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sindi(al dos metalúrgl(os

dARAGUA D'() s)JL
I

�'A falta de empregos
e' demissões que estão

ocorrendo em determina
dos setores da indústria

jaraguaeilse são reflexos
da situação adversa que
'atinge praticamente toda
a nessa, economia, cujo
crescimento é pratícamen
te nulo, o que tem obri

gado as empresas a lan

çar: mão de expedientes
legais que possibilitem a

continuidade de suas ati
vidades, mesmo em me

nor escala de produção
e conseqüentemente me

nor faturamento, causada
pela retração do rnetca
do". Esta afirmação é do
presidente do Sindicato

.... dos Trabalhadores nas In
dústrias Metalúrgicas, Me�
cânlcas e do Material Elé

.

tríco- de Jaraguá do Sui,
Celsó Salustiano Medel-'
ros, ao revelar que ernbo-

, .ra I situação, de maneí-.
ra geral, não seja excelen
te, não chega a ser de to
da ruim, e, para exempli
ficar, citou o caso da Weg,
onde, este ano, houve em
torno ,de trezentas demis
sões, o' que não preocu
pa o presidente, em defe
Isa .dos interesses dos as

sociados, .pols, conforme.
disse ao "mais antigo",
pelo menos cinqüenta por
cento desse' total jª- foi .

absorvido por outras em

presas ou exercem ativi
dades

.
em outras coloca-

çõeà: '

Celso acredita que ha
ja em Jaraguá do Sul, atu
almente, em torno de duas
mil pessoas sem empre
go, mas frisa que a gran
de maioria são 'aquelas
em idade de obter coloca
ção funcional e que não
a encontram, pelas mais
diferentes razões. Mas co
me a situacão é de mo

mento, crê' o presidente
do Sindi'cato dos Metalúr-
9.i('os que haja a gradati-
,va Inversão dos fat{Jres,
embora omitindo-se a emi
tir qualquer outro' con
ceito.
Quanto a propalada de

�iS3ão em massa na prin
cipal empresa do municí
pio, conforme boatos dis·
se que não passa d� me
tas especu!ações, sem o

menOr fundamento, "pois
a e,mpresa. passa por um

perlodo-de ,ilistabilidade,
que se arrasta por algwns
meses, mas nem por isso,

, pelo que sei, e a própria
-Imprensa tem divulgado,
ela deixa de preservar o
seu maior patrimônio, que

,
,

é' a equipe de colaborado
res. As demissões havidas
são contingência dessa
instabilidade· do set o r,
obrlqando em última ins-

.

tãncla a lançar mão desse
expediente, como faz e
tem feito empresas em
todo o País, uma vez que
o problema não ocorre so
mente aqui".

CURSOS

Contando com 3.500 as-

,sociados, o Sindicato, é 'o

único. da categoria profis
sional a prestar esslstên
cia jurídica/trabalhista a

través -de advogado con

tratado que dá expedlen
te três dias por semana..
Além disso, na área far
macêutlca, o Sindicato pa-

, ga cinqüenta por cento do
valor dos medicamentos
para associados e depen
dentes e aos filhos destes"
reserva no campo . educa
cional a venda de mate-
,riais a preços reduzidos,
ministra cursos de treina-

, mento para esposa e fUha
do associado, enquanto o!;
alunos carentes são con

templados. com bolsas de
estudo do Programa Espe-

'

cial de Bolsa de Estudo
(PEBE), que o Silildicato,
c o m recursos próprios,
complementá, trabalho es

te que vem sendo prati
cado desde 1980.

Não dispõe, no entanto,
de assistência médica e

odontológica, e tampouco
se cogita a implantação
desses serviços, pór ques
tões estritamente flnancel
ras, conforme enfatizou
Celso Medeiros.
O Sindicato dos Traba- .

Ihadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Me.cânicas e

do Material Elétrico de Ja
raguá do Sul, conjuntamen
te com o Departamento
Profissional dos Metalúr
gicos,

I têm sistematica
mente' promovidq cursos

de treinamento para sin
dicalizados e trabalhado
res, sendo que, para esfe
ano, estão previstos mais

seis cursos, que irão atin

gir sessenta ele!11entos.
Isto' tudo, segundo Celse,
objetiva· preparar a cate-

.

goria para o desempenho
de suas atividades, maior
conscientização e, tarn,.

bém, para a conquista de
melhores salários, c o m

vistas a próxima' conven
cão coletiva que ocorrerá
em janeiro do próximo'
ano.

Em constru(äo a primeira pista de
, /

bld(róss do Estado
Será inaugurada no dia seis de junhd, a primeira pis

ta oficial de bicicross de Santa Catarina, junto ao Mató

�rom� Getúlio Barreto da Silva, em área an�xa às pistas de
.

velOCidade e cross. Essa pista tem aproximadamente du
zentos e trinta metros de extenção e está sendo construída
pela própria equipe do, mot6dromo jaraguaense, oportu'ni

dando desta forma o desenvolvimento de um novo esporte
O pedal na microrregião.

'O Jaraguá Motor Clube, que organiza competições
'!!.Qtociclísticas no motódromo,' está coordenanC:lo a ,inau

U\(tâção desta. pista de bicicross e durante o dia haverá vá.

rll��provas, com a partiCipação, além dos locais, também de
, p JUCOS de São Paulo centro onde este esporte é bastante

dlfu�dido"'l\Ião have;á cobrança de' ingresso, ,segundo o,
preSidente do Jaraguá Motor Clube, Jost.Roberto FructuoSO.

As ,Inscrições para partlcipa.ção nas provas. de bici

�ross deverão ser' feitäs até o dia 31 cf,. maio, nas Loías
rejt�aupt. E de 1.0 a 5, um técnico da ,equipe da Monark

�€ Sao Paulo Irá ministrar em Jaraguá do Sul, um curso de
e Pilotagem' de BMX, que são as biCicletas utilizadas nes-
sas provas.

.
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c' '1- Para aqueles que, acdmpariham as, competições .l11öto
IC Isticas, no dia 1. o dê <agosto 'have�ã Uma nova' etapa

��I Cam(3eonato Catar.i'nensß de Velocidade. em J�ra!illJª do
--- .

. ,

Ernesto Weber, que abriu mão de 'i

sua pretensão Jtiicial· e aceitou COFl

correr na chapa do atual vereador.
Albano Melchert.

Assim, Corupá irá a convenção
municipal com chapa única: Albano

,

Melchert (que já sentiu �o gosto do
.

Executivo� quando presidente da Câ-'
mara, na licença do titular Adellno
Hauffe) e Oto Ernesto Weber (ex-ve
reador e ex-prefeito rnunlclpal de
Cor.upá), para prefeito ,e vice, respec
tivamente"
,

. Comentando a decisão, Alvim Sei
del, velha raposa da política coru

paense disse ao "mais antigo" que
mais uma etapa foi vencida, de su-

ma importância, e se Oto Ernesto
'Weber assim procedeu, foJ para aten
der seus sucessivos apelos no sen
tido de que o PDS vá unido às urnas,
sem subleqenda, para desta forma
conquistar. 'maior número de votos \

,

também ,par� os deputados Octacílio
<

Ramos e Pedro. .colin, para Esperi
dlão ao governo do Estado e para o

ex-qovernador Jorge Bornhausen. ao
-Senado, ele 'que, no seu governo,
carreou mais benefícios para Corupá

.

