANtA 'CATARINA' , &

PREFEITURA .MUNICIPAL DE 'JARAGUÁ DO'St....
/ :.

D E· C R E T O N�o 740/82

I�------------------------------------------,--------------�-----------��---------

, .

J 'f � I • L.

"Declara de Utilidade Pública, para fins' de desapropfiiaçãp
amigável' ou judlctal, o imóvel que especifica". ,.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul� Estªdo
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições tegais e nos 'termos do.

Art. 6.° do Decreto-Lei n.o 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRE'TA:·

ART. 1.0 - Fica' declarado de Utilidade Pública, para fins de

desapropriação, por via amigáve1 ou judicial, parte do imóvel de proprle- .

dade da VIAÇÃO CANARINHO LTDA., com a área de 3. 322,OOm2, sem '

benfeltorlas, situado à Rua 181 - MARINA FRUTUOSO, matrlculado.no
livro 2 - Registro Geral, sob n.o 2.341 R. 1 do Cartório do Registro de
Imóveis da Oornarcade Jaraguá do Sul, para .flns de retificação do RIo '.

Jaraguá.
. I

ART.·2.0 - As' despesas decorrentes do presente Decreto, COl""

rerão por conta de dotação própria do orçamento vigente.
.

. " ,

ART. 3.0 -:- Este Decreto entrará em vigor na data de sul!' pu

blicação, revogadas às disposições em contrário.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de Jaraguá do Sul, aos
04 dias do mês de março de 1982.

VICTOR· BAUER
Prefeito

/
Munic�pal

O presente Decreto foi registrado e publicado' nesta Diretoria

de Expedien., Educação e Assistência' Social, aos 04 dlas do mês de

março de 1982.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

I

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA ;MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

D 'E C R"E T O N.o 741/82
" : -,

,
' .

'.' .
'

,
. �' ,!. . �\ ,.!

'. '.,rO ,
. •

: .:,,: ., �, 'j�e,clara de Vtriidade Pública, para fins de d�$aprOpriaç'ão,
"

' i

'. ��ig�\(e�H�Lwqjçial. o 'i��v�1 qlle esp�ci'n��'!';, ':: "', '.1 .

:/,' _ �;l �. r",. ,. i.l
,_ �',�. <,

"
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.. _,.".:,;·'·l:,I-�··· j'. :�,:
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, ',VLC'!0fl... BAUEI3� Pr,efei.t9 Municipal' de Jaraguá do Sul" Estado

qe,,, S;àrt�� ,.Çat�Ji!1.a, 'J10. ,uso, d,e .su�� 'ât�lhlJi9õ�� !egais, e, nos: termos dO .;:,

Art: 6;°, do _,.Rec���o,:,L�l n.?, 3,365, oe' 21 de;:)tmhö:':de 194.1', "",;. : '

;

<::-:,..;' <
' ; -'�.' !,
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;
_,

j ,',_ '. �'" 1�
•
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. , "

ART., 1.0 :---' FiCá, declarado de Utilidade Pública, para fins' de� ".

desapropriaç�o;' pôr "iã ,àmigãyel"ou'Júqicial, parte do imóvel de proprie- •
daoe, do Sr. O$MAR Do.S SANTO'S FE�NANDES; 'e-om tt"'á'ttfa '1fir?1M;OO-"
m2, sem' ��nfe,itorias,

�

�jtúado 'à 'Ru�')��"�-:-:; MARI�� f.f\.�rJ:J0?p�, I1latti
ellla�o.no hvro 02" �e,gl�tro(Ge.rl!'l �ob '1io �,.,275�;f,{" ;�,cat1�rt�rg9.�egl�trQ
�� -'Ta��eisã .da Comarca Cie, Jar.aguá, ,dOi �'u�. PI;lJ� rtlriA.�dJ�::t�l!J!9�Ç�ó. ,dgl�"
j � .•

" .g� 'I' ," ':, ,I: .. ,,_{" "�; �J: .,'. _'o
•

ii, :;.1� _,��� '�e:, :'..:1��.,i (U�J i:r.Ji/l� "�' r' .��"�IPf""'''' ,#
,

. ART. 2.° "':--' As despes�$ deco,r�nte$;do pr.e�Q�Daci:reto;, QOS:-. ',,".

