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cJARAGUA DO SUL

o di:'do . Inscrições' à Jovem ArtelSul Américà també�' em, Jaraguá ,

t'J<;> próximo dla 03 de . um rnontante de 390 mil ' INS�RIÇ�ES AQUI
•.

-.
'

maio, segunda.of�ra, aque- cruzetros.
. At� � dla 1'3 d� mala a.�

les ligados a qualquer atle ,
'

, j tnscrrçoes pod��ao se� fel

vldade das artes plásticas, No ano passado' a 1 a. 'tas no Museu' de Arte de

de Jaraguá do Sul e dos ] JA�A_ foi reali�a.da em Santa Catarina. Ocor�e, r.o

demais municípios do Va- CUritiba e, .no prozrmo ano entanto, que c�amada a

Ie do' ltapocu, poderão lns- ficará ,se�lada em Porto colaborar, a, S.oCledade de

crever seus trabalhos pa- Alegre, j� que o regula- Cultura Ar1!1stlca de, Jara
ra a 2a. Jovem Arte Sul menta da mostra prevê sua gU� do Sul est� 'smprestan
América/Brasil Sul, no realização anual e alterna-. do o seu apoio no tocan

Centro de Informações Tu- da' em cada um dos três te as' ihscriçõ�s dos par

rísticas, junto, a sala da Es�do� do Sul. O� traba- ticipante�, pois que, ao

'Sociedade de Cultura Ar- lhos inscritos serao sub- 'invés do mteressado de�ta
tística, das 19 às 22 horas. metidos à seleção prévia região se dirigi." a Plorla

que indicará os aprovados' nópolis para inscrever-se,

de cada Estado, os quais poderá fazê-Ia aqui ·mes

serão' considerados acei- mo em Jaraguá, sequnda
tos na;'a. JASA para con- feira vindoura, dia 3, na

correr ao ju,lgamento final sala da SCAR no Centro

á "realizar-se .em, Florianó' 'de Informações Turísticas,
polls, A abertura da mos- das 19 às 22 horas. Post�
tra está marcada para . o riormente as obras serao

dla 17 de junho e o encer- encaminhadas à Capital pa
ramento a 11 de julho, de- ra a inscrição oficial, se

vende os prêmios serem gundo o Sr. AdoJ!o J. Zlrn

entregues na noite' em que, rnermann, que responde
será aberta a exposição. pelo setor.

E\m ato presidido pelo
vlcerdlretor, Ir. Roque Bru
gnara, tomou posse na ma

nhã do dia ,21 de abril, a

'diretoria 'eleita, do Centro
CíVico Estudantil "CeI. Jo-
urdan", do, Colégio .São l O programa prevê .para

'

Simultaneamente em 19 cidades-sede de mlcrorre-
Luís. O pleito ocorreu no

O Centro Cívico do Co- [ulho, na primeira q\J'inze-
gião de Santa Catarina, será aberto às 10 h(Jras dest

dia 15, saindo ganhadora légio São Luís já tem tarn- na, corrida ciclística e um.

sábado, o Campeonato Escolar de Futebol _ Taça Pep-'
a chapa JEC, que venceu bem a programação das torneio esportivo de fé

sf/RS&, promovido.ettganiz.ado pela Secretartj;l da Edw- f JASP por,44 votos de ,di-. aUvtdades para.,p-,ano COIl:' rlas., Em ag.ostó4 :ternelo

cação, at�aves da Unidade Operacional de Educação�
erença.'

'

'cluídas. Neste mês de interná e a realização da

"Física, e Desportos, quando haverá desfile de abertura, A diretoria atual é pre- maio começa a campanha Feira do Livro; que é da

hasteamento dos pavilhões naciorial, estadual e de cada sidida por Luiz Carlos Pe- de iniciação à, prática des- maior Importância, uma

Ucre, entrada da tocha e acendimento da pira olímpica, reira, vice - Carlos César' portiva, sempre aos sába- vez que serão adquiridos
juramento proferido por um dos alunos, declaração de Hoffmann, 'Jsecretária - dos à tarde; noS' dias 4 e 5 livros 'de diversos títulos
abertura e encer'ramento. Logo após, começa o primeiro, Lucjtna� Rita, vice -:- Ka- ,de' junho; .a, ,Gincana Oul- e gêneros parI:'_venda, à

jogo ,em cada umBtdas Ucres.
'

, rina IKaufmann, tesoureira tural Desportiva "Cham' preço acessível!.. de ataca-
- Tânia Chaves, v,ice ........

' pagnat", externa, c u jas do. No mês de setembr_o,
EM JARAGUA DO SUL' Pedro' Kremer, orador - equipes deverão inscrever _ o 3.°, Festival da

.

Cançao
,

Na sede da 19a. Unidade de Coordenação Regional Edirson Kaestner, diretor seus representantes até o Jaraguaense - FECAJA e

de Educação, todos os detalhes foram definidos no de- de relações 'públi.cas - dia 21 de maio, a partir o Baile da Primavera com

c,orrer da semana p'elo Chefe da Difid, Prof. Murillo e Aírton Luís Vegini, diretor do dia 10� Cada equipe te- eleição da Rainha dos Es-
cul'tu'ral Sandra Bonaz- 'ra', no m"ln'lmo de'z e' 1'10 má- tudantes, e, em outubro"seus assessores. Dezesseis equipes, 'representando es-'

- "

'

tabelecimElntos de Jaraguá do Sul, Corupá, Massarandu- za, diretor de artes � 'Ir- ximo quinze inscritos e, no dia 11, haverá uma gin-
,ba e Guaramirim, confirmaram inscrição e participam ce Bempani, diretor de es- para o encerramento" no cana para o 1.0 grau.

neste sábado das solenidades de abertura no Estádio portes - Arlindo Buzzi. dia 5, baile no Juventus Está decidida 'tambéra a

Max WUhelm ei posteriormente dos jogos, nos dias e
vice - Edson Luchtember- - com o Conjunto "5a. Men- edição' de Um jornal tri

locais determinados. ,
gEht e diretor social - G,ja- sagern", de Joiflville. Al\ mestral, CU�Q primeiro AÚ-

Para .efeito deI classificação, foram as equipes di- nini Cruz. A coordenadora inscrições, p o r equipe. mero sairá este mês�
vididas por chaves, onde na "A" aparecem os estabele-

'

(� d e Amin ,Ieram��deflnlr esquema, para as tlelt6es
cimentos de Jaraguá do Sul e Corupá e na "B", de Gua- _o_r...0_'_1 ..-.__....... ......'-
ramirim e' Massaranduba. Na Chave ;'A", participarão 'O vice-govel'nador do tuação e definir o esque- panheiros têm consciência
d�ssa primeira fase ""'"":" C ,E. Abdon 'Batista, Colégio Estado, Henrique Córdova .

ma que, será adotad.o pa- do dever a ser cumprido,Sao Luís .. além das Escolas Básicas Giardini Luiz Lelil- e o cantJjdato ao governo ; ra as eleições de 15 j:le e que, no seu breve govEltzi" Holando Marcelino Gonçalves, José Duarte Maga- pelo PDS, Esperidião Amin novembro, além de ,ouvir no irá dar continuidade à
Ihães, Heleodoro Borges, Elza Granzotto Ferraz (Santa Helou Filho, estiveram em sugestões dos mUl1icípios

'

obra' de Jorge Konder Bar·.
,Luzia), Roland Harold Dornbusch, Euclides da Cunha J,araguá �o SuL na tarde e opinar acerca da forma- nhausen, tendo como prio·(Nereu Ramos), além do Col�g,io 'Estadual Tereza Ra- 'de qlJarta-feira, quando re-

, ção c
de chapas, visando" ridad,e principal" a disputa

mos, de Corupá. Na :Chave "B" estão.- C. E. Prefeito uniram-se' com prefeitos; com isso" a vitóri'a dos eleitoral.
Lauro Zimmermann, E. B. Almirante Tamandaré e São vereadores, presidentes de candjdatOl� do PDS.
JOsé (de Guaramirim}o C.E. General Rondon) E.B. Pa '

dl·r,.....o'rl·os e. 'demais II'de- No ,tocante a defin.ição
'

dre B L F M (d d)
CL E 'quanto as reiví,ndica-

, runo inden e elipe anke e Massaran uba. ranças, dos municípios que de nomes, 'C,órdova adian-
Nt, 1 'f' d

.
' ções dos municípios do

" es e campeonato, c assl Ica o como o malar ao ct;>mpõem a microrregião tau quel nada de con,creto
mundo d -

d' 'd . .
'" Vale do Itapocu disse não

a categoria, em razao o numero e partlclpan- d,o Vale do Itapocu. Segun- foi tratado, "pois isso é ta-
tes e

.

I 'd
. .-

352 ter recebido muitas, por,eqU'lpes, estarão envo ViaS, na mlcrorreg'Ii'lO, 'do' o vl'ce-governador Hen- refa dos cOl1lvencionai,s",aluno ti I d d
'

f isso acredita que a situa-s-a etas, a ém e iri'gentes, tecnicos 'e pro esso- rique Córdova, que assu": mas frisou que o PDS es-
'Fes de' educação física. E das duas chaves" Classificam- me a governadoria 1'1, ia 14 tará preparado para o plei- ção no tocante aos maio-

se os f I (d 1 o 4 o I )
,I" res problemas esteja-m su�

d ,q�atro semi ina istas o,, ao . ugares que próximo, em virtude da de- to, a partir do denôdo e da ficienternente equaciona-Isputarao a/,partir de '16 de maio a fase fin,al em uma sincompatibilização de Jor- vontade dos d,irigentes dó·
chave I'" I ( f)' dos em nossa região.e Immatoria sirnp es como esta ase, com Jogos ge e,ornhausen, .que irá partido, na condução da
Elm J '

d S G M d b idênticos encontros se-
,: �ragu? o ui" uaramirim e assaran u �. concorrer a uma vaga ao estratégia ,poI'ític;a rumo às rão realizados' em todos

Senado Federal. o objeti- urnas. os _ municípios - sede de
va principal do encontro Acrescentou o vi,ce�go-, microrregião, conforme in�

foi o de "tomar pé" ,da si- vernador que os seus com- formou Henrique Córdova.

Proteçlo di ,água é tema ·de clmpanba da (omlsslo

. (ompetições esponl,as marcanl

trabalbo no ,Blependl
" Uma série de competições esportivas' marca, a pas

sagem do dia do trabalho, que se comemora hoje, 1.°

dê maio, em Jaraquá do Sul. A programação conjunta
elaborada pelo Sesi/19�a Ucre/ C.A. Baependi e Pre
feittlra Municipal, prevê para as 8 horas, o hasteamen
to, no Estádio Max Wi.lhelm, dos pavilhões nacional, es
taduaJ e do Sesi, -com a participação da Bandinha "Fi

lho do Trabalhador". Posteriormente, às 1 O horas, aber
tura do Campeonato 'Estadual Escolar de Futebol, com
a participação de escolares, dependeqres de usuários 'e

,comünidade; 11 horas, o primeiro cotejo pelo certarne
entre 0'.1;. Tereza Ramos, qe Corupá 9' E.B. Giardini
Luiz Lenzi; às 13h30min, atnda pelo campeonato esco-..

lar, Colégio São Luís 'k E. B. José Duarte Magalhães.
Seguidamente a esta partida" que servirá de preli

minar, a grande ,decisão do tradicional campeonato. se
slano entre Eletromotores Weg e Kohlbach. que apon
tará ,o campeão de 1982 e o lídimo representante do
município para as di$ptJ,las válidas pelo Campeonato Es
tadual Seslano. No ano passado.. a Weg foi a campeã.
As 16 horas, premiação ao campeão � vi�e do camp-eo
nato sesiano, com entrega dos Troféus "Prefeito Victor
Bauer"; "Presidente José. Alberto Klltzke" e "Relojoa
ria Avenida", este será destinado a Metalúrgica Mene-

, gotti, que foi a terceira colocada.'
,

E para encem!J} a programação, o jogo válido pela'
segunda rodada do returno do VI Torneio Norte Oatarl
nense de Futebol, entre C.A. Baependi e Seleto E.C.,
às 16h30; com portões abertos.

' ,

Às 10:boras abertura do' campeonato escolar
.

. -

I

de futebol

f -

,1 COMO, SERÁ

.

A Liga Jaraguaense de Fut�bol aará seu' inteiro

�POIO, 'ihdicando os árbitros ,e ,bandeiras de se,us ql!la
ros para atlfrem em todo o transcorrer do campeona

� .. Na tarde tle, terça-feira, às 15 horas, foi realizado o

q,ngresso Técnico e sorteada a tabela. I

"

Ficou definido que o primeiro jogo, seguidamen-
QO :qesfile de abertura, que, acontecerá no.est�dio do
endi" será entre Tereza Ramos- e Giardini Lenzi, is
da' no período matinal. E à tarde, 9uarte Maga-
x São Luís.' 1"

o domingo jogarão em Jal'aguá do Sul, ainda, pela
,
I,"A", Elza G. Ferraz x Heléodoro Borges, HM Gon

s x Vencedor de rereza Ramos e Giardini Lenzi.
n 'Batista x Vencedor de Duarte Magalhães e São
Euclides da Cunha x R. Dornbusch. Dai saem os,
o semifinalistas. Também no' domingo, no Centro

,,!ivo Municipal Erich Rode,' em Massaranduba, à

'f!) ,

j Jôga.râo Pe. "Bruno 9�dên x' ßa�. �onclon, ,e. São
S fe x Felipe Man'�e e, 'IiIO ala�8 de mala, nn Estadlp ,;de>
d�re!o, em Guaramirirn, 'A,lírrl'l'rante Tamandaré x VenG'e

rn
,äe Bruno Linden e Gal. Rondon e Lauro Zimmer-

ann x Vencedor de São José x Felipe Manke.