.

do, que: os demais govern�ntes cata-

rinenses juntos.
'

Enquanto nos demals rnunlclplos
continua a indefinição' � inclusive
com o anúncio da entrega do poder
de um prefeito a seu vice, não acon

tecido - Corupá já se definiu quan
to ao lançamento de candidatos pelo
partido de sustentação ao governo,
desfazendo assim o clima nebuloso

que 'havia, com ameaça até de cisão.
Vai de Albano Melchert para prefei
to e Oto Ernesto Weber para vice,
'com este último cedendo para man

ter a unidade. partidária.
Desde o' início da fase. preparató

ria às eleições de novembro, arnbos
estavam a procura do apoio dos con

vencionais e cheaou-se mesmo a afir
mar que o candidato derrotado na

convenção aceitaria sem relutância
disputar ao lado do vencedor'corno
candidato a vice-prefeito. Mas, com

o decorrer do tempo, a situação' tor-
, nou-se nebulosa a ponto de ninguém
mals saber o rumo, tampouco o pre
sidente do diretório, Alvim Seidel,
que, para evitar a cisão que parecia
certa, após longos e exaustivos en

tendimentos obteve o que mais pre
tendia - a) união do partido; graças

. a colaboração havida' por parte -dos
'pretendentes, notadamente de Oto

Figueira ganha painel artístico da EXECUTIVO PRO'pOE
NOVAS, REDUÇõES DE

ALiQUOTASPadroeira do Brasil
. I

A Comunidade da IJhãdãFi9'ü"ãíta:Côm a iniciativa
do Padre Alberto Huber e colaboração dos ex-êemfna
ristas de Jaraguá do Sul, recebe na noite deste sábado,
um rico painel artístlco de 28m2, pintado sobre azulejo
e que teve um custo. total ae Cr$' 280 mil. o trabalho
de arte foi executado pelo Atall'er Artístico Sara,sá, de
Sãn.Paulo ,

Além do "pacote" de
. medidas para redução de
impostos e taxas propos
to, pelá (êExeeuti-vo, E.apr�
vado pelo. Legislativo e já
sancionado, o prefeito �ic�
tor Bauer, que continua no

carqo, ,uma vez que Sigolf
Schünke não assumiu seu

posto segunda-feira, con
forme o anunciado, enviou
à Câmara de Vereadores,
dois novos projetos-de-ler,
que reduzem alíquotas em

cinqüenta por cento. Um

deles', concede desconto
para pagamento da taxa

de licença para localiza
ção e/ou renovação, bem
como, do imposto sobre

serviço de qualquer natu-
"

reza - cota fixa, isto após
um reestudo', em que fo
ram constatadas [defasá
gens e, como maneira .cor

retiva, haverá redução de
50% sobre as alíquotas
fixadas por lei em fihS de
novembro do ano passado.

Da mesma forma, ,ficam
reduzidos em 50% as alí

quotas fixadas pelo decre
to 726/81, de 23.12.81,
que beneficia apenas dois
grupos de contribuintes,
que foram, na opinião do

Executivo, os mais one-

rados.
.

APRO�ADOS
Os vereadores aprova

ram ·em segunda e última
discussão" pr0jeto-de-lei
que autoriza o Executivo
a doar uma á.rea de 533,75
m2 ao Sindicato dos Tra

balhadores nas 'l1dústrias'
da IAlimentação de Jara

guá do Sul, para a cons

trução ,de sua sede pró
pr.ia. Também foi aprova-
do o projeto que autori�a
o pagamento de despesas
advindas da qualificação

.

eleitoral.

A Capela N. Sra. Aparecida e. o painel artí�tico na parte
superior.

O painel está localizado na parte frontal da Cape
�a Nossa Senhora Aparecidá e $eguiildo o Padre Alber

to, ';:l i,nspiração para tal obra partiu por ocasião da es

tada no Brasil, em meados de 1980, do Papa João Paulo

II, quando, em Aparecida do Norte, consagrou o novo:'

santuário denominado de Basílica Menor. E para rea

vivar a devoção à Ma..,ia e marcar o acontecimento de

expressão sem precedentes na história da igreja cató
lica no Brasil, que fo:i a visita de Sua Santidade, os ex

Seminaristas foram convocados a prestar uma contri-
.

buição que simbolizasse essa passagem e a 'Padroeira
do Brasil, ladeada pelas Basílicas de Aparecida, foi es
colhida para estampar o painel-que hoje será inauguJa�
do, com bênção às 18h30, seguindo-se missa com a

participação do conjunto musical daquela Comunidade,
.churrascada ,e baile da Capela na Sociedade Vitória.