rer.ä�:;por Gonta de 'dotaç{ío própria do��Em�' -Vige•. ,��> ·.··,'�·,�o:." i\;fl"

,;
:'

'

'-ART�:�3.0',;...:,.IEste'Décreteen'Í:rlllrlr�'n;"Vigô� nä'dät�;de sEíaipub1'i�,'1·
cação, r�vogadas "à's :disposições 'em dontrál"iô·. ":. "

'. �:' i'.!' ".1:, "n�',\" ,.:':'"

-

-04 d·· . 'dPA�C.!9 DA �.REdfE1IT9,.�2!3�·�r�'U!��ç!!'��.J!!,:!�!ft'.Q!!!j.!>�"�,�k�l!.��i'�
,

las o meS' ue mal(ço e o" ,
,

.

, .

' I ,/. " "" ' VrCTO� BAIR ,.,1 .
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I, t ,�
.
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"I, t. : �to.:p�$erite J::>ecreto foi re9'istrado e j)ubtieado ,nestª .Diretoria de
. ,,' .Exped'ient� ,Educàção·� Assistênàla '�V:i3r,:täcm�dfa ""��"1Ie mar�
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\fo' àe"19�:' -

J � .

"
..'

'

11N.iIl1;�1.) ::': fl)J:.,)';1�:;,;.:;!f i ....'.';1' .•,..�." ,-: '. \ . ..,
. .', ',', "",

.

. ,,'
, �jV·· �If � :�,i a�ft'�.jti., 'eRllm�ftr-!

II' '�fH'il ;"",
'.,ol,i • .;,.. ", ,i "1, :'Ú'�.· ;ir'i·I"..et'o<...·a'��' '. ,'�" , ,J, "

� v; """� ,-

• 4"
,_

Ul1 .' '," l

�
, "

'

,,:�,�.� .� '-:�",�., ',ß. ir., ,.�

\

"Declara de' Utilidade Pública, para fins de desapropriação
amigável ou judicial, o imóve! que especifica" �

,

""'" '/" '.

, -

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sol, Estado

,de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos do

Art. 6.° do Decreto-Lei n.? 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

AR·T.' 1:0 - Fica declaradö de Utilidade Pública, pa�a fif.ls de

.. desapropri8'çã9d�or via amigáve� •.,ou jUdi,çi.al," parte do lrnöve] d7 pro��ie- ,

cade do Sr. JOKO WITrKOSKI,'com Ja ãrea de 3.362,OQm2, sern benfetto

rlas, situadoà Rua 181 _.;, Marrna'Fi"utúóso;' matridul'a'a'Ó 'nó 'livro 3-S; 'sob
n:cf 38.684 do Oartórlo dó Registro de 'Imövels da Cömarca'lde-Jaraguá
do Sul, para fins de retificação do Rio Jaraguá. .'

-

\

":
" ,

- ,-" - (o "' _
.

.
, I' AP\iJ'. 2.0 - As diespeses de.c�l"reAtesj dd' pre;elite Oeotetô;' cor
rerão"por conta de dotação própria do or.çamento vígente.

f .
' �

,
r

. '(1 •

'

,

' ,\JART. 3.°.- Este Decreto entrará .�m vigor na data,de sua publi
cação, re'lo.gadas às di�posiç?es em contrário.

,

'PÁLACIO DA PREFEITURA 'MUN'ICIPAL de. Jaraguá do Sul', aos
O presente 6�prétó fo.c , ,

.' 04 dias do mês de março de 1982. ,

registrado-e p�bliGßdo,' ,. f ,'� i

I., , VICTOR BAUER

nesta Diretoria de Ex-
"I. PrefeitQ, 'Municipal

'pediente,' Educação" J�
.

�sistêDciaA�pcia,I�, _aÇls 'O \P�esente Decreto foi registrado e publicado, nesta Diretoria

04 diª,s, c!o:_,mß.s A�. m�r:J
-,

�� Expe�!ehte, EducaçãO e Ass'istência"Social, aos 04 dias do mês de

çp,,,de 1�a2. , 0',: ,'. ',u ' março de 1982.
'

• ,

" .: :'r!, ",

• I ,.,: t..� J ".�

•

� ; f
.• � 1'" 1','_ f I �

_ -' �. i � l' ß'. _.
.

"�.