, \ ,

O Centro de Treinamento do Senai e a Associação
ComerCiai e 'ndustrial de Jarí3guá do Sul, tendo em vis
ta as. inúmeras solicitações de i1íteressados e da neces
sidade de se estudar semp're o custo de trabalho de um

operador, estabelecendo-se sistemas e métodos qúe' im
pl iquem em Alt;mor custQ, melhor qualidade; melhoran:
do conse�uentemente a produção, promoverão curso de
formação de crqnometristas, com vinte vagas, destina-
das a suprir o parque fabril Jaragliaense.

Ele terá 120 horas de duração. Começa no dia 11
as suas necessidades· de maio e vai até o dia 31 de julho, com 10 horas sema7
,o reSultado da análise dessa nais, às, terças e quintas-feiras, das 19 à� 22 horas e

água, melhorando conseql:len1!e- b d
'''',

aos �á a os, das 7h30 às 11h30, junto ao Senai. O ins-
feira, isto para que as famílias trutqr será o Sr. Sérgio SabeI, Gerente ,de Planejamen
e os líderes, daqueía comUllida- to e Controle de Produção, da Dalmar Confecções. _

de sintam os perigos �xistentes lO custo será de Cr$ 9.800,00 por participante, com
na utilização da água não, pro- direito a apostilas e demais impresso� e, para os con
tl?gida. A Comissão de Saúde cluintes com freqüência mínim,a de 8.0% ,será con"'ed, i-durante o encontro dos voluntá- ..,

rios, tratou também .

sobre , o' do certificado. Mas para participàr �este curso, a esco-

'trabalho que desenvolve e irá laridade mínim exigida do candidato, é que tenha con

desenvolver sobre dentição e cJuído O 1.° grau, ou seja, a oitava série, ou. o antigo'
ace�ca do encontro regional das ,ginásio. (

comissões de saúd�, dia 23 de 'As inscrições poderão ser feitas Jilelo telefone
outubro., �.m J::wlgl!é!,d0 Sull• ',':72-0722,,'i', ,,";: I

•

,8 ' ;' .'!i' hl "d: , Pd' 263
A campanha que' COrnEfÇa.'l\l'e,•• ," .."

I
'""OU ,no, p,roprre" enal/.,na" rua ,\8.1 l;)ro e ri, '

.

gunda-feira e'stender·se-á até''''
novembro, qwando haverá P�rticipe neste sábado e domin,go da �'Festa do Strudel;'
liação e encerramento. da Comunidade Santa Cruz, [d!e Jaraguazinho. ,

r ,

I

sANTA CATARINÁ - SEMANA DE 0,1 A ,07"DE MAIO DE 1982

Este certame de -artes

plásticas, que é promovi
do pelos governos dos Es
tados de Santa Catarina,

'

'Paraná e Rio Grande do
Sul, em colaboração com

i aSul.Amérlca de Seguros,
neste ano se realizará em

F.lorianópolis, no Museu de
Arte de �anta Catarina; e

premiará os trabalhos se

lecionados pelo júri com

Nõvo.Centro Clvico prograrnartiatjvidades pl O ano,
custarão CrS 2 mil. Ainda
em junho, dias 10 e 11, o

Torneio Ohampaqnat e no

dia 12, festa junlna nas !(Je
pendências do Colégio São
Luís.

de datas cívicas é a Profa.
Lígia Maria 'Emmendoer
fer, do setor contábil e

cultural o Ir. Sadi Lenzi e

coordenador de- esportes,
Ir. Evlláslc Tambosl.

de Saúde, e ' AClresc
A Comissão de Saúde e a A- de fossas séptic�s, proteção da

carese de Jara!!luá do Sul, 'em água melhorando consequente-,
razão do elevado número de fa- mente (i) níve,l de saneamento

mílias do meio rural que fazem das fl3mílias, para que possam
uso da água sem a devida pro- desfrutar de melhor saúde. A

teção, nã0 dando ao mesmo têm- inda na terça-feira, ,dia 27, a

po, destino certo às águas,usa- Comissão de Sa�de esteve' reu
das, ocasionando, desta forma, nida para á -plàn�jamento dessa
danos à saúde, uma vez que a á- campanha, na 'Casa Paroquial,'
gua contaminada é portadora de, q1J.e prevê, para maio, o seu

germes, causadores de moléstias lançamento durante reunião pe
tais como diarréias e desinste-' dagógica, na 1.9:& Ucre, na Câ�
rias, febre, tifóide, cólera, I)�pa� � mara de Vereadores, segunda
tite, verITlinase, dentre oútras,.j feira e, nâ terça-feira, ;mis a

'lançam segunda-feira no municí-.I com Ij�ur,gia da água,: t:la C.omu-
'

,pio a calil1panha da saúde" que·", nidade de São Pedrà, ,onde ,on

,vai;;"ae maio a nóvembrQ, ' ;,�I tem o 5àrriáe, que também es-

Eßta campanha tem por finali- 1 tá ,colaborando, coletou anlOS
dade a c,onsclentização da popu- tra cle água dvm �iacho dq qual'
lação no tocante a construção

'
várias famílias se servem para

·,p,ro,rrogado. até! 'jui�ho'
pagamento da taxa

,
" de renovaçäe

,,'

".I' -

o prazo para recolhimento da primeira parcela da
taxa de Ilcença para localização e/ou renovação e do
imposto sobre Serviços de qualquer natureza-cota fixa,
vencido em 31 demarço, estendido após para 30 de abril, �

,

foi' novamente prorrogado, desta feita até o dia 30 de
junho, conforme decretos baixados pelo Executivo Mu-'
nicipal, após encontros que manteve esta semana com

representantes da Indústria, comércio, médicos, destts
tas e contabllístas, que questionaram a excessiva majo
ração do alvará de licença.

'

,

,

,A questão foi 'amplamente debatida, e uma das
prlrnetras medidas foi a nova prorrogação do prazo para'
recolhimento da taxa e a promessa do, Executivo em

estudar uma possível redução, multo embora à princí
pio, tenha se mamifestado contrário, pois acredita que a

majoração não esteja tão, fora da realidade, conforme
comparações que fez com os valores cobrados em Curi
tiba, -Jolnvllle, São Bento, Blumenau e l.tajaí.

Nesses encontros, além de explanar as medidas.to-
.madas com relação a taxa de iluminação pública e im

pastos, recebeu algumas sugestões e' garantiu que este
ano a água que é fornecida pelo Samae não mais sofre
rá reajuste.'

Guaran'i-Açu I ganha do'mingo" uma

nova escola

umprlndo uma de suas metas, o Prefeito Munici
pal de Massaranduba, Dávlo Leu, entrega neste domln-
99, dia 2, às 10h30 minutos, um nove estabelecimento
de ensino para a ceinunidade de ,Guarani-AQu, construí
do ein convênio entre a Prefeitura e o GQverno do- Es
tado, .através da Secretaria da Edl,lcàção.

Segundo Oávio Leu, com mais esta escola, restam
ainda poucas,para seJ'l8ín reformadas ou' recQnstruídas,
mas já inciou gestões com a Secretaria da Educáção vi-

i sando oqnveniar ainda no seu mandato, para que pos
�am as obras serem �niciadas, uma vez que "a educa
ção sendo a prioridade das prioridades, deve receber to
to o, apoio possível, parà que nada falte a ela".

Destacou também que não apenas ,as escolas esta

dualis' têm o S�l:I apoio, também as municipais, pois que
os estabelecimentos da rede municipal estão em per
feito estado de funcionamento e, além do mais, disse
que o corpo docente é da melhor qualidade, tanto no

ensino d'e 1.° grau (1.a a 4.a série) como no pré-primário.

,Neimar palestra quarta-fei'ra .na
I São Seb�stião

J

Estará em' Jaraguá do Sul, quarta-feira vindoura, o
conhecido 'conferencista Neirnar d Barros,. ex.-atetl e"
viéiado 'em drpgas,' hOje convertido, que vem propagan
da por todo oBrasil a sua mensagem de fé e otimismo,
Neimar irá palestrar às 20h30 minutos na Paróquia São
�ebastião, o' tema "Ser Cristão Hoje". _,

Ele é membro fundador do Instituto Missionár�os
para a Evangelização e Animação das Comli,midades e

da Comissão Pastoral' do Regional Sul 1, da Conferên�
cia Nacional dos Bispos do Brasil. ,É autor de vários li
vros - Que estarão à venda, no dia - dentr:e os quais
"Deus Negro", !'Sorrindo", "Profecia de um ex"'Ateíl'.
"O dia de Sua Morte''', "Apóstolos Cansados", "O Livro
Proibido", "O Diabo é Cor-de-Rosa", "Assim voltamos
do Inferno", "O Peregrino.Maldito", "Os Fantoches:''''
"O Templo do Si'lêncio", dentre outros títulos. Toda a

comunidade é chamada a assistir a palestra nO' dia 5
próximo. '

\ Curso' vai formar vinte novos

cronometristas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ANIVERSARIANTES
,. ,

Aniversariam boje ...... 01

Sr. Bertoldo Daumann
Hilário '�Ifonsó' Gneipel, ei\, Sch-

roeder II,
Wilma 'Blank, em Joinville
Da. Hilda Baumann
Gilberto Luís' Klein
Sr. Reno Bauer
Sra. Névia' Maria Moretti Ecken-

berger, em Curitiba .

Sr. Willy Porath, em Rio Cerro I

Sra; Maria Elizabete Pereira.
Dia 02 de maio '

'

Sr. Cláudio Arildo Stulzer, em Lon-
.drlna - PR.

Dã. Luclla Emmendoerfer
Angélica Murara

'

Sra. 'Evanir Nicoluzzi
'Sr. Nélson Kreutzfeld
Sr. Ramiro Schmitz
Ernani José Voltolini
Sra. Maria Reiser Scheuer
Eliane Zonta
Sandra Denize Rove
Sra. Dora Beatriz S. Krause.

Dia 03,. maio
Sr. Martinho Rengel, em Rio Cerro
Sra. Mati Ide Horst
Sr. José Otávio Tomelim, em ,

Jaraguazinho
Sra. Izabel Schneider, em

Blumenau
Garota Waldi Meier
Sr. Erwil1l Lippinski, em

Jaraguazinho. .I'

, Dia 04 de maio
Sra. Ruth Ribeiro
Sra. Cristina Zanghelini
Sra. Alda Soares,
Sr. Ralf Frederico Zibeli, em,

Pomerode .

Gilberto Braunsburger, ' em

Curitiba .

Maurício, Fernando Peixer.
D,ia 05 de maio
Sr. Heins Marquar.dí
Sra. Marlise Schmitz Mattar
Srta. Miriam Hafemann
IIse Trepp
Sr. Wilmar Victor Viergutz
Maria Calixto do Rosario

'

Sra. Ursula 'K. Duwe
'

Sra. Olívia Scfiiochet
Jair Gerent, em Astorga - PR.
Sr. Vicente Oattonl.: em Três Rios

do Norte
Sr. Vilmar Pavanetlo
Sra. Elsa Georg

\
Carla SpéZia (,

Eliseu Jairo Schmitt.
Dia 06 de maio
Sra. Hllda Maier
'Sr. Gerôn'imo Trentini
Sr. Nélsol1 Stinghen
Isolde Wackerhagen
Sr. Ervino Liermann, em Joinville
Srta. Marília Haffermann
Sra. Angelina Klein Staehelirí.

Dia 01 de maio, .

Sr., Avelino Karsten
Sr. Lau,ro Demarchi, em

Itapocuzinho '

,

Sra. Iracema Terezinha Morbis
Tomaselli

Sr. Câ'ndido LeA:hold
Sr. Mário Rosa
Sr. Oscar Cielusinski.

Escritório Contábil
-----

Garcia

Deixe seus serviços contábeis' sob
a responsabilidade de profissio-

nais com�etentes.
'

Av. Mal. Deodoro, 1086 ,.:_ Fone:
72-0695 _,' Jaraguá do Sul-SC.

NASCIMENTOS

�
. '

NASCIMENTOS
Dia 03 de abril

"

Dabnei, filh-o 'de Inácio (Cilene)
Albino.
Dia 12 de abril
Giseie, filha de Adércio (Maria)

Bessa. .' ,-

Dia 13 de abril,
Oharlton; filho de Romaldo (Bosa

ne) Behling.
Dia 15 de abril
Fabiano, filho de Bruno (MarIY)1

Drews
Jonas, filho de Levlno (Hllda)

Schlucubier'.
Dia '17 de abril •

, Geison, fílho de Antônio (Darci)
Brldl -

Rogério, fliho- de Mário (Bárbara)
Leithold
Taynara, filha de Nélson (Marlí)

Pereira.
Dia 18 de abril .

, Edivari, filho de' Ari (Ingrit) Enke.
Dia 19 de abri1
Vanderlei, filho de Raulino (Renil�

da) Pianezzer
Carla Fabiane, filha de Osmar

(Lenilda) Rachadel
Arnandos Otávló, filho de Amandos

(Maria) Júnior.
Dia, 20 de abril
Walberto, filho de Valdemiro (Ade

llna) Maass
Maurício, filho de Ârlindo (Mercê

des) Junkes.
Dia 21 de abril
Rafael Edílson, filho de Sido (Sue-

Iy) Prust
'

,

Joberson Jonas, filho de Hoberto
(Maria) Koch.
Diá 22 de abril
Camila, filha de Waldemar (Rosá

nia) Campregher
Fábio Rafael, filho de Martinho

(Edite) Heim
'

Vanessa, filha de Mário (Ollvina)
da Cruz '

Neide �uci, filha de Dorvalino
(Valéria) Negherbon.
Dia 23 de abril
Dalane, filha de Qsni (Lozangela)

r Neqherbon
I,

•

, Giseie, filha dê Bernardo (Vene
randa) Meurer
-Oharles, filho de Norberto (Salete)

Schumann � '\, '

Regin�" filha de Rolf (Rúbia)
Ramthum.,

'

Dia 24 de abril
Alexandre, filho de Carlos (Lilian)

Mueller '

Jair"" filho de Adellno (Olarlce)
KI'eutzfeld. '

'

Dia 26 de abril
Josiane, filha de Demétri'o (Dolo

res) Borba
Sara Regina, fi'lha de Saul (Ir\1ne)

da Silva
'

,

Uyara, filha de' João (Neide) de
Andrade.