4STRlT"K. ,�CHM�qÇ.j.t
.

-'I

.

\H:;�'.i:: 1.,
/1 I"

� . ")'Diretora . , '

.. � ..., r ."'t. ,...." r� �
I _

'

nO�r ""

ART. 1.0 � Fica declarado de Utilidade Pública,' pará fins de
'

desapropriação por via amigável ou judicial parte do imóvel, de proprfé
dade

.

do Sr. ADEMAR GAEDKE, com a área de'1 .155,OOm2, sem benfette... .:

rlas, 'situado à Ruá 181 - MARINA FRUTUOSO, matriculado n6' livro 3--S:; :'

, sob n.o 37.042, do Oartórlo do .Reqlstro de_Imóveis da 'Comarca de Jara-
'-gl,lá do' Sul, pa'ra' fins de retificação do �io Jaraguá.- ,

,,;'. '

• L I. �

: ART. ,'2.o _: As despesas decorrentes do'presente Decretol ,cor-
rerão. por ,oonta de dotação própria do or:çamento vigente. '

, :
'"I' . :. I:' \. _

.

.

\
1" ..' l •. '. ,-

ART.
'

3.0 - Est� Decreto entrlmt'1em vigor na data dé sua 'pu-
blicação, revogadas às disposições em, contrário.

' .,

': PAL.ÁClb õA PREFEITURA MUNICIPAL de Jalaguá do Sul; aos
,04 dias do mês de março de,1982. " ,

I. VICTOR 'BAUER
Prefeit_9' Municipal

,

O presente Decreto foi registrado e publicado nesta Diretoria
de 'Expediente, Edu6àção e Assistência' Social, aos 04 dias tlb�tnêS' de'

�arç� de 1982.
<
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dos impostos
- promete

'esclareée aUlentos
de ilulilação'

, ° prefeito Victor Bauer, de Jara- -ção .Públtca, cobrada mensalmente
, guá do Sul, esteve a chamado do go- junto às faturas' da CELESC, rnere-

vernador Jorge Konder Bornhausen, ceu, por parte do prefeito Victor

na Càpitál do Estado, na últlma sex- Bauer, várias considerações e a pra-

ta-feira, quando' tratou de assuntos' messa de um reestudo, uma vez que

políticos-administrativos, que consi-," também nesse caso, o enquadrarnen-
, .derou "muito bons" ao município e ",to não está bem interpretado e a
,

que serão revelados na próxima se-, própria Unidade, Fiscal determinou

,mana, após reunião que irá manter 'aumentos excessivos, o que origi-
.

com vereadores do partido governis- nau protestos.
ta, vice-prefeito Si,golf Schünke e'
outras 'lideranças políticas. De ante

mão, soube-sé que a questão da taxa
'

de iluminação públlca e impostos
municipais; que estão gerando des
contentamento em boa parte .da po-

I pulação foram alguns' dos assuntos

abordados ,e, neste sentido, o Chefe,
'do Executivo, reunindo a imprensa
esta semana, prestou esclarecimen
-tos sobre o ocorrido, onde afirma

que a questão será resolvida e que
Cl fórmula ainda não foi encontrada,
pois depende justamente da reunião

que vai ocorrer no início da sema

na entrante,

,

Victor Bauer que tra�ou deste assunto com o

governador Jor9é Bornhausen, sexta-feira, confes-
1 sa-se bastante chateado com algumas colocações
tendenciosas que tem ouvido acerca da cobrança
dos impostos e da TlP, cujos recursos s.ão em�
pregados em obras e benefícios a comunidade,
não para fins ,excusos ,como tentam impingir, adi-,
antando ,que são falhas que ocorrem e que nem

por iss� os consumidores devem de,ixar de pagar
a energia elétrica e a taxa de iluminação pública.

N� final, disse, que não sabe como ficará- essa'
questão, pois, e�a depende da resP9sta do ofício
à CELESC, contudo, garantiu que tudo será feltq
para que a fórmula a ser encontrada seJa' a maiS
corr,eta possível, _visando sobretudo corrigi,r essas
distorções e que o desejo de acertar nunca deixou
de ser uma prioridade, na sua adtninistração .