.

•
Assume na' segunda quinzena de

junho, sem data definida' ainda, a no

va diretoria do Lions Clube ,Cidade
Industrial, para a gestão 82/83. Na
presidência João Pedro Ruz�zack Le
nílson Tavares Rangel na secretaria
e Wald�mar Vicente na tesouraria. À
propósito, o' Cidade Industrial, presi
dido pelo amigo D$io Me,ligarda, co
laborou financeiramente no valor de
CrS 4Q mil na construção de uma ca

sa ,para viúva carente, no Jaraguá-
Esquerdo.

'

--***--

Os amigos da Menegotti Veículos
são 'todo sorriso pelo desempenho
do "Voyage", eleito pela revista Auto
Esporte como o "Carro do Ano". Pu·
dera, carro bom está ar.

, Revidencie sentimentos de areto, cari
nho, amor, e saudade, presenteando fIa
res.

,

'Bouqui, cdroas e decoraçõe:s em' geral.

I Dr�

'CiEHTE & INfOIMAÇOES
Do amigé deste jornal, Padre Al

berto Lulz Hubber, .ebemos a in
formação de que no próximo dla 22
de maio, às 18 horas, com missa e

bêlfÇão, será inaugurado um quadro
, de Nos. Senhora Aparecida, de'
,28m2, na Capela da Ilha dá Figueira�
A obra é uma doação dos ex-serni'
naristas de Jaraguá do Sul, sendo
pintura sobre azulejo, executado pe
lo Atelier Artístico Sarasá, de São
Paulo. O quadro fica na parede fron
tal da Capela. ,

_***--

Na próxima terça-feira haverá o

tradicional lanche mensal promovido
pelas mães dos escoteiros, na sede
do grupamento, na entrada de Chico
de Paula. Começa às 15 horas e al-'
gumas atrações �stão reservadas as

participantes. O convite é estendido
as mães dös escoteiros, dos lobinhos
e às senhoras da comunidade.

-***--'_

A Ação Social de Jaraguá 'do Sul,
mantenedqra da Creche Constança
Piazera, está fazendo uma' campanha'
junto a çomunldade, anqaríando reci

pientes plásticos vazios de vlnaqre.
margarina, .luqurte e até mesmo cai
xas de fósforos. Quem desejar cola
borar com a iniciativa desta institui

ção filantrópica, poderá �ncaminhar
os objetos à sede, localizada na rua

Gumercindo, da Silva, fundos da es

tação ferroviária.
--***--

,
Na área política em Jaraguá do

, Sul, ventila-se uma possível saída do
atual. prefeito, assumindo o vice a

partir de 151de maio. A informação
não é confirmada, tampouco desmen-,

I tida, log.o, onde há fumaça sempre _

'há fqgo.
--***--

Não está afastada totalmente a

possibilidade de Jaraguá do Sul pa
trocinar os Jogos Classificatórios Re
gionais, de 2 a 6 de junho, envolven-'
do os munlclplos da Região Leste-'
Norte, que compreende, dentre ou

tros, os municípios de São Bento,
Joinville, Jaraguá, Blumenau, Brus- \

que, nas modalidades basquete, bo
cha, bolão, futebol de salão" hande
bol, tênls de mesa, volibol e xadrez.
O Coordenador de Desportos da Se-
,cretaria de Cultura, Esporte e Tu
rismo, Fidélis Back, ofereceu a Ja
raguá o direito de sediar Os Jogos.

_***_
....

FALECI,MENTOS

Dia 17 de abril
Leopoldo Rowe, 77 anos, Estrada

,
Garibaldi. '

Dia 18 de abril
Elia Kohls Krutzsch, 59, anos, Três

Rios do Norte.
'

Arthúr Planinscheck, 59 anos,
Nesta.'

-

Reinvaldo Karstens, 62 anos,
Garibaldi. '

Dia 19 de abril
Màthias RllIysan, 69 anos, Nesta.

Dia 20 de abril'
Bertha Pasold Röpke, 80 anos,

Nesta.
'

Dia 21 de abril
,

Rosàlia Dana Fontana, 80 anos

Ribeirão Gra.Flde do Norte.
(

,

Dia 24 de abril '

Giovani Buzzi, 1 dia, Nesta.
Hartwig ,Raduenz, 64 anos, Nesta.

,
Andeli"a Girolla Tecilla, 65 anos,

Barra do Rio Cerro.
Dia 27 de abril
Alfredo Jordan, 68 anos, 'Nesta.

'R'omàn Marik

FLORICULTURA_ IMPERIAL

Novo endereço: Rua Reinoldo Rau, 86
Fone 72-1801 ...... JARAGUÁ DO SUL-SC

Neurologia e' Eletroencefalografia -

,Comunica que está atendendo ein se'u novo

consultôrio, na rua João Picolli, 235,--:- Salas 6 e
'

7 -:- Fone 72-1744 - Jaraguá do Sul (SC), proxi
mIdades da rua Reinaldo Rau.

"

/

Nesta estação, vista-se bem
,- ,

e confortavelmente: C o m p r e

calçados e confecções ria

Cind�ela, onde você encontra

as melhores opções.

, ,I.

�------------_.-----------

I Relógios Seiko, Technos, Ri-

coh, I violões, cristais e artigos
para presentes é, éom o

I:.ANZNASTER

Dr. Vilória Allair Lazzaris

I

,

Casamentos na Igreja Matriz São

ISebastlâo: ontem, às 20 horas, Mau-
ro Butzke e Zeni Ide Maria I Buzz] .

'

Neste sábado, 1.0 de maio, às 1.6 ho
ras, Dolores Hefemann e Irineu Za
bel; às 17 horas ..- Afonso, Flori'ano'
e Ursula Elizabeth l,.aube, Waldemar
Wiegner e I!<?sinha Apareclda Fischer
e, Anselmo Lemke e Leonita Seloo
ke; às 18 horas, Wolnéi Áureo Fru
tuoso e Elzira Bezeke e às 20 horas,
, Leopoldo Enke e Maria Aparecida Ma
chado. Aos jovens, casais os votos

de felicidades desta coluna.
_***_

Faleceu dla 26 de abril, sequnca
feira, em Curitiba, o Dr. Walfrido
Zettel, aos 60 anos de idade. Deixou
enlutados sua esposa Clara, filhos,
netos, a irmã Waldívia, o irmão Ade
rnar e demals parentes. O eztlnto
era prtmo-lrmão e colega de profís
são do nosso Diretor. O sepultamen
to deu-se às 17 horas do mesmo dia,
no Cemitério Evangélica da capital
paranaense .

_***_

Embarcaram ontem,' sexta-feira,
pará o Velho Mundo, a Sra. Dolly,'
em companhia do esposo, o conheci"
do prático em farmácia Bentica, jun
tamente com-o casàrRicardo (Maria
Plccoll) Feldans. Uma boa viagem
e breve regresso.

_***-'_

Domingo, dia 25, festejou o seu

quarto aniversário o gàrotão Andreas,
filho de lrlneu, (Rosane Beatriz Sch

rnõckel) Buerqer e neto do nosso di
retor Eugênio Victor Schmäckel e

Sra., sendo a recepção a parentes �

amigos na residência de seus avós

paternos: Herbert (Anita) Buerger.
_***..;..._

De Corupá, na área política, ex'
tra-oficialmente decidiu-se empre-star
apolo, já amplamente divulgado, por
sinal, a Oct�cílio Ramos e Pedro Co
lin. E, para a prefeitura, como exis
tem dois pretendentes, decidiu-se
rela lnstltulção de sublegenda,

'

já
'

que, pelo partido do governo, Otto
Ernesto Weber e Albano Melchert de
sejam concorrer. A sublegenda em

Corupá é vista como surpresa nos

meios políticos'.
___,_***_

Na edição anterior, na matéria de
abertura desta página, noticiamos a

possível e agora certa dissolução do
Lions Integração, por razões que em

breve serão esclarecidas. A coluna,
no entanto, errou ao' citar que tam

pouco existe a nova diretoria, que
assumiria em junho. Ela existe. Na

presidência João Arnoldo (Rosi) Gas

cho) na secretaria Eugênio (Lúcia)
Steinmacher e na; tesouraria" Amadio
Beduschi. A retificação ,está feita,

agora, que a nota mexeu com muita

gente, Jsto ninguém pode negar�Ou
não?

'

Ouen
sábado
des em

da Baut
ca idad
À amb

_***--

Gilberto Lessa, diretor de progra- '

mação da fútuiltl TV Barriga Verâe,
de Florianópolis, esteve dias atrás
em Brasília, acertando o esquema
das repetidoras que serão instalaaas
no interior do Estado. Uma dessas'

repetidoras será instalada em Jara

guá do Sul, no Morro da Boa Vista,
(m�e acham-se as demais, lócal es"

tratégico e de condições ideais. Isso

implica em novas opções em termos,
de televisão para Jaraguá e arredo·
res.

_***_

O Grupo �ngenho, da Capital do
Estado, o únicO q�e conseguiu pro
jeção nacional nos últimos anos, es

tará se apresentando neste sábado,
'

dia 1.Q de mai.Q, às 21 horas, no Gi
násio de Esportes Artur Müller.

_***_

Quem neste sábado comemora 1os vinte e cinco anos de vida matri�'

" monral, é o casal Pastor Gerhard

I
Briese e, Sra ... da. ,Barra do Rio Cer-,

I'ro. A coluna associa-se aos cumpri-

r
mentos pelas bo��s* de prata., "

/' Na próxima quarta·feira, dia 5 dei
maio', às 20h30, na 'Igreja Matriz São

i Sebastião, o conheCido Neimar de
Barros-estará proferindo palestra so- ,

j bre o tema' "Ser Cristão Hoje". Nei-,
"

mar é autor de diversos livros, den�

. í tre eles "Deus Negro" que é suces·

I so em vendas.' Vale' a pena realmen
.

te, participar.
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ADVOGADO

Central Especializada em Cobrança
Empresarial e Particular, Cobrança Judl
"cial ,e Inventário.

, ',,$, '�i,'�;i,' '}; ;';:i!:i .',
, ���?j�:'k:'; ;1�;:�:' ií�;:�' ,�Y.::i�:�,'��';:'{�'i$ . �j�� "

Rua Domingos" da Nqvà," 283 J-a�

raguá do Sul ...... Fone 72-0004.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I', Terraplenagem Vargas
SERViÇOS DE RET�OESCAVADEIRAS E TRATO� I

RES DE ESTEIRA

Tubos 'Sta. Helena
r� I

TUBOS DE CONCRETO EM GERAL
Ruà Joinville, 1016 - Fone,,72.1101

Imobiliária Santa Maria
COMPa,A - VENDE - ADMINISTRA o '

SEU IM,óV-EL
Rua Waldemiro Mazurechen, 42 - Fone 72-1342

Viação, Canarinho'
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURS6ES.
A "Cana�inho", preocupa-se com a sua lo

comoção, colocando à disposição modernlsslrnos
'ônibus, cem pessoal especializado, possibilitando
uma viagem tranqüila, rápida e segura.

' ,

,

'Programe' beml Progral\l1e CANARINHO.
o transporte ,cárin"oso.
JÀRAGUA DO SUL ,SANTA\ CATARINA

Relojoaria Avenida I
ETERNIZE OS BONS MOMENTOS

Presenteie com jóias e as mais finas su-
, .

'

gestões da RELOJOARI� AVENIDA. Marechal e

Getúlio Vargas.

Funilaria Jaraguã ,Ltda.
Calhas para, toldas as finalidades. FaÇa-nos

u� visita. Estamos em condições de atendi-Ios
eficientemente. I,

'

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448 -

Jaraguá do Sul-SC. ,

"
,

Construtora Seria',Lida.
'

CONS,TRUÇAO CIVIL, ENGENHARIA E
CO_RCIO DE PlATeRIAL,

DE CO,NSTRUÇAO.,

Ru!! João Picolli; 94 - EdU., Carlos Spézia
Telefone: 72-0214

'

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA
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',Considerações sobre, a ,ponte Hercílio Luz

/ Silveira J�nior
O bom da ignorância é que ela não, , ,

tem compromisso nem com a lógica, Nunca se questionou, a> segurança
nem com a ciência. Pode-se dizer que das cabeceiras da ponte e nem dos
a ignorância é auto-suficiente. Sendo dois pilares que delimitam o vão Ii

àsstm um engenheiro como o Dr. Co- vré, p!olong,ando-se, nas torres metáti-
'lombo Sales não poderia jamais assl- cas.'

nar este artlqo, Nem o Esperidião
* * *

Amin Helou Filho. Nem o Marcos Ro- Ora. Se você tem um OI acima de

varls , ,E muito menos os técnicos ame- 140, já deve ter, bolada a 'solução que
rlcanos que andaram por aqui. Mas eu imagino para recuperar a nossa qua-
posso.

'

se sexagenária ponte e que, estranha-
* ,* *, mente, tem escapado às opções apre-

Aliás, esta minha sugestão' tem mui- sentadas pelos técnicos norte-ameri
ta analogia com aquele conto de AI- canos e brasileiros, gente bitolada em

cântara Machado ("Apólogo brasileiro fórmulas matemáticas rígidas. Gente
sem véu de aleqorta"), onde um cegp" que não sabe sonhar. �

,viajando num trenzinho no interior do ,.=.
" * * *

Pará, pede ao companhelro de' viagem Pois eu simplesmente 'levantaria

que leia o jornal de Belém. O moço mais dois, três, ou dez pilares sob a

diz para o cego: pista de rodagem do vão llvre e calça-
- Não posso ler, porque está tudo ria por baixo a atual parte suspensa

escuro. . . da ponte, deixando os pendurais mais
O cego estranhou: ou menos ociosos, sem sustentar na-

- Mas está escuro como? Não tem da ou I quase nada. Se eles caissem
luz no vagão?

'

pela corrosão dentro de ,alguns anos,

,
O moço disse: ' mesmo assim o vão da ponte continua-

- O senhor 'sabe, isto é uma es- ria sustentado pelos pilares. Como, ,de
trada-de-ferro multo esculhamba- resto, acontece com todas as pontes
da.

'

que 'não, são pênseta.r
'

Anoiteceu e o vagão continua às es-
* * 'fi'

curas. Dirão: mas esses pilares custarão
Então o cego fez tal arruaça que os uma. fortuna. Até que não. Fortuna

outros passageiros (todos açouquel- custará substituir todos, aqueles p'fn
ros. porque o trem passava por um durals e talvez as próprias vigas, um

matadouro e apanhava o pessoal de lá) trabalho morpso, altamente especíall
pegaram 'as facas com que destripa- zado, porque todas essas estruturas

vam os bols e acabaram com os ban- 'terão que ser encomendadas sob rne

cos do trem; dida a uma única 'slderürqlca brasllei-
Em 'resumo: O cego foi o primeiro ra -capaz de executá-Ias. H� quem qa

que estranhou a faltá de luz .. Vocês tanta que. essa recuperaçäo poderá
vão ver que eu também sou cego em custar mais do que uma ponte nova.

engenharia, mas vou dar um palpite
* * * ,

'

exatamente nessa especialidade. Fazer pilar é um. trabalho que qu�l-
,

, * *, *, quer empresa' de, engenharia sabe
Pois eu entendo que a solução mais NãQ exige' grande especlallzação: mas

rápida ,e barata para a recuperação da recuperar aquela estrutura pênsll será
ponte Hercílio Luz seria mudar-lhe a trabalho para beneditino, com recar-

"

característica' de ponte pênsil para sos de xeques do petróleo.
ponte. de estrutura rígida, digamos as·

* * ..

sim, como a Colombo Sales. I: evidente que .com novos, pendu-
* * *

., rais ou com novos pilares, teremos

O que é uma ponte pênsll? ,Confor-
"

se�pre urna po�te !ilte�na��va para. tr'á=
me o próprio nome indica, é uma pon- f�go leve, FI?r1anopoh� nao se llvra

te onde o vão central ésuspenso. No ra de �onstrUlr a terceIra (e a quar!a
caso da Hercílio Luz essa suspensão e, a �lillnta) ponte, Ap�nas �or, m�lo
é feita por dezenas de pendurais pen- de _Plla!e!'l a re�(!Jperaçao sena mUito

dentes de enormes cabos que come- maIs. raplda,. mal� b�rata e -:- �e. me

çam nas cabeceiras ,e atingElm o alto permItem a Imod*e�11! -- maIs loglca.
das torres. A suspeita que QS tecnicos '

levantam é que esses, pendura.is este

jam corroídos pelª-ferrugem e possam
se romper, fazendo com que o vão cen

trai por eles sustentado desabe.

B'em. Os cálculos dos pilares eu

deixo, por conta do meu xará, o Nor'

be�to Odebl"ecl)t. Açho qUe já estou

fazendo muito dando de graça esta sw-

gestão.
"

* * *

,ConsumiCior, 'de baixa renda da região será

beneficiado, pela Ce lese
............-- ------ ---�� -- -- --------

A IAgência Regional dá ,nefiéiados com a luz elé-, inegulares, o administrJ3-
Ce1esc está desenvolven-, trica. ' dor regional da Celesc, "e
do nos municípios de Join- Segundo ele, no primei-

I
velOl:.1 que ué intenção da

, ville,' Garuva,' Araquari,' ro caso, .É!,xiste um grande empresa solucionar os pro
São Francisco do Sul, número de famílias na re- blemas. enfrentados p o r

Guaramirim, Schroeder, Ja- gião, que não possuem re--_ centenas de famílias que
"

raguá do Sul e Corupá, um cursos n'ecess'ários' para compraram seus lotes e

programa destinado ao pagar o material utilizado até hoje não dispõem oe
consumidor de baixa ren· nas ligações domiciliares. energia elétripa". Disse
da. De acordo com o di- "Muitas' delas residem que até agora, mais de 70

retor regional, Alsione Go· próximas à' recJe geral, e famílias foram beneficia
mes de Oliveira, na sua para que passem a dispor das' com o trabalho.

primeira 'etapa, O' progra� da luz elétrica a Celesc es-

ma já beneficiou mais' de tá financiando, parte dó
400 famílias da região Nor- material em até 36 me

te catarinense,
' ses".

res.

Alsione Gomes de Oli
veira afirmou que "a Ce
fesc não é culpada' pela si

tuação destas famílias,
uma vez que à implanta
ção da, rede de energia
elétrica' é de ,responsabili
dade do loteador, que mui

tas'vezes não cumpre a:de
terminação legal". Nestes
casos, Celesc, loteador e

moradores, entram !:lum a-,

cordo e implantam a rede
riOS loteamentos irregula-

,

Alsione rev�lou que o A Celese faz um levan-

programa é desenvolvido tamento' do material ne

em duas áreas distintas, ',cessário para a ligação, ih

que são as ligações domi- clusive aos fios internos e

ciliares para as famílias tomadas e financia 'parte
que não dispõem de 'recur� 'dos recursos necessários.
sos para adquirir o mate- O programa é de caráter
rial necessario, e as liga-' permanente e o ql'gão pre
ções em loteamentos, irre- tende beneficiar, mais, de
guiares, onde já reside um 2 mil famHias até, o final
grande número de morado- deste ano.

re,s que ainda não são be- No caso' de_' loteamentos

" ,Conheça o'Plano I,'

-

J,ARD,IM' ,SAO LUIZ
_ 250 lotes residenciais, área para lazer, co mércio., e fins institucionais. Toda infraestrutu

,
,ra necessárià mima área 'cem ma,i§ de 190,000 m2 na Rua Jeão Januärlo Ayroso.

I
'

EmlJreendimentos ' hnohiharloS
"

,. ".,

Marcatto, Ltäa.
", Mal. 'O,eQdoro, 1.179;� Fone 72n1136

-

CONFIRA A HISTORIA ...
Bario de itapocu

'. . . ,HÁ 38 ANOS ,

_' Em dois casos diferentes acabava de ser

pela primeira vez aplicada á penicilina em Jaraguá
do Sul. Os pedi,dos, foram endereçados ao Ey,�o.
Snr. Dr. Nereu Ramos, digno Interventor Federal,

que prontamente mandou remeter para aqul, cujo
emprego; em doenças diversas foi quase ml�ag�o
so. O dr. AlvarQÍ Batalha teve ensejo de apl�car a
penicilina em um caso dé peritonite generalizada,
obtendo fantásticos resultados, enquanto o dr.

'Waldeniiro Mazurechen a aplicou em, dona Isabel

de 'Borba, espõsa dlp sr. Vital de Borba e .mãe de ;

7 filhos, que estava em estado desesper�dor �ta
cada de erisipela de face. A melhora fOI rápida,
sendo lisonjeiro o estado dos dois doentes, A des
coberta do Dr. Alexander Fleming fazia milagres
no campo' da medicina.' !.
-, IS. Excià. Revma. ,O. Pio de Freitas, BIS-

po Dio�esano, vinha. dar á benção na sole.nidade
do lançamento da pedra fundameQtal de mal� uma

magestosa obra que se dev� ao progres�ls!a �
abnegado �acerdote' P. Alberto Jacobs. dlgmssl
rno Vigário da Paróquia. Era o edifício Cristo Rei

que era 'lançado, hoje demolido, erguendo-se no

mesmo' local moderno 6clifício, com o térreo ocu

pado atualmente pelas Confecções Torres.
_ Em 1939, o Brasil não possuia nenhuma

fábrica de pneumáticos. Em 1�4, oínco anos

após, graças ao apoio que, o Estado Nacional deu
à instalação e ao desenvolvimento dessa indús

tria, a produção alcançava 32�. 000 pneumáttcos,
\ número mai� do que suficiente para abastecer !:lOS

so mercado consumidor, exportando o excedente

de acordo com convênio celebrado com os EUA"

Era a guerra a .colaborar no nosso desenvolvimen

to, embora 'custando muitas preciesas vidas pela
participação no çonflito mundial.

,', . HÁ30ANOS
- Em 11-03-52 a Câmara Municipal realizava'

reunião ordinária com a presença dos veradores

Ney Franco, Mário Nlcottnt, ,6,.dolfo Antonio Emmen-
'

deorfer, Otavlano Tlssl, Walter, Jark, Herbert

Schneider e AlVim Seidel. Vale destacar a perso-,
nalldade do vereador Seidel, hoje o Comendador
Alvim Seidel. que no auge da política Oe jovem,
entusiasta, representava o distrito de Hansa na

Câmara Municipal de Jaraguá. Nas atas que nem

sempre eram publicadas com regularidade, por

causa da "grana'� que nas mals das vezes andava

curta, 'após detida leitura de uma delas, constat�
mos que: usara da palavra para levar ao conhecl

m.ento do plenária que a Escola de Pedra do Amo-

lar, estava
I
sem bancos e pedia informações refe-

,

rentes ao' Jardim da Infância das IrmãS de Coru-_

pá, se o mesmo recebia ou não subven�ões ..No
vamente com a palavra o vereador: AlVIm SeIdel,

I',o' mesmo soiicitava a renovaç'ão de um requeri
mento seu, que foi rejeitádo. Trocavam-se apar-

,tes entre o requerente Alvim Seidel e o vereador
Otaviano Tissi e o -presidente da Casa resolvia o

caso.. que informava que a' soUcitação era indefe-

rida por se tratar de matéria' já discutida. "O Sr.
Presidente deferiu, no entanto, o requerimento do

/' sr, Seidel: "nomear uma Comissão para' verifica-:
rem os trabalhos realizados'"pelo, sr . .Adolfo Bau�

emle, em Corupá, constituída de Adolfo Emmen

doerfer, Walter Jark, e Otaviano Tissi." Houve

q'uem d,issesse que o ver,eador Seidel apresenta-'
va sozinho mais re'querimento$ e projetos que o

srs, Vereadores em conjunto. 'Aí o do lado assun

tou� "Ta�rincando, né? "Não, disse - � verdade,
mesmo!' . E as atas não ,mentem jamais.'

.�. . HA 20 ANOS
_ Essa notícia vinha de' Londrina. Uma crian

ça era ressuscitada três"vezes por uma equipe
médica da Santa Casa daquela cidade. O ressus

citado foi D menor José Maria Mauro, que deu en

trada naquelEi._ hospital em esta.do 'desesperador,
tendo morrido três vezes e -.feitas imediatamente

massagens no coração voltava a, vivei', Depois de

operado foi p'osto _fora de perigo e já estava pas
sando bem.

_ O \Az de Ouro recebia o Grupo de Bolão

dos "15", filiado à Sociedade 23 de Setembro,
,

de São Bento do Sul. Anteriormente, em Julho de
1961 já recebera em São Bento o Az de Ouro, à

despeito de um frio intenso onde até o EugêniO'
Silva, "der einstige "caboclo" was hat schlapp ge
'macht", enquanto o Tremi fazia 'Ouvir a sua trom-
beta às 24 horas defronte ao Cine Brasil. Ná opor
tunidade reuniam-se em Jaraguá do Sul ,os 'segui�
tes: Grupo dos "15" ;__9arlos Ziperer, Francisco,
Roes�ler, João Tremi, Otto Knob, José RoessJer,

I José Fendrich Sobr. (Presidente), Geraldo Ziesch
ke, Alfredo Ziperer, Alfredo Neitzke, Antonio Wei

, hermann, José Fendrich, FO, -Eggon Redlich, Otto
Roesler, Alois Weihermann, Affonso Treinl e Alex
Tremi; do Azde Ouro: Raimundo Emmendoerfer,
�ugênio Silva, Henrique Geffert, Alfredo, Schulze,
Walter Carlos Hertel, Wilhelm Laufer, Wolfgang
Weege, Gerhard Marquardt, Dorval Marcatto, Hans
Breithatipt, Eugênio Victor Schmöc�el, Erich, Th.
Brauer e Heinz :Kohlbach . Bons tempos aqueles
em que as fesms' iám até o rãiar do dia.

, . HÁ 10 ANOS
Na crô,nica de Frei Aurél,io" Stulzer

JOURDAN NO ANO 1876 _ ela apOntava o dia 11
'de maio de 1876 como sendo a data em que dava
o Rólatório de sua incursão medidora, publicadã a

14 de maio, no "Globo".

Innústrias �euninas Jara�uá �.�,
.;

':. ),�:'"
.'U

' ," éC'C ":(_1;i$f-',�t.:::··if�f;� ;x��' .I"�tt� ?l'
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CORREI'O DO POVO -'Jaraguá do Sul-SC
'.'

. rroclamas de . tasamento
'Àurea Müller Grubba, 'Oficial da Re'gistro Ot-. r

vil do 1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Sarnta Oatarlna, Brasil. Faz saber que
compareceram em cartórlo, exibindo ós documen
tos exigidos pela let, .a fim de se habilitarem para

· casar:

EDITAL 12.528 de' 2'2-04-1982
ADEMIR BATISTA e TERESINHA"MA�LENE
PEREIRA, '.

.

.'

Ele, brasílelro, solteiro, comerciante, natural de
Guarámirim, neste Estado, domiciliado e residen
te na Hua Walter Marquardt, nesta cidade, filho

.

de Antonio,' aalista e' de Irma Hackbarth Batista.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural da Mas'

'sarenduba. Reste Estado, domiciliada e residente
na -Rua Walter Marquardt, nesta cidade, filha -de
Genésio Perelra e de Helena da Silva Pereira.
setrAI:.. 12.529 de 22-04=1982

) RUBENS CESAR VASEi." e MARIA APARECI�A
ZIMMER/. "

Ele; brasileiro, solteiro, motorista, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Ruà
Domingos Oemarchi, nesta' cidade, filho. de Hel
muth Ado,lfo Emílio Vasel e de !'v1artha Schurz Va-
seI..