� � ...;/ ;, �� �{Flávio José)

IM�STOS
'

Com referência a impostos, mu
nicipais, Victor Bauer questionou so

bre a sua idéia inicial, que era a de
abolir os impostos, isto desde o iní
cio da sua gestão,. porém, após .con- I

sulta ao Instituto Brasileiro de Ad
ministraçãb Municipal e outros ór

gãos da administração estadual, foi
desaconselhado, em razão do muni

cípio estar incluído entre os dez de

porte médio de Santa 'Catarina, sen

do portanto beneficiário de recursos

oriundos das áreas estadual' e
'

fe
deral.

Disse o Prefeito que até' o ano

passado,' o imposto e as taxas esta

vam muito baixas, mal dando para
saldar' os encargos a elas destina
das, optando então, .pela majoração,
o que realmente ocorreu, isto, 'com
base em lei aprovada' pela Oâmara.
No entanto, continuou, o que resul
tou a elevação; foi o aumento da
Unidade Fiscal, /

que de Cr$ 2. 66S,00'
em 1981 passou para Cr$ 5'.218 00

(�'fixada pelo GovernoFederaJ), pra
ticamente dobrando, motivando com

isso o" aumento exceSSivo em alguns
casos, uma vez que o IPTU ,e as ta
xas São calculadas sobre a Unidàde
Fiscal, 'de acordo com a classe da
rua onde está localizado o imóvel.

'

'Assim, dos 9.729 contribuintes',
pelo menos 2 mil, pelos seus cálcu
los, foram e'}1itidos erradamente, por
culpa da propria' municipalidade do
proprietário e dos tartóritis que' em
tempos passados repassavam as in

formações p'ara o setor de cadastro,
às vez�s com algumas incorreções
que não foram acertadas, resultan

do. nos problemaS" hoje existentes,
pOlS o cOI:nputador utiliza-s-e destes
dados para a elaboração dos carnês.
A questão do' enquadramento de
ruas contribuiu também para o atual
estado de coisas e, neste sentido,
apelou, aqueles ,que já pagaram ou

ainda não, cujos valores não corres�

,pondam a realidade, que regularF
zem, para que não mais ocorra em

,anos vindouros; prinCipalmente
'

ca-'

sos, de
"

imóvei,s ,cadastrados por
exemplo, em tempos passados co

rno localizéildos à margem de 'ruas'
principais e hoje, com a abertura de
laterais a estas pertencem, porém,
no cadastro da, ,Prefeitura nada foi
alterado, por isso, nesses, casos, exi
miu a municipálidade 'de qualquer
culpa. ' /

'

Acrescentou que �, prefeitura só
cobra os impostos e ,devolve' o "que
recolheu, de uma forma ou de outra.
Disse que será encontrada uma fór-
mula para sanar essas' irre,gulatida
des e que as vezes o prefeito é' en
volvido mas sem culpa e é criticado'
p.or questões como essa.

Ao se Considerar amigo' de to
dos, principalmente dos humildes
solicitou pacIência, pois a situaçãJ,
será contornada, segl:lndo 'Bauer,

� também aquela ,relaCionada aos al
varás de autônomos, que são obriga

,
" dos a pagá-los para poder contribuir

_
,com o INPS. E por fim, disse que,
uma solução seria não' aumentar os

impostos e até mésmo aboli-los, em-
,bora -descartada a possibilidade di
ante das r�zões expostas

'

anterior
mente, o que Implicaria no,corte de
vários beneffcios que a múnicipali':
dade presta, como pagamento de bol
sas d. estudos., de ,professores da,
APAE e de jardins de infância, assis
tênci� médica e auxíUo farmàcfä aos

, 'carentes, que multas usufruem, além
de outros casos.- ,i�', '

Wi!' , ,-.i

,TAXA DE II.UMINAÇAO, POBLICA
A confrövertid� Taxa de :lIumina-

, � ° Prefeito expôs todo o caso,
-

.
que, devido a um débito originário
da implantação de lâmpadas e de
mais materiais para a rede pública,
após a absorção de um crédito exis
tente junto a CELESC pára essa fi-
nalidade, obrigou a uma tomada de
posição, 'pêra que a reposição de lu
minárias e expansão da iluminação
pública não sofresse solução de con

tlnuldade- com falta de verbas, 'uma
vez que a arrecadação da TlP é des
tinada exclusivamente para a execu

ção desses benefícios à população.
\

Afirmou o Chefe da' Executivo
que em agosto do ano .passado, em

razão de urna possível falta de re

c�rso� �ara o sistepla de llumlna
çao pubhca, procurou a CELESC, vi
sando obter uma fórmula que rnats

se adequasse à realidade jaraguaen
se e a empresa concesslonárta de

,

energia elétrica no Estado apresen
tou uma fórmula de cáloulo da 'TlP

baseada 'em Indices fornecidos pelo
Mini�tério das, Minas e Energia, no

entanto, após' estudos reallzados fi
cou entendido que seria tnconstttu
cional e que por esta razão, o cál·'
culo da taxa teria como base a' apli
cação de um índice sobre a Unidade
Fiscal Ml!l1icipal, que, no entanto,

sofreu grande, elevação em relação
a .cobrada no ano passado (quase
cem por cento) provocando por par-
te dos consumidores protestos pela "

,

súbita majoração, não tanto o resi�'
denclal, conforme enfatizou o prefei-
t.o, mas do comercialite e industrial

,pequeno e daqueles consumidores
primários, que possuem transforma-

, dores própriol?
\

Outra 'colocaçãO de Bau'er é que,
de acordo com a lei antiga, segundo

:aCELESe, ,todos eram obrigados a

pagar a iluminação pública e esta

vez houve a desvinculação, pagando
a TlP somente aqueles que cl}jos
imóveis sejam beneficiados com tal,
muito embora os outros indiretamen
te 'também dela se beneficiem. Ela
borou-se então uma tabela, pela
CELESC, elevando os índic.es daque
les que da iluminação pública-usu
fruem, mas, em aJguns casos, reco

nhece _Que hOÍJv� distorções em ra

zão do enquadramento, cuja culpa ele

não, coloca na CELESC, tampouco na

Prefeitura, argumentando que nin

guém poderia prever o resultado
prático da inovação que se preten�
deu implantar no sentido de fortale
cer os recursos necessários aos ser

viços de iluminação pública.
Em vista do impasse surgido, a

muni,cipalidade está procurando uma

solução coerente e plausível para
minimizar o problema, daí porque o

Executivo oficiou, a Administração
das Centrais Elétricas d,e Santa Ca
tarina, em Joinville" indagando sobre:
1) Está sendo cobrada a taxa de côn-,
sumidores de energia elétrica -que
não estão 'recebendo os benefícios
da iluminação; 2) Em caso positivo,
existe a pOSSibilidade de desenqua
drá-l.os; 3) Existem. firmas e/ou con

sumidores que dePositaram o valor
do consumo de energia elétrica na

Justiça, negando�se, desta forma ao

pagamento da TlP? Em caso pO�iti
va, quais, são; 4) A CELESC aceitou

qualquer pàgamento de consumo de
energia er'étrica, dispensando a co

brança da TlP?' Em caso positivo,
quais as firmas' e/ou consumidores;
5) Há pOSSibilidade de se estabelecer
um sistema de enquadramento dife
,rente em outras categorias, tais co

mo� empresas com menos de chico
empregados; empresas que traba
lhem em regime familiar, etc., pelo
atual sistema de computação? e; ,6) ,

Em caso de possuírmos crédito da
TlP, a CELESC tein condições, ime
diatas de ampliar a atual rede de
iluminação púbHca.'

'

, Foi solicitado à CELESC o valor
da 'arrecad'ação da TlP e o número

. ,de consum'idores pagantes por �aixa
e/ou classe de consumo;,dentro da
atual lei" fornecendo a listagem dos
mesmos, pois será diante disso e

das respo'stas ao pedido de, inform'8-
,

r,c< çõel? ,que serãQ tomadas as ações
ßdministrafivas ,com vistas a solução
d�s distorç6es, após estudos que se'-

rao realizados.

A Câmara de Vereadores de Jaraguá do /SUI teve

esta' semana' uma sessão cheia, onde na pauta cons

taram prlnclpalmente aprovação de projetos e aprecia
ção de problemas comunitários e administrativos. °

Executivo, por exemplo, enviou dois projetos-de-Iei,
para que tramlcJêm com breVidade, um deles, doando

.