.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural, de Ja-
.

raguá do Sul, domiciliada e tesldente em R,ibeirão
Molha, neste distrito, filha de Mordesto, Batista
Zimmer e de Ernestina Junkes Zimmer.

.

EDITAL 12.53Q de 22-04-1982
'

MAURO JOSE FONTANA eROSELf MANSKE
Ele, brasileiro,

.

solteiro, auxiliar de escritório,
natural de Oorupá, neste Estado, domlctltado e re

sidente em Ribeirão Grande do Norte, neste dis
trito, filho de Àngelo Fontana. e de -Júlla do Nasci-
mento Fontana. I

.

Ela, brasllelra.. soltetra. auxlllar de escritório"
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e .residente
em Três Rios do Norte, neste tlistrito, filha de
Affons'o Manske e de Rßnata Pi'Ske Mansk;e.
EDITAL 1'2.531 de 22-04-1982
JO� CARLOS DE SOUZA·e ROSII.,ETE
HORNBURG .

. .

Ele, brasileiro, solteiro, óp,erário, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Fran
cisco Todt, nesta cidade, filho de Amaro João de
Souza e de Marta VaseI de Sowza.

Ela brasileira, soltei'ra, do lar, natural de Jara-,
guá do' Sul, domiciliad,a e. residente na' Rua Fr�n-
cisco Todt, nesta cidade, ,filha de�Adelhärd �er
mano Homburg e de Isolde Auwerter Hornburg '.

EDITAL 12.532 de 22-04-1982
ADELINO KOEPP e MARISA VOIGT
Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Ja

raguá do Sul, domic.iliado e residente em R,Lo_ da
luz Hf neste distrito, filho de Erich Koepp e' de
Luzia Lemke Koepp.', '.

. Ela, brasileira, solteira, indus1:riária, natural de
Rio d'os Cedros, Aeste Estado, domiciliada e' resi
dente em Riô dos Cedros, neste Estado, filha de

.

Victar Vpig't e �e Rosita Voigt.
EDITAL 12.533 de 22-04-1982
ODAMIR MARCOS MO,RETTI e TEREZINHA
STRYCÀI.KI

'

Ele, brasileiro, solteiro, torneir-o, natural de Ja
raguá' do Sul, domiciHad:o e resid.énte em Nere4
'Ramos, neste distritó, filho de José Moretti e de
Layr Dematté fv1oretti.

.

.

-

.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de
Benedito Novo, Reste Estado, domi.ciliada e resi
dente em Três Rios do.Sul, neste distrito, filDa de
B,ernärdo Strycâlki Ei de Alvina' Stryca'lki .

"

EDITAL 12.534 de 22-04-1982'
SILVIO SCHWEIZER e MARIA I)AS NEVES,SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, 'operário, natural de Luís
Alves,' neste Estado, domicHiado �e residente na

RIJa Henrique Marquardt; nesta cidade, filho de Os�
waldo Schweizer e, de Amélia Schweizer.
Ela, hrasileira, solteira, do lar, natural dê' Reci

fe-Pernambuco, domiciliada e resid,ente na Rua
Henrique Marquardt, nesta cidade, filEla de J.Qrge
Antonio dá Silva e de Maria Ursulina da Silva. I

EDITAL 12�535 de 22-04-1982
''OSMAR 4UN'KES e, MARIA CLEONICE STINGHEN

Ele, brasileiro,' solteiro, industriário, natural de
Jaraguá do Sul, .domiciliado e residente na Rua'
João Franzner,·nesta- cid�de,. filhó de João Junkes
e de Alcide Junkes.

'
.

,
.

'

'EI,a, brasileir:a, solteira, do lar, natutal de Jara
guá doo 'Sul, neste Estado. domi.ciliada e residelllte

.

em Jaraguá-Esql!lerdo, neste, distrito, filha' de IV9-
Stinghen e de Elzira Chiodini St\nghen. .

EDITAL 12.536 de 22�04-1982 '

JOAO,
.'

BATISTA RIBEIRO e MARIA GORETI
UMLAUF

. glà, brasileiro, rsolteir(), industriárip, naturál de
Curitibanos, neste Estado, domiciliado 'e residente
em IlI:la da 'Figueira; neste distrito, filho de Satur�
nino Ribeiro" da Crlllz e de �,ueli Pilres Fernandes.

Ela,' brasileira, solteira, .operári'a, natural Ç1e Ara
quarI, neste Estado, domiciliada' e residente em

·

,Ilha da F:iguéira, 'neste distrit� filha· de Leopoldo
Umlauf e de Vilma Heinden Umlauf. '

EDITAL -12�537 de 26-04-1982
ADELIR REITZ e OÉLIA REGINA FERRAZZA
Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de

Taió, neste Estado, domiciliado e residente na Rua
Antonio' Carlos Ferreka" nesta cidade, filho, de

· Campolino Reitz e de Maria Charlotta Reitz.
\

Ela, brasileira, solteira" balcollista,' natural de
Jara_guá do Sul; domiêiliada e residente em Nereu

·

Ramos, neste distrito, filha de Olivio Ferraíza e ,

de' Maria Wintrich' F.errazza. ..

EDITAL 12.538 de 2&04-1'982
Cópia. recebida do cartório' de Joinville, neste
Estado:

.
.

GENI!SIQ 'BRUSSEOKE e MARI.,ENE DO ..

AMARANTE "

si/e; brasileiro, S9'tei�o, b��9.ário, natural' dê Ul:l��'
,I

. 'tJ:á'�'dó;i;�Súij;<�9!il1'i'Giljado •. �e;'re-si;g:�I1��,.·�rQ); Ne.réú
, f4",Rarrios, ),ri'êsta" éiâadEr7':Who "�e. Mi'tóniô ::Biússêeke:i��);

;', ;'El' ·de Cal\Of;j�a Kukliriski, Brtlsseoki{ 1."
'

"p'l]
- ;��",�'::'��I,;"!IC.:'�:��.. ,.> - -:" '. '. '

".

��, ;,,:r;

I'

1,

Ela, brasileira, solteira; do lar, natural de Petro.;: lândia, oeste Estado, domiciliada e residente em
.

Joinville, neste Estado, filha de Sebastião do Ama
rante e de Maura Morais do Amarante.
EDITAL 12.539-de 26-04-1982

-

E'RICH WITT e ELIA RUPRECHT
Ele, brasileira, solteíro, operário, natural de Ja

raguá do Sul, domicili�do e residente em Jaraguá
Esquerdo, neste di.strito,: filtto de

\
Udo Witt e de

Hildegard Geisler Witt. \. ' .

Ela, brasileira, soítelra.vdo lar, natural de Jara
guá do Sul, domlclllada e residente em Jar:aguá
Esquerdo, neste distrito, filha de Valentino Ru-

precht e de Guilhermina Tecla Rwprecnt. .

EDITAL 12.540 de 27-04-1982 ,

VALMOR GADOTTI e JOANITA PAULÂ FILIPP
Ele, brasileiro, soltelro, pedreiro, 'natural .de Ja

raguá do Sul, domiciliado e residente em Ne�eu
Ramos,' neste distrito, filho de Alceste Gadottl e

de Elsa Floriani Gadotti. .

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Ja
raguá do Sul, domicHiada e residente em Ne,reu
Ramos, neste distrito, filha de Estanlslau Hltpp e

de Marta Voltolini Filipp.
EDITAL 12.541 de 27-64-1982
JOAO FERNANDES SII.VEIRA e 'IVONE N'ONES
Ele brasileiro, solteiro, operária, natural dê Ma

for _: Sãó João Batist�, neste Es�ado, domi�i�iado
,e residente na Rua Dona Antonla, nesta '§.u:la��,
.fllho de Alcides Silveira e de Maria Lurdes Silveira.

.

.

Ela, brasileira, solteira, bancária, natural de Co-

rupá, neste Estado, domiciliada e re�idente n�' R�a
João Planlnscheck, nesta cidade, filha de VItoria
Nanes � de Miruta Nones.

'
.

,

E para que chegue ·ao .conheclmento de 'to

des, mandef: passar o presente Editai, que ser�
publicado pela lmprensa e em cartório, onde ,sera
afixado durante 15 dias.

Correio Informativo·
CARl'ÀZ CINEMATOGRAFico - No.Cine Ja

raguá, a, partir das 20 horas'dest� �ábado, até �er
ca-feira, dia 4, um filme pornpgraflco com mUItas

éenas dá sex,o - "A Pensão do Super Dotado (Ser-'
viço Completo)". Domingo, às 14 horas, '�O Rei

e os Trapalhões", com os famoso� Trapalhoes .. E
quarta. e quinta-feita "Os Desejos ide uma ColegIal
öe 16 Anos", censurado até 18 aJ1Os. ,'.

.,INSTALAçÃO DE CONEXÖE� -'- O Cenil:ro de.
Treinamento do Senai ,de Jaraguá do Sul e a Asso
éia�ão Comercial e Industrial estarão realizando
nos-dias 17, 18 e 111) de maio, o curso Téc�iC� de

1'- \ ""nsfa�aÇlão �de CO.A&xões, ministrado por tecmcos

d,a Fundição Tupy S.A..Será realiz��o nas. depe,n
dências do pr6pr'io Senai, no horarla das. 15 as

18. horas. As inscrições são gratuitas e podem ser

feitas das 71í30 às 11 h30 e, das 13h às 17 horas,
�

na secretaria ,do, Senai' ou pero telefone 72-0722.
ISNCANADOR INDUSTRIAL - Começa no

dia 03 indo até 07 de maio, .0 curso de Encanad?r
Industrial em PVC, também�no Selilai, das 8 a�
12 horas. É inteiramente gratuito, pode!'ldo partI'
cipar do mesmo apenas candidatos de indústrias.

COMUNIDADE CATóLICA.....". Ser,á realizado
neste final-de-sêmana o 3.Q Itncontro de Casais

·

com Cristo, na Casa de Retiros de Nere� Ramos,.
no 'qual participarão 22 casais doa coml;lmda,de de

Jaraguá do Sul. Este �ncontro ter�: cOmO 1ie,!,�s �
formação na fé e a VIda de famllla. O proxlmo
Encontro será- no mês de setell!�ro. . A

,

2) A Comunidade de São Cristovão, de.Tr�s,
Rios do Norte, f,undada no dia 6 de março, dl,spoe.
de Uma área de 10 mil metros quadrados e o ser-

·

vico de terraplenagem está sando executado por

máqUinas da munici�alidade. T�o_'ogo e�tiver. con
,cluída, será censtrmdo um pavllhao para serVIr d�
l'Ücal para as celebrações e catequese. A prlmel-

.

ra festa' está prevista para meados de agosto.
3) Já 'a comulilidaee São LuiZ Gonzaga, de Ja

· raguá Esquerdo, está Goncluind� as }>bras do. seu
'terceiro pavilhão, ganhando, aSSIm, mfr_a-estr�tura
para todas, as suas atividades, ,bem �omo, se�vlr de
ponto para cursos o,rganizados pela ParoqUIa. No

último domingo foi realizado lá o curso de prepa-
ração ao casamento.

-

COMUNIDADE EVANGÉLlC.A - Foi �eaBzado

qJinta-feira, dia 29, nas depen.d�ncias da Comu
nidade Evangélica' de Gwaramlnm, o Congresso
Distrital da Ordem Auxiliadora, de Senhoras Evan

gélicas�OASI;. O terna do cong.tesso versou sobre
·

o "Idoso" e a. coordenação dos trabalhos esteve

sob a orientação' dö Pastor Distrital da OASE, In-

go Piske.
I

•

h
'

2) Cultos: neste domingo Jubilate, à� 8 o-

ras em Jaragl1á ,(A) e. Estrada Nova (P); as 9h30,
em Nereu' RamOS e raa Hha da Figu!'ira" ambo� em

alemão e às 19 h,oras,' em portugues, na Igreja do

centm.

IM'.
.

.

.

KOHLBACH . SR
� SUPERMOTOR

da COr:lservação ,< • do
--�------�------------�

No dia 15 de abr,iI de 1982 comemorou-se o,dia dedicado à conservação do solo, a
nível mundial. A assinalação da data deu-se nn nosso país e em Santa Catarina, especial
mento em nosso Estado, com uma nota divulgadà pela imprensa por parte da AEASC �

Associação dos Engenheiros Agrônomos de Santa Oatartna, alertando'�bre o problema
da conservação do solo. Segundo a AEASC, "nosso País, com sua imensa área territorial
é hoje um dos campeões rnundlals.da erosão, da exaustão e destrulçäo do Isolo, pelas for
mas irracionais e gananciosas da exploração agrícola, visando apenas resultados lrnedla,

. tlstas, numa atitude de verdadeira rapinagem"
Santa Catarina, para situar o nosso ,Éstado com os seus mlnlfúndlos e que � atíJili�o

\ na 'generallidade do país, só ele posspl 80 unidades de tipo de solo diferentes,' COnforme
,levantamento feito pela Aearesc ..Quanto a situação de relevo, conforme levantamento de
recenheclmento do solo, realizado em 1973, a situação é a seguinte: o Estado possui 3,8%
de seu território plano (até 2% de' inclinação); 5,8'% de solos ondulados suaves �de 2 a

.

6% de inclinação); 33;5% de selos oudulados (de 6 a 20% de lncllnaçãoã: 52,9% de solos: ,

com relevo forte ondulado (de 20 a 35% de inclinação) e 4% de solos montanhosos
(acima de 35%). \ '. . .'

,

Segundo o Coordenador de Agricultura da Acaresc, Gilberto ';('as�inari, tomando:se,

por base esses dados, conclui-se que é possível usar lmplementos motorlzados .em declive
de' até 20%. Os números dizem também que Santa CatarIna possui um relevo acldeatado, o
em 57% de sua ãrea, ou seja, cerca de 45 mil Km2. é possív�1 utlllzar �ma agricultura
mecanizada, '

(
.

No, Oeste do Estado; segundo afirmam, ""0 problema da erosão é' grave", tendo em

vista que a topografia apresenta uma declividade aclma de 3Q%. �Apesar de ,se�e:n solos
mais jovens, � portanto férteis, essa topografia toma-os extremamente erodfvels', escla-
receu rassinari.· , ' , . , " , •

Mas a erosão não é um problema exclusivo do Oeste e,' segund_o o Eng., Agrônomo
João Andreata de Souza, ela assume' proporções preocupantes devido ao mau uso- do solo .

"por parte do agricultor, geralmente .de miniftindo".. ., ."

A erosão contudo, não é o .único problema grave 'nó Estado, há ainda "0 desmata-
mentq excessiv'o, a falta de conservação das ynas�en�es, a falta �e proteçã� veget.al . d��rios e até mesmo a falta de consciência oonservacíonlsta da própria população brasllelra .

.

.

Outro problema "é o mau uso e uso excessivo dós defensivos agrícolas e fertilizan
tes do 'solo", explicou Muller Neto, engenheiro qufmico e coordenador estadu�1 do proqra.

. ma de apoio laboratorial da Cidasc. .

.'
_

"Muitas secas são resultado direto da erosão, pois a terra não retém mais a águ.a".
Quando isso acontece, a recuperação é tão cara que muitos agricultores preferem deixar
..descansando" por; três ou quatro anos a área pouco produtiva '''o

..

Concluem os técnicos. que é urgente que nosso solo passe li ser utlllzado.e preser-
vado mais racionalmente. .

Outros acham até que a conservação do solo "é caso de segurança nacional".

Veículos: .seguros
.

obrigatórios têm novos valores
,

Vigora a partir deste sábado, 1.° âe maio, a nova tabeía p�ra seguros obriga�ó�iosde 'lAeículos, que tem novo reajuste semestrl'll. Tem uma elevaçao em t�mo de 3? Va os

valores dos prêmios a serem pagos, ampliando, conseqü�ntemente, a Importância' dos
,

seguros. .

)

Às importâncias seguradas passam <a ser, pera nova tabela, Cr$ 333.459,00 por
pessoa, para os casos de morte ou de .invalidez permanente'e até Cr$ 66.691,00 para as

despesíls de assistência médica e suplementar necessárias em decorrência do acidente,
cobrinde, inclusive, o motorista causador do acidente.

Os j9rêmios a sefem pagos anualment�, inclüídos o custo (lo bilhete e o'lmposto so

bre Operações Financeiras {IOF), passam a ser de Cr$ 2.961,00 para automóveis particu
lares, Cr$ 3.650,00 para táxis e carros 'de alug,uel, Cr$ 31 .'312,00 �ara çnib,:,s, mjc�o-ôl'libuse lotaçÕes, com cobrança de frete, urbanos, interurbanos" rurais e, interestaduaiS, e Cr$
18.781,00 para micro-ônibus com cobrança de frete e lotação não 8uJ!lerior ,a 10 passagei-
ros e para ônibus, lÍ1ic�o-ônibus e lotações sem. cobrança �e frete...

.. .

Os veículos destinados ao transporte de inflamáveiS" .corrOSIVOS ou explOSIVOS pa
garão Cr$ 7.817,00 de seguro obrigatório; os tratores e máquinas aQrícolas, Cr$ 611,00;. a
as máquinas de terraplenagem e equipamentos"móveis' em geral, quando licenciados, ,como
as camionetas tipo "p'ick-liIp" de até 1.500 quilos de,carga, os caminhõe'� e outros veiculas
pagarão Cr$ 4.214,00. .

.

. .' .

.

'. Reboques de passageiros terão seguro obrigatório no valor de C.!$ 22.697,00,; rebo
ques destinados. ào transporte de carga, seguro o�rigatório no valor de Cr$ 925,00;. e moto

cicletas, motonetas, ciclomotores e similares, no valor de Cr$ 1.551,00. \
.

,

\ ,

AIlJREA MÜLLER GRUBBA
.

; TABELlA DESIGNADA E OFICIAL DO REGISTRO DE PROTESTOS
,

I 1

Pelo presente edital de citação pedimos aos Senhores abaixo relacionados que
'compareçam em nosso Car1:ório para tratarem de assuntos deseus intel1esses: ARNO
BENETTA - Rua Domingos da Nova, 564 - NESTA - ABEL BORG.ES - Rua L(;lUrenço
Kanzler 66 - NESTA - ABEL LOPES - Rua Lourenço Kànzler, 66 - NESTA - ANTO
NIO JUVENAL DA ROCHA"':" Rua Antonio Carlos Ferreifa, 61 -'NESTA - AMELIO yl
CENTIN - Rua Irmão Leandro 800 - NESTA - BERNARDO ALPERSEDT - Rua Freâe
rico Sonnenhohl s/n.O _:_ Vila Lalau � NESTA - EDiTH BRUCR - Rua' 11'de Novembro,
298 - MASSARANDUBA - ELETRôNICA TV SOM -:- Rua Barão do Rio Branco, 296 -

NESTA - EUCLIDES MICHELUZZI -- Rua Francisco de 'Paula - NESTA - ERN.A;NI FA
CHEL ESCOBAR' - RLla Preso Epitácio Pessoa, 2144 - NESTA - FRAI';'CISCA L. J?A
SILVA - Rua Jaraguá Esquerdo, 551 - NESTA ..,- GERALDQ JOSÉ BRAGA - Rua J.OI�
ville, �674 - NESTA "'- IMOBILIÁRIA LENZI LTDA. - Rua CeI. Pr.oc. Gomes de Ollve'l
ra, 285 - NESTA - IVO NEREU TOREZANI � Rua Frederico So_nnEmhohl, s/n.o -NeSTA
- JORGE-ANDRADE - 'Rua Max R. Siemann - NESTA - JOÃO ALVES - Rua Domin-

� gos daRosa Ilha da Figueira - NESTA - JOSÉ MIGUEL CAMPESTRINI - Rua Bernardo
Dornbuscl:J, -iá4 - NESTA --'- TEREZINHA RAMOS DE SOUZA -:- Rua Emílio C. Jordan -

N.ESTA .:_ VALDIR FELTRIN � Rua João Januário Ayroso, sln.o - NESTA - VILMA,RDIAS - Rua Joinville, s/n·o - AlC Chul1rascaria Pavanello - NE�'FA.
AUREA M. GRUBBA - Tabeliã Designada

,
,

NOTA DE AGRADECIME�TO'
Esposa, filmos, filhas, noras, gen

�o e netos do. saudoso 'e sempre lem"
brado

/

HARTWIG RADUENZ

'falecido na- madrúgada 0.0 ,dia 24 de
.

abril no Hospital São José, ao-s 64
imos de idade, agradecem a todas as

mani,festações de pesar recebidas. e,
ein especial, ao Exmo. Sr. Pretelto
Municipal, Victor- Bauer, Funcion_ários
da Prefeitura Mllmicipal, Direçao, e

Funciollários 'do Hospital S. José, Dr..

RomalJ'l Marik e ao Pastor Guenther
Rueckert.

.

De maneira geral agradecem a

solidariedàde e conforto I.evados p�S"
s'oalmente ou de Ol.jtra maneira por

.

'pareAtes, ami'gos, vizinhos e, conh�'.

eidos e aos que acompánharam o fe"
retro até o Cemitério Municipal: E�'
fim, o eterno e ,sincero reconheCI"
menta .da família Enlutada.

Jaraguá do Sul, 1.° de maio
198.2.

AQRADECJMENTO
Flávio Dante Schiochet e filhos Fiá'

, vio JÚnior, Fabrício EmHio e Silvana,
ainda consternados com o falecime!'l
to prematuro da esposa'e mãe

EI!.VIRA· DA SILVA SCHIC)CHET,
. ocorrida a 1,50 hs., de 21 de abril
ql:.lando contava 40 anos, vem por, �s
te intermédio agradecer às. famlhas
de Emílio da Silva e Dante Schiochet,
aos parentes, amigos e oonhecldos,
a solidariedade nas horas de inten
so . sofrimento, bell) como agradece
aos médic.ps e enfermeiros do. Hos-,
pital São José, de Jaraguá do Sul· e
Jo,inville, pelo desvelo, ao Pe. Mau
rício, aos que enviàram maAifesta
ções de pesar, que ofertaram flores
e coroas,.· enviaram telegramas e car

tões, que acompanharam a querida
falecida até a sua última morada e

que participaram d� missa espe�ial
em iF)tenção de sua alma, OCOrrida
em 23 de abrir de 1982, na I'greja Ma
trfz de' São Sebastião desta cidade.
Jaraguá da Sül (SC),' Abrill82.

\

'Os enlutados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�STADO DE SANJA CATARINA

PREFEITJJ� MUNIC1PAb DE JARAGUA DO SUL

ti!-;, L, � I .'. ,N��, 856112
"

{,i
, ) • ""'f.,lj::/i ,�I�e�a'r���do.�rti90, 1.0 _lei N.O 840/81',

,

,

� 'de ·30 de novembrd de 1981. e estabelece
• �_I

I ",oOvós crltériöS.
_�;t'" ,11"' e,�--'·,·

, VICTOR BAUER, pref.éftd Munlcipal de ,Jaraguá do Sul; Es-,
. ,

.• H.O. .�' J •.

"

�f .1';t�:\:1 ',.
' I I. _' _

r

rado á� Santa C�tarir�, �o;.: usq, j� �erclcl(� de suas atrfbuíções.
,

Faz' saber a 'todosuos habi:tantes deste' Município, que a

Câmara,de Vereadores 'aptbv6üilél�ele sanciona a sequtnte Lei:

Art. 1.° - O artigo 1.° da, Lei N.o 840/81, de 30 de novem

bro de 1981, passará a ter a segu i nte redação : "'Art. 1.° - A

Taxa de llumlnaçäo Pública para os. imóveis edificados, será

cobrada mensalmente, calc�lada sobre o valor da Unidade Fis

cal..' instituíçla pela Lei N.o 579175; de 02 de, dezembro de 1975,

na seguinte proporção' e 'aplic��a 'a partir de 1.° de julho -de

1982":
.

-

1,0
2;0
3,0
4,0
5,0

UNíDADE FISCAL .%
,i'FAIXA' E/OU CLASSE DE CONSUMO

RESIDENCIAL:'
.' '"

, �[" 1 w' _'(� ,t

Faixa de Consumô
1 '

',' •

O - 100 Kwh
101 - '200 'Kwh,
'201

'
- 300 'Kwli

301 - 500 'Kwh
maís de 500 Kwh

COMERCIAL, INDUSTRIAL E EMPRESAS,
DE 'SERVIÇOS ,POBLlCOS': '

Faixa de Consumo':
O --- ,100 Kwh
101 l - 300 Kwh
301 - 500 Kwh
501 - 800 'Kwh
mais de 800 'Kwh

10,0 ,

20,0
30,0,

J 40,0
50,0 I

-

"".I, o ,_ .. '"
-

CONTRIBUINTES � PO'DERES POBLICOS: , '

Faixá dé-CõnS'umo
----"

,

20,01QO Kwb
L.

o -.J'
" . '

' ..
"'. -,

4Q,0101 - 300 'Kwh
, ,301 -

\ 500 Kwh 60,0
,

100,0501' - BOa Kwh
mais de 800 Kwh - 200,0

- "

CONTRIBUI�TES PRIMARIOS; ,

I

Faixa de Oonsume
100,0 -,

Até 20.000 Kwh '

,

20 ..001 '�T_ -50.000 Kwh - -,. ,I! - 200;0
50.001 - 100. ooe Kwh .. 300,0
100.001 '

- 200.000 'Kwh " 400,0
Mais',de 200.000 Kwh

-

500,0
; - - ..

PARAGRAFO uNICO.- Para os Imóveis nao redlflcados na

área urbana, cobrar-se-á a Taxa de Iluminação Pública, anual
mente, à razão de 2,5% (dois virgula cinco por cento) sob�e. a
'Unidade Fiscal, por ,metro linear de frente, par� Os beneftcla
dos com llumlnação a mercúrio e, 1,;0% (um. Virgula zero por

f cento) par:a os beneficiados com iluminação simples. '

'.',

Art. 2.° - Para, os contribuintes enqua�rad�s n!l �abe,la
.Do artigo 1.° e que recolheram a Tax,ª- de lIuml,naçao Publica -

TlP - referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de

1982, fica o Chefe do Executivo MuniCipal autorizado a �uspen
der, a título de compensação, cobrança da Taxa relatlva aos,
meses de abril, maio' e junho de 1,982. - .

Art. 3.0 - Os contribuintes que recolheram a Taxa de
Iluminação PÚblica sem terem sido beneficiados pelo sistema,
serão ressarcidos e desenquadrados, devendo, pará tanto, apre
sentarem até o dla 31 de julho de 1982, as faturas que compro-
vam o' pagamento,da Taxa. -

�
.

Art. 4.0 - Esta Lei 'entrará em vigor na data de sua publi
cação revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA .00
SUL aos 26 dias do mês de abril de 1982. ,

\ "
" VICTOR BAUER

,

Prefeito MuniCipal
,

A presente Lei foi registrada e �ublic�da nesta Di�etoria
de Expedjente, Educação e Assistência SOCial, aos 26 días do

'mês de abril de, 1982. I:

ASTRlT ')(. �CHMAUCH Dire ora

NOTA' Os contribuintes não benertcíadcs .c@m o sistema de iluminação p1iblica
ma-s q�e recolheram a TlP-Taxa de Iluminação iP1iblica à. �ELESC, na� futu

ras dos mese's de/janeiro, fevereiro, março e. eveI)tualmente,. �bril, deverão ,a
presentar estas futuras ao Departamento da Fa$nd& MumClpal para poste
rior ressarcimento do valor da TlP recolhido indevidamente e futuro desenqua-
dramento.