áreas de terras' de 5.280,82 m2 à Comunidade São Luiz

Gonzaga, no Jardim São Luiz, em,daraquá Esquerdo e,
, de 2.649 m2 à Oomurüdade Evangélica !-uterana Cristo
, Saívador, com sede na Barra do Rio Cerro, sendo que

o imóvel a ser doado localiza-se também no Jardim

São Luiz. ° outro projeto, solicita autorização para

firmar contratos de participação financeira com a Ele

trificação Rural, de Santa Oatarlna, 00 valor de Cr$ .---'

'2.158.654;70, visando a implantação de linhas de ele-

trificação rural. .
"

Estas linhas localizam-se em Rio da Luz - Tlfa

Macuco Grande (3.870 metros), Rio Oerro - Tlfa Ri- '.

beirão Preto (3. 8�Om), Nereu Ramos - Tifa dos Mo

nos (3.009m) e_ Bela Vista-Ribeirão Grande do Norte

(3,215m); Rio da Luz - Tifa Blank (2.004m) e Tifa Ma
cuco Pequeno (8.054m), além da ampliação da, tinha

em Jaraguazinho, com 3.311 metros. Nestas linhas a

muntclpalldade participará com dez por cento do valor

do custo/quilômetro, valer este representado pela en

qenharla, supervisão, transporte, _ administração e, fls

calização, cabendo a Prefeitura a execução das obras.
A Erusc e a Prefeitura .posterlormente transferirão as

.llnhas à Celesc.
"

'
,

-

A edilidade aprovou o projeto do Executivo que
,,' homologa despesa de exercícios anteriores, referente

, Cl. compra de máquinas e equipamentos rodoviários,
também àqueles autorizando-o a doar linhas de energia
elétrica construídas pelo município para a Celesc e tor

nando de utilidade pública o Jardim de Infância Ema-
'nuel (JIEMA), mantido pela Comunidade Evangélica Lu
terana Emanuel e quê entrou em atividades lia semana
passada, com o início do ano letivo. A aprovação des
tes dois últimos projetos foi em primeira discussão.

ALARGAMENTO,
, ° opostcíontsta Alvaro Rasá teve negado o eavlo

de ofício pela bancada do PDS, ao Executivo no senti
do de que procedesse estudos . para alárg�mento de
estradas no interior do município, como em ltapocuzt
n�_o, �a�ta Luzi� e Três Rios do Norte, que na sua opl
ruao nao condizem com aquilo que essas regiões re

presentam para Jaraguá do Sul". Revoltado, Rösá cri-
ticou os vereadores da sítuação, afirmando .que por es

a/e. por outras razões não mais estarão presentes na

p,roxlma Legislatura, insinuação de pronto rebatida pelo
líder do. Governo, Enno Janssen, que disse que a rnu

�'ICip�li�ade nun�a deixou de a�rumar as estradas e lqué
-: .obJetivo do cItado vereador" como sempre, é fazer
média, aparecer, porém, sempre chegando tarde.

'

A propósito, deve-se destacar que o' mesmo Rasá

luando.solicitou a construção de um novo posto d�
abastecimento do Sesi, na Coronel Emílio CaÍ"lQs Jour

�,an, j� sabi� que iria ser construído, pois a construção
Ia esta acertada, devendo inclusive ali funcionar uma

farmácia do Sesi. Logo ...
FLUORETAÇAO P' t· á·'·"

,

.0. que pouca gente, sabia. ° Serviço Autônom6 rossegue vaCinação an I-r ui

Muntclpal de Água e Esgoto vem já há onze anos fluo-
retando a á�ua distribuída à população jaraguaense, canina e felina
conforlrle expliça em expediente o administrador geral

' ��-�-

'::0 �AMAE!, enge�heiro Hélio Sanfel'ice, 'à propósito da \ Está tendo relativo sucesso a' campanha de va

'1lantfestaçao do vereadorpresidente da Câmara, José nação anti-rábica canina e felina no, município de

Albe�to Klit�ke; que pretendia reunir (). ór:gão, mais a raguá do Sul,' iniciada segunda-feira" promOVida pe

,S.ec9ao RegIOnal de Jaraguá do Sul da Associação Bra..; Secretaria da Agricultura e d� Abastecimento atrav.

s,le.l�a de Odol'l�o.logia/Santa Catarina, para debater e da Companhia Integrada' de De�elivolvimento Agrícg
lenflcar a pOSSIbIlidade da água distribuída ser fluore- de Santa Catarina e Prefeitura Munioipal. Essa camp

tada, com vistas a, diminuir a incidência da cárie. nha será concluída na prÓxima quarta-feira, dia 17.

Isto, no entanto, não tirou o mérito dá iniciativa,
<

locais, são estes: Dia 15 de Março - Escola Isolada R

uma
. �ez que o fato era do desconhecimento dé toda 'da Luz' Vitória, das 8 às 9h30, Escola Rio da Llit II, d

a edl!ldade, que agora val, em comissã9, visitar as ins- 9h40 às 11 h30, Escola Orestes Guimarães (Rio da L

rala?oes do Sa":lae e verificar a estação de tratamento' fi) das 13h às 14h30, Escola Rio da Luz I, das 14h45

de agua, discutmdo com dirigentes e técnicos alguns 16h15 e Escola 19 de Abril (Jaraguá Esquerdo), 'di

problemas que vem ocorrendo ultimamente..' 16h30 às 17h30. Posto fixo nb G. E. Albano Kantl

DESCENTRALlZAÇAO
(Nova Brasília), das 8 às 17 horas. Dia 16'de Março

O
' Bar e, Ferraria Siewert (Rio Cerro II), das 8' às 9h

" 'vereador-presidente José Alberto iK,11tzke
-

vol- Escola João Romário Moreira '(Rio Cerro II) das 1()

t�lI a .defender a id�ia da descentralização do poder'Le- ,11h30 ,e Escola Victor Meireles {Três Rios do NOÁ

�.slatlvo do EX:CUtl�O, para que/tl Câmara possa ter das 13 às 14h30. Posto fixo na E.B. Jbsé Duarte lIA
,hberdade d� açao � mdel'enda da municipa'lidade como galhães (Barra do Rio Cerro), das 8 às 17 horas:

O?O' re at�al.me!1te onde àté mesmo para compra de um
'

17 d M E I I I c;I Ilh d F
. d

slm.ples lapIS e necessária que seJ'a soll·c·ltada 'ao Exe.
e ar,ço - sco a so a a a a iguélra, a

às 9h30, Escola Erich BIosfeld (Águas Claras), das 9h
';lItIVO. A cO,ns�rução de um.a sede própria, simples, às 11h30, Escola Ribeirão Molha, das 13 às, 14h30

t�t (o s�u propria corpo admmistrativo e de funcioná- �,R. J.úlius Karsten (Três Rios do Sul), das 15h30
n"s, al,em de um ,contador exclusivo, cargo ao qual bre- 17 horas. Posto fixo:,naquele, dia, na Escola, Riciá

�e �era aberto �oncurso.público, foi d�fendida pelo ve- Marcatto, Jaraguá Esquerdo, das 8 às 1'7 horas.
'

p.ador'A qu.e pedIU o apOIo para que sua (idéia encontre,
ressonancla.

'..

• I

Vereadóres
\dlscutem

estradas, água ...,�-----

,Marlsol, Distribui Mudas' de Áryores
,

. S

A exemplo dos a,nos pas

sados, a' MARISOL S.A.

INDUSTRIA DO VESTUÁRIO
está d,istribuindo grande"
quantidade de mudas'de ár

vores 'provenientes de seu

próprio resflorestamento,

junto aos\ ,estabelecidos de
ensino e microrregião con-

, 'tribulndo desta form� para
a ,preservação do meio-am
'bie�te que hole "8e' acha
pastante ameaçado pelos
desmatamento verificados.

Jaison e Liß�ares estiveram em Ja
Os candtdatoe'-à gôvernador e' cordo com o preslden

vice pelo Partido do' Movimento PMDB, Altevir Antõnlo

Democrático Brasileiro, eleitos
na pré-convenção realizada na

Capital dO' Estado, no final de

fevereiro, Jaison Tupi Barreto

é João Linhares, estiveram em

Jaraguá do Su'l no último sá

bado, onde se reuniram com di

rigentes, lideranças e candida

tos do partido, às eleiçoe� des
te ano. Jaison e Unhares esti

veram antes em Rio Negrinho,
São Bento do Sul e Corupá.