'

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

L E I N.O 855/82

Dispõe sobre denominação de vias, públicas.
VICTOR BAUER Prefeito Municipal de Jaraquá de Sul,

Estado de Santa Cat�rina, no .uso e exercício de suas atribui-

ções. . , .
• Faz saber a todos os habitantes deste, Munlcíplo que a
,

Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Leí:
,

Art. 1.0 - As ruas abaixo relacionadas, ficam assim deno-

minadas:
RUA
89
148, ,

189'
190
1,94 :

, 196-
197
207
,210
212
217
222

��
226
227
228
229
230
231
�33
243
244
246
247
249
�50
251
258
261
'268
269

'

273
275
,278
'280
286

�

287
290
292
293
294

,

301
3G3

, 307
308
�10
3.;13
'318

NOMES
RICHART PISKE
ANNA KARSTEN
EMIL BUROW ,

OTTO KUCHENBECKER
LEOCADIO CARDÖSO'DA SILVA
BERNARDO KARSTEN
CLEMENTE SCHMITZ
HENRIQUE BORTOUNI
WALDEMIRO SCHMiTZ
ALBERTO PICOlLl
WALDEMAR DOUBRAWA
JOÃO NUNES
MAX DöERING
FREDERICO BARG
MAX NICOLAU WILHELM SCHMIDT
WALTER BREITHAUPT
JOÃO MANOEL LOPES BRAGA
JOÃO RUDOLFO FLORENCIO LOSS

,\

DOS ESCOTEIROS
'

HERMILIO MAFRA CARDOSQ
ERNESTO' RUDOLFO FRITZ SOHN,
FRITZ HASSE
WALDEMAR LESSMANN

,

ADOLPHO AUGUSTO ALFREDO ZIEMANN
,THEÓDORO ROI;DER
ERICH SPRUNG
CARLOS HARDT' ,

JOÃO WIEST JUNI,OR
ALFREDO SCHUMANN
IDA 'BONA ROÇHA' ,

THARCICIO DÉ OLIVEIRA MOTTA
ALWIN ENKE
HORACIO- PRADI

,

FREIMUNDO SCHMIDT
HENHIQUE JANSSEN
CARLOS NIELS '

,

ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR
ADÃO NOROSOHNY
HEINRICH AUGUST LE�MAN�
LEOPOLDO JOÃO GRUBêA
BERNARDO WERNER GRUBBA JUNIOR
GUILHE'RME GUMZ

•

PAULINA DEMATHE PICOLtl
CELSO HERMES ULRICH
'ALBERTO KLITZKE '

BERNARDIN' BITTENCOURT MüLLER
DOS IMIGRANTES,
CENTENARIO ,

HERM�N �URNHAGEN

.'.
'

1) O Grêmio Esportivo JuventaS",vqtie tlote 'Comphr
ta 16' anos de fundação, joga amanhã: lã tarde, 15h3Q, ':
diante do Estr.all'a, de Nereu Ramos, pela segunda, roda-,
da Glo returno do Torneio Norte Oatarlnense, quando
estará em disputa um' troféu' oferecido pelas LOjasNa
nete. Na preliminar jogarão os juvenis do Juvéntua a,
do Botafogo. 2) O Campeonato Citadino Adulto' de
Futebol de Salão terá continuidade na próxima semana.
Terça-feira, em .Guaramlrlrn, jogarão Cyrus x Rio Mo-

,

lha, Jarita x MarisOl e Arweg x Seleto e na sexta-feira,
no "Artur Müller" - Jarita x Urbano, Marisol x 'Rio
Molha e' Cyrus x Mirtes. 3) Também terá contínut ..
dade amanhã, domingo, o II Campeonato Sertanejo, do
Nova Aliança Futebol Clube. Jegarão a partir' das 15h30
- Pluminense x João Pessoa, Sertanejo x Guarani, Ca
xias x Aliança e Canto do Rio x �io Cerro. ,4) O Tor
neio Inteqração, do Cruz de Malta, teve na sexta-feira,
dia 23, duas partidas. O XV de Novembro' derr:ptou o

Vitória por 2 a a e o Guarani goleou o Grêmio Gari6'aldi
pelo escore, de 4 tentos a 1. Ontem à noite jogaram

�

Rio Cerro x XV de Novembro e Grêmio Garibaldi x Flu-

I rnlnense , 5) O Clube de Bolão
_

Canarinho, da SER
Vieirense, participou domingo, em São Bento, de um

festival promovid� pelo Clube de Bolão Vitória, tirando
o primeiro lugar, vindo em seguiqa o C. B. Tudo Azul,_
de Rio,Negrinho e na terceira colocação Os Golfinhos.
de Barra Velha. Foram 16 as equipes participantes o

que veio valorizar a vitória do "Oanarlnho". 6) Foi
realizada domingo, na Ilha da Figueira, a 5a. rodada
ÖO Varjão/82, entre as equipes que lormam a Chave "B�.
Foram os seguintes os resultados: Im�antes 2x3 Gre- .

rnlo.. Ferroso 2x2 Saturno e Estofados Krause Ox2
Santo Antônlo.. Com �tes rel!1ultados� a liderança é
dlvldída entre Santo Antonio, Grêmio e 'Krause que têm
4 pontos, Ferroso 3, Saturno 2 e Imigrantes 1 ponto.
Neste domlnqo, dla 2, em vtsta de haver. inúmeras
competições no terreno esportivo em Jaraguá do Sul,
a sexta rodada, foi transferida sine-die, sendo que a

próxima será somente no dia 9, entre as mesmas agre
miações que domingo atuaram. 7) O VI Torneio Nor
te Catarinense de Futebol teve no último final-de-sema-
na realizadas as partidas que abriram o, returno: Tupy
2x1 Ginástico, Consul 1xO Baependl, 25 de Agosto td
Tlqre.vfnrarn os resultados, além de �uventus 1x1 B�n- ,

+elrantes . Neste sábado e domingo Jogam- Baependl x
Seleto (hoje à tarde), Consul :x: Tupy, Bandeirantes x 25
r'e Agosto e JuveiÍtus x EstreHa (amanhã, às 15h30).

es
·PfOIlta.

\

Mais uma estrada está prop.�. É a se-302, que ligaRio doSul
a Ituporan.ga. E não é sóminha. E de todos nós., Atrav:és do leM,
ajudamos a construí-la.

_

'

O leM, Imposto de Circulação deMercadorias, é uma parcela do
,

preço de tudo o qu��inpramQs,e que dá ao Goyernó de SantaQltarina
recursos flll8flceiros para reaIizài seu Programa'Rodoviário. '

Sem o leM, nossas estradas estariam esburacadas emal cuidadas.
.

Até agora já foram concluídos 8g treéhos deestr., 51 outros
'

eStão 'ein obras :_ são 749 kin de hplantação já conclUídos - e 'mais
554 km em eXecução. Já foram pavi.."l1entados 642 km de-estradas
e 8361aÍl estão em'fé!Se de paviment�o. Pata isso foram investidos 12
bilhões .�e cruzeiros - e serão aplicados ri1ais 23 bilhões até á conclusão
'do PJan()J�odoViaJiQ. Tudo .com apoio do leM. '. ' c'.· , •

,
. Ulnbre-se diSsÔ, toda vez que 'passar Por 'uma estràäà.·Pode ter

'certeza de que você..êstá abrindo caminho para o progresso.

-
, .... , I
Ärt. '2.0 � Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu-

blicação, revogadas as disposições em contrário.' .

PALÁCIO DA PREFEITURA ,MUNICIPAL DE JARAGUA oq
Stil, aos 26 dias do mês de abril de 19B2.

'

VI.CTOR BAUER'
PrefejJo Municipal

"

Á pr?S�Qte Lei foi. regist�� .

e '�ul:)lieada Ilesta Di�etori�ExpeCfiehte .

EdiJcacão e ASSIstênCia Social, aos 26 dias .do
. mês de abri'l de' 1'982'. '" !'i �.!JI :.,,:\

ASTRIT iK. SCHMAUCH
Diretora

. ICM·..

InvestiremSa�:�atarina
'é investirem você.

,

: li
• .
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"'l:;�'onél 'Briiörâ, deput���ViI:tratíSfÔlêmé\da i"hUm 'Iabora

entre os. senadores. Tan- 'p�lo PTB, da tribuna"ver� tór,io' de pesquises S?Ciais
credo Neves, do antigo berava acrernente a 'cor- que tem como cobaia um

.

pp e· Jarbas Passarinho, rupção na chamada tm-] povo que não aceita viver

'do PDS e, mais recente- prensa sadia", l;Iegpndo ele : eter�amente de premes-

mente a Prof. SandraCa- toda ela subvenclohada pe- sas. '

vancanti, do PTB e do los trustes e· rnonopôllos Ranzolin, dj,sse também

deputado Mire Teixeira, do tntemactonals (palavras' que, as dívidas da Prefeí

PMDB, s.urgem no cenário em moda na época). O par- tura "comprometem sobre

político as mals -desencon- lamentar catarinense escu- maneira' a admlnlstração
tradas manifestaçöes, al- 'ta. Brlzola dita o' Diário, municipal,' uma )!ez -que

'gumas atingindo as, raias de Notfclas, Ö Globo, Es- assumem proporções ql
do anedótico e folclórico, tado de São Paulo. Nosso gantescas". Recentemen'

pondo .em polvorosa o elei: representante calado. O Ií- te, o INPS executou JU,di�
tor que procura se identi- clalmente a Prefeitura em

ficar com um partido, e -os CALDEiRÃO' 'POLITICO razão de uma dívida que

homens que O' integram.
"

I ascende a Cr$, 123 ml-.
_'- Ó despreparo d. o S der petebista denuncia os

lhões, A Celesc já tem

"homens que .sübttamente Diários Associados, do ve-
executado rnals de Cr$ ,10

se vêem alçados a altas lho jornalista Assis Cha- milhões. À Oasan é devi

funções públicas, marcam teaubriand e outros.örqãos da importância ap-roximada'
com sua presença e com da "imprensa sadia". Aí o de Cr$ 5 milhões. O mals
suas palavras as áreas 13m' 'deputado de Santa Oatarl- grave" porém, é a dívida

que' eles atuam. Assim é na não se contem e apar- consolldada para o BNH,

que conta a história que teia: _ Isto não é verda- referente .ao recolhimento

um determinado deputado de. O Fontana é homem do Fundo de Garantia dos

20 assumir a sua cadeira, rico mas não tem dinheiro operários dá Prefeltura , A

levado às altures pels SÚ', para comprar todos esses
soma desse débito ult"a'

blta modificação de seu jornais. E ante a surpresa -passa a casa dos Cr$ 15

etatus, foi ao regimento de Brizola, acrescenta o
milhões."

de casa, para saber quais 'aparteante: ,..;._ Vossa Ex-
- - -

as suas regalias. E lá err celêncla não disse que Com isso tudo e o mui-
centrou a altissonante res- todos esses jornais são da .to que haverá de sair ainda

postá de que, em reque- Sadia?", Um quá-quá-quá até o dia 15 de novembro,
rendo .ao presidente, o par- ecoou por todo o plenário vale a pena ler um trecho
lamentar podia requisitar, e,' por via das dúvidas" a do discurso do prefeito de
de acordo C91T1 a -Iel, um sessão foi suspensa. Sucupira, :_ Odorico Pà
automóvel. Sacou da cane-

__ Ivan Ranzolin, depu- raquaçü (com "c" cedt'ha
ta e tacou no papel; pedln- tado estadual pelo' PDS, dol.. "POv.o de Sucupira!
do que lhe 'fQsse fornecj- das alterosas catarinenses, Donzelas pratical1tes e ju'
do um flamante CINCA

vez pdr outra dá suas al- ra'mentadas, matronas com

XAMBORDE. Comp já faz finetadas no prefeito Dir- lerga fé de ofício! Cida-
tem'po que esses rab'os de- d"'.os e', cidadãs que repou-

,

"

-

ceu Carneiro.. de La�es, ("!

peixe' deixaram de c,ircu'�r sua base eleitoral. Enten' sam em berço esplêndíd;:>
pelas ruas da cidadE;, foi de' que o burgomestre 18- dentro do meu coração! É
difícil à Mêsa da Câmara

geano es'tá fazendo o seu
com a alma lavada e en

encontrar um VE;lículo CO'Tl
povo de cobaia.' Declarou yaguada na humijdade, que

essa marca. recentemente que "en- aqui estou para._Eizer, pr!:
meiramente, que nunca fui

- O mens,ário· (1)' Afi- 'quanto o Prefeito de La-
candidato a coisa alguma,

nal, na edição de abril/�2 ges tenta mostrar a todo
não pbstantemente calu-

, faz um grande alarde, com '(> País' projefo's de cria-
nistas da esquerda maquia

a expressão "Imprensa ção de cabras., rãs e ou-
velenta, esses' que costu

Marron '.' À propósito lem- tros bichos, o povo lagea-,
mam dar" um torcicolci no

bramos de um acontecl- no' sofre na carne O' pro-
b pescoço da verdQde, digam

menta qlle também entrou cesso de empo recimento
o contrário.'

'

para, a galeria do folclore 'cada veZ maior de sel!! Mu- , ,/ ,

catarinense. Diz a notícia nicípio em razão da falta Segundamente, que, ·se

que "certo poJítlCO deste absoluta de um modelo de' o povo quer, se o povo

Estado, eleito pela 'UDN, desenvolvimento só c i 0-· exige, sé é' para a felici

assumiu em 1960 sua ca- econômico.' "Segundo 'o dade geral de' Sucupira,
deira [Ia Câmara Federal, parla,mentar, L a g es, foi se-la-ei!" .

I ESTADO DE SANTA CATARI A ,

PREFEITURA ..,UNICIPAL' DE JARAGUA DO SUL
,

DECRETO 749/82

Prorroga prazo de recolhimento da' primeira par
cela dO IMPOSTO SI SERViÇOS DE QUALQUER
NATUREZA - Cota Fixa .:._.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Càtarina, no uso e exercício de suas atribuições e, com base
no item XXIX do artigo 70, da Lei Complementar N.o 5, de 26 de novembro

ge 1975, ' ,

DECRETA�
Art. 1.°' - Fica prorrogado o prazo de recolhimento da primeira

parcela do IMPOSTO S/ SERViÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Cota,
Fixa -, vencido no dia 31 de março de 1982, para o dia 30 de junho de
1982.

'

Art. 2.°'- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

,

1

PALACIO DA' PREFEITU.RA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,
aos 28 dias dO' mês de abril de 1982.

V1CTOR BAUER
\ '

" . Prefeito Municipal
'

O presente Decreto foi registrado e publlcàdo nesta Diretoria de'
Expediente, Educação e Assistência Social, aos 28 dias, do mês de abril
de 1982. I

�------�--�------------------------�-------------

ASTRIT IK. SCHMAUCH
Diretora

Prefeitura Municipal ,de· Jaraguá do· Sul

•
,

No dia, em que se' comemora' mais uma passagem do "DIA DO

TRABALHO", festejado ,no' Brasil i�teiro para homenag�ar a classe dos
. , \,

trabalhadores flue, sem dúvida, representam a sustentação na produção de .

,

v

bens neces�ários à sobrevivência de todos.

A Prefeitura Municipal, 'através do seu Prefeito: se integra a essas

homenagens, expressando a todos os trabalhadores de Jaraguá do Sul os

seUs mais calbrosos aplausós peta dedicação, p_elo esforço' e p�ío devota

mento dispensado em favor do' engrandeCimento do Município.
I

,Jaraguá do Sul' sente-se .orguihoso pelos tr�balhadores que nele

habitam, pois são lutadores, i�cansáveis ,e batalhador�s destemidos em

,�u�ca do fortalEfirriento econômico e do bem-estar da comunidade, sendo,

por isso; ",erecedore�da m�is profundá admiração e"do mais,elevado :re

conheçimento ..

"PARABENS, TRABALHADOR JARAGUAENSE"

Jaraguá,do Sul1 1.0 de maio de 1982.

.,.,3�-VICiôR ,i'BUER< ';'

," pref.ejto:, Municipal

Os vereadores, de ambas com os votos contrários

as bancadas, votaram ta- da oposl ;ão, foi -aprovado
voravelmente na proposta pela maioria governista.
maniféstada pelo Execllti-' KLITZKE QUER

vo em projetos-de-lel, re-: \DISTRITOS
duzlndo .lrnpostos e taxas O vereador-presidente
e estabelecendo novas da- da Câmara" José Alberto

tas para pagamento. As· Klitzke levantou a questão
sim, os contribuintes go- da necessidade de que se

zarão de 20% de descon- ja estudada a criação de

to se quitarem o imposto distritos no munlciplo de

predial ß territorial urba- Jaraguá do Sul, que, na

no, juntamente com as ta- sua opinião" está a mere

xas ou o saldo das parce- cer, considerando que ,,6 I

las do imposto até o dia de porte médio e um dos

31 dá julho, como também,
)
dez maiores de Santa Oa

ficam -dlspensados do pa- tarlna. Acrescentou quu

gamento dos juros, multas -munlcfplos de menor P'
e Correção monetária, a- pressão-têm seus dlstrltos

queles em atraso com o "e que em Jaraguá há nú

recolhimento do IPTU, re- cleos ou bairros de qran-
'ferente a exercícios ante- de concentração comercial,
riores a 1982, istó se efe- industrial "e urbana, C0l1l0

tuarem a liquidação até 31 por ezernplo Nereu Ramos"
Ge julho. Ressalte-se hlm- Santa Luzia, ltapocuzinho,
bém que o "desconto de Barra do Rio Cerro, que,

'

20%, para o ,pag�mento to- pelo- que representam no,
tal refere-se apenas aos contexto sócio-econômico

ímoostos, não as taxas , justificam e têm condi,
FOi aprovado da mesma ções, pelo menos- à prl

forma, em sequnda díscus- meira vista, de serem ele

são, o projeto que concede vados a distritos, e, neste

redução de 50% dos valo-' sentido, apelou aos polít:i
res venais dos imóveis pa- cos para que na próxima
ra efeito de lançament-n e gestão administrativa pen
cobrança do IPTU. Os im- s,em e analisem a, questão,
postos já recolhidos pe- pois os, benefício� serão Segundo o diretor técnico da
los contribuintes aos co- muitos.

. agrônomo Carlos Pieta Filho, foram muito p'rQveit
fres municipais, ser.ão res- O candidato a prefeito I a excursão ao, interior e a reunião dos especialistas
tituídos em 50%, median- e líder da bancada da opo-, Capital, consegUindo-se, determinar problemas pr!'
'te, a apresentação' dos sição na Câmara, concor- tários na cultura da banana, sob o ponto de vista do
comprovantes de p_agame'1� dou plenamente cem o ve- dutor rural, que deverão ser estudados péla pesqui
to. As' taxas também 30- reador-presidente e adian- indicadas as melhores solUções possíveis.

'

frerão redução, de 50%, tou, que a descentralí�a
:sto desde que no ato do ção administrativa seria

pagamento ou I'essa�ci- uma das, prioridad�s den
mento. os contribuintes á- tre uma "enxurrada" _que

presentem o oomprovante estão contidas no esboço
dg atualização cadastral.' do seu futuro plano de go'-

Projeto de suplementa- 'verno. ','rsso vem de en

cão e anulação de dJta- contro com aquilo qu� pro

ções do orçamento, no va- 'pomos realizar em nossa

lor Qe Cr$ 60 milhões, gestão", concluiu.

VOC� CONCORDA COM ESTA FRASE?

I
Os diretórios municipais do PMOB e do PP r

zam a partir das 9 horas deste domingCfC em Jarag�á
"Generoso como ninguém é �aquele que menos Sul, convenção conjunta com vistas a ratificar _a IA

tem". (Adág' io popular), poração à nível de municípios, com a eleição dO fi

'=- ..a.. diretório, composto por 45 membros, 15 supl�nte
delegado e 1 suplenté;além da comissão executiva.

I
� rá na sede do MOB, na rua Reinoldo Rau 299.

Para a comissão executiva municipal, uma ch

"

apenas f-oi registrada em tempo hábil' e que de,!e�á
ratificada pelo diretório: Pre,sidente-Altevir �n�omo
gaça Júnior, Vice-Décio Raul Plazera, Secretano-OSv
na Vargas Rodrigues, Tesol1reiro-Joaquim Bento P

drotti, Delegado-Orlando Bernardino da Silva e Suple
te de Delegado-Reginaldo Schiochet.

dre ilpostos e taxas,

Servidores municipais receberão
reajusle sal,arial

O Chefe do Executivo de Guáralllirim enviou � Câ
mara de Vereadores, projeto-de-Iei que' ratifica convê,
nio celebrado entre a Prefeitura e a Càsan, com a fina

lidade de ampliär e complementar a rede de abasteci
mento de água na cidade. A Casan, segundo Salim, fa
rá investimentos da ordem de Cr$ 130 milhões, asse

gurando fornecimento até o ano 2000, sendo, um.a obra
de grande importância para a coletividade guaramlrense.

Outro projeto visa a concessão de reajuste sala
rial na razão de 35% aos ,servidores públicos munici

pais ativos e inativos, vigorando a partir deste sábàdo,
1.°, de maio. A lei foi já sancionada. ,

O município irá também isentar de impostos e ta

xas o "Posto Avançadó de Crédito RUral" do Banco' do
Brasil S.A., por tempo indeterminado e cessará quan
do transformado em agência, o que não deve demorar
,muito, a partir �a ap!ovação do _9onselho. Monetá!�o
'Nacional, que autol:'irou a instituiçao a abm 61 agen-

,

cias em Santa Catarina, uma das' quais em Guaramirim.

MTC'
Movimento Trabalhista Catarinense
PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇAO' .

A 'Comissão Provisória do Movimento Trab�:'
Ihista Catarinense de Jaraguá do Sul, MTC, por
set! Presidente, convoca os filiados do Movimen
to,' para a Assembléia Geral de Eleição, e Posse
da nova Diretoria Municipal do MTC, a, realizar-se
no dia 05 de maio de 1982, às, 20,00 horas, nas'

dependênci�s'do Bar e Restaurante'MARABA" sito
à Rua Joinville n.o 287, nesta cidade. '

Jaraguá do Sul, 27 de abril de 1982.

I
LAURO VEGINI,

,

'

Presidente - MTC,� PDS

Comercial
( .

Floriani'
I

Revenda e assistência técnica autorizada,

SHARP, revendedor Dismac e conserto de máqul
nss de escritório'em geral. (Temos máquinas de
eSCrever e .somar usadas para venda).

,

. Rtia ,Venâncio da,. Silva Porto, 331 "'7'"

fi 12-14�2 - Jaraguá �ö1Sul-SC. �)

�. f.ti tfv:

importância de banan

para o Estedc
Para debater aspectos prioritários no desenvolvimen
cultura da banana em Santa Catarina, dada sua cre

.te importância, reunlramrse em Florianópolis na

da Empasc·Empresa Catarinense de PesqlJisas,
pecuária S.A., no último dia 16 de abril, u� sru
técnlcés e especlallstae oriundos de, diferentes i
'tuições de pesquisa, ensino e assistência téCilic
País. A iniciativa do encontro partiu da própria Em
que, após promover um levantamentrp da situação
cio-econômica de frutíferas de clima tropical, co�
tou o grande potencial da banana para o Estado.,

t
-� -,

\

Dentre a�. frutas produzidas no território' ca
ríense. a banana lidera em termos de valor brut
produção - e-s' 1 .392.488,00 - cerca .de 76,5%
total, seguida da maçã com 20,6%, ficando o rest�
para a uva, pêssego, nectarina e amei��. RePt:s
também 1,5% do total do VBP agropecuano, seni:lo
tivada em pequenas propriedades, perfazendo 22
174 hectares com 255 mil 928 toneladas prodUZidas.
'1981, segundo estimativas da CEPA/SC e FIBGE.'

. Antes da reunião final na sede da, Empasc, os t
nicos percorreram as principais zonas produtoras
tde o Iltoral norte ao sul, passando 'Pelos município
Garuva, Corupá, Ja'raguá' do Sul, Palhoça, Jacinto'
chado, Siderópolis � Criciúma, constatando os pro
mas que mais afetam' os bananais, trocand? Idéias.

"

técnicos e produtores locais e coletando mformaç
No município de Garuva visitaram a

-

Cooperban
cooperativa que vem, auxiliando os bananieulto�es,
comercialização de sua produção, evitando a açao

"

atravessadores.. ,

Motociclismo: provas' Guaramlrim e

�e cross e velocidade 'ganharão asêndas
'

O iMotódromo Getúlio'
Barreto da Silva vai ievi
ver nos dias 8 e 9 de maiQ
as emoções de UlJ'la nova O 'Conselho Monetár
etapa do camQeonato ca- Nacional reunido qua
tarinense de motociclismo. feira em Brasília, apr

'

Naqueles dias, haverá pro- proposta do Banco dei
vas válidas pela II !;:tapa si,l, no sentido de a

,
do Campeonato_.Catarinen- mais 1.072 agências_,I
se de Cross e Provas Ex-

prazo de dois -anos, c
tras de Velocidade - Tro- isso permitindo que o
fatls Breithaupt/Consul. I implante em Santa C
A' promoção é do Jara- rina mais 61 agências,

'guá Motor Clube e a prn-" ças a reivindicação do
gramaçãp é a seguinte:ldi� sidente Oswaldo Robe
8, treinos livres. Dia 9. do-

. Colin, que.é catarinénS
minco, 9h30 - ciclo mo- Entre os municípios c
tor (extra)" 10h30 :_ 125 ternplados estão Araq
cc Cross ('campeonato), Campo Alegre, Pomer
11h30 - 125 cc Especial Corupá, Guarami,rilTl e
(extra), 12h30 - 125 cc

ra Velha. Na microrreg
Standard (extra), 13h30 - do Vale do' Itapocu, J
80 cc (extra), 14h30 - 250

guá do Sul e Massaran
cc Cross' (campeonat.o), ba já contam com agê
15h30 - Força Livre (ex-

('ias do banco' oficialtra) e à� 1ßh30 - Força
Livre Cross (ex;tra). governo brasileirO'.

do Banco do Brasil

Casamento Jdo 'PP/PMDB' amanhl----

ESTADO DE SANTA CATARINA
C)REFEITU� MQNICI'pAL DE 'JARAGUA DO SUL

DECRETO ,N.o 750/82
, '

,Prorroga prazo de recolhimento' da pri
meira parGela da TAXA DE LICENÇA
PARA' LOCALlZAÇAO E/OU RENOVA·
ÇÃO.

'

...

d
� VICTOR BAUER, Prefeito Municipal e

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catar.ina, no uso e exercI·
cio das atribuições que lhe confere o item XXIX do artigo

'jO, da Lei Complementar N.o, 5, de 26 de novembro de 1975ó
DECRETA:

Art· 1.° - Fica prorrogado o prazo pa
ra recolhimento da primeira parcela da TAXA DE L1CENQA. '

PARA LÔCALlZAÇAO E/OU RENOVAÇÃO. v,encido no dia,
31 de março de '1982, para o dia�O de junho de 1982.

rã
I

" Art. 2,0 - O pre,ente. Decreto entra

em vigor na data dá sua publicação, revogadas as disposições
em contrário;

, ,
. PALÁCIO DÁ PREFEITURA MUlillCIPAL

DE JARAGUÁ DO SUL, áos 28 dias do mês de abril de 1982.
, ,

:. VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

,

' O presente Decreto foi registrado ,,-ê
'publicado nesta Diretoria de Expediente, Educação e AssiS
tên'cia Social, aos 28 dias do mês de abril de 1982.

';,-, '
�

�. ,�.�. '!�t:; ;t� 4:'; ,',�
- ,. ASTRIT K, SCHMAUCH

'

.;fj , .�!,
'Diretara

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