O PMDB 'segundo o'

dente do diretório local,'
já marcadas as 1 datas para

realização de convenções.
dia 18 de abril, na Capital
Estado, será eleita a nova

missão Executiva, qual li

integ�ados aqueles perten

tes ao extinto Partido Po

que foi incorporado ao p'
e, no dia 5 de maio a COIl"
ção munfcipal, que escol
os novos integrantes' do

tório e da comissão �x

Júnior, .que adiantou, por

lado, que 'mesmo o
'

NOI1
Estado ter perdido a pr

venção, .pols apoiou o can

to derrotado, Pedro Ivo Ca

Irá "vesttr a 'camisa de-

80n", em busca da vltöria,
julga certa.,

'

CONV,ENÇOES,

O encontro deu...se na sede

do PMDB, na rua 'Reinoldo Rau,
no período noturno, oportunlda
de em que Barrete garantiu
aos dirigentes peemedebistas
locais que tudo aquilo que Pe- '

,dro Ivo Campos prometera por

ocasião de sua campanha na

busca dos votos à pré-conven
, ção será cumprido e que
..quando eleito Governador" -os

diretórios terão V02: ativa, Ir�o
tiva.

partlcípar na Indicação de no-

mes para compor o quadro ad- A convenção que apontar

ministrativo do novo governo. candidatos à prefeito e cA,
Os candidatos a g,overnador e munícipe! acontecerá após 15

vice pelo principal partido de maio, 'pois os djrigentes e

oposlçäo, virão novamente a, ram, até aquela data recebe

Jaraguá, do Stil, brevemente, adesâo de novos simpatiza

pera participarem de uma gran- ao partido, que eventualm

de concentração popular, de a- possam vir a ser candidato

Campanha do' livro termin

neste domlnqo
, I

Será concluída neste domingo, a campanha
encetada pelo PX Clube de Jaraguá do Sul:Com
a colaboração da imprensa e das comunidades ca

tölíca e' evangélica. E' a campanha "Doe um livro

à sua comunidade", que objetivou, dentre outras,

o reapl'oveitamento dos livros em desuso, propi
ciando aquelas pessoas que desejam ler, estuda

e aumentar o seu acervo cultural, o acesso à\l_ite
.ratura, bem como, auxiliar aos estabelecimento�

de ensino com a doação de llvros didáticos e a

I própria Biblioteca Municipal, com a doação de li..

'vros diversos.
"

, Segun�o, informações, a ca']1panha �stá lt�n'
gindo as suas finalidades e ate amanha estar�o
sendo aceitas as doações, que' poderão ser de'"

positadas junto às comunidades' católica e evall[
,

gélica do município.

'"
' :

'JUI,ZO DE DIItEITO DA CO""ARCA DE JARAGUA
DO SUL

E, O I T A L O E L E • L A O

O Doutor JOSé TEMf'ST.QCLES DE MA�
,

ÇEDO NETO, Juiz,Substltút&' em exercício do

carga de Juiz de Direito da Comarca de Jàra
guá do Sul, Estado'de $anta Catarina, na 'for
ma' da lei,' etc••.

FAZ SABEfl ,(elJl resumo, 'árt. 687 do CPC)
o seguinte: - Vendá em 1.0 leilão: .- Dia 29/03/Ji
82, às 14:30 horas: - Venda em 2.0, leilão: --

, Dia 12/04/82, às 14:30� horas, por quem mais der

e. maior lance oferecer. � LOCAL: '-, Edifícip
dó Forum desta Comarca.- EXECUÇÃO N.o 8.406.
- Exeqüente MOACIR JOS� CIZ,ESKI. _ ExecU'
tada MET.A,LÚRGICA MARILDO MILCKE. - BEM
A SER LEILOADO. .- 1) Os dir.eitos de, ações d�
linha telefônica, sob o n.o 72-1667, em nome da
executada na lista telefônica estadual, avaliado
em Cr$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil cruzei-

,

ros). - Nos, autos não consta -qualquér ônus ali
.recurso pendente � ,_' Dado e passado nesta

.

dade de Jaraguá do Sul, ab, 10 dias do mês de
"feverejro do ano de mil nóveceritos' e oitenta, e

,doi's. '- Eu, Adolpho, M8hfud�' Escrivão, o sub
crevi.

'

,

' ,

'.

JOSÉ TEMISTOCLES DE MACEDO 'NETO
,

Juiz: Substituto, em exercício,
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