JARAGUA DISPUTA: O TROFIÉU BRASIL DE
ATLETISMO

A primeira etapa do VII zinger nos 100m com bar-
Troféu Brasil de Atletis- reiras, a mesma especia!i-
mo vai ser desenvolvida dade de Dóris Maria Ron-

hoje e amanhã (22 e 23) I chi. O técnico é o conhe-

em Curitiba, na Pista Prof. cido José rAugusto Ca-

Caldeira, da l:Jniversidade g!ioni.
Catól,i'ca do Paraná, que é
de rubertail. Neste evento JOGOS ESCOLARES
máximo do' atletismo bra- A 19.a Unidade' de Coor
sileiro o selecionado ja- denação Regional de Edu-

raguaense irá participar, cação, de Jaraguá do Sul,
graças ao apoio_da Kohl- participa em duas modali- AMVALI REONE-SE, DIA' 28

bach S.A., que patrocina 'dad,es dos X Jogos Esco- . PRóXIMO

a equipe formada por seis lares de Santa Catarina, No, próximo dia �8 de, maio,
atletas, além do técnico. iniciados ontem em Brus- a Associação dos Municípios do

Os atletas convocados que, com- encerramento Vale ,do 'ltapQcu, realizará,' em

por atingirem .o índice téc- determinado para o dia 27. Jaraguâ d,o Sul, no C.A. Ba�.

nico exigido -são os, se- As modalidades são gi- pendí, ai partir das 9 horas, uma
,

d nova reunião ordinária com seus

güintes: Waldir Giese"nos nástic� rítmica esportiva. memlmis,
'

oportunldàde em que
, 110 metros com barreiras, cujal? comp�tições .serão' serão abordados assuntos de

Ivanir Ritta nós 400m ra- nos, dias 22 e,.23 e atletis- natur:&za, 'aclministrj'ltiva, bem

sos, Santino Rittâ'· n 'ó s ,mo,' diªs 24,e 25, com pro- como, ,estar.ão pre.,sentes téc-

.'tlOm,:comobarr:.eirasJe Ä.n-, ',VqS ;;ern" 6Jum�n.au, urnª nicos:dd ,Gàpl�n ql!le'-de?t�carão
d

' 'L"> 1-' R",g 'fi'�' .M· ,.! ; k ''!Jez que 'Bi'úsque não di's, o PGI, 'co�vem?s,. dentre outros,>
.. r5l tIIS ""a .oc a" Iran",

_

.

'.' , . Icomo assim tecmcOs ,do Incra
da .nos" 1 00 metros rasos, . poe de pista apliopl'lada I falarão CA

sqbre
' levàntamenfo

bem como, Cernélia Hol- .para taL
.

fundiária fi sócio-econômico,
!'>�

Exposi,ção de decanärlos
5 a 13 de junho

A SOCiedade Jaraguaen:
se de Canaricultura e Or·
nitologia irá promover de
5 a 13 de junho, a 3.a Ex-

,

posição de Canários de
Cor e Porte, onde é espe
rada a mostra de trezen

tos espécimes, aproxima-
damente, de acordo com Os pássaros classifica-
o Sr. Nélson Barg, presl- dos participarão da expo-
dente da SJCO. A exposí- sição estadual, de 18 a 27
çäe será aberta às 16 ho- de junho, em Itajaí e, de 9
ras do dia 5 e até o seu a 17 de julho, os vencedo-
encerramento haverá ho- rés à nível de Estado s.e-
rárlos específicos para vl- rão expostos em Belo Ho-,
sltação, com entrada fran- rizonte, no concurso na-

ca, ou seja, aos sábados clonal. Nélson Barg, pre-
e domingos das 9 às 21 ' sidente da SOCiedade Ja--
horas e em dlas de sema- raguaense de Canaricultu-
na das 15 às 21 horas. ra e Ornitologia, prometo-
O local da mostra será, ra da exposlção; acrescen-

o Ediff.cio Ana Ricobom tou qüe anualmente, sem-
, Barbi, localizado na esqui- pre no mês de junho. se-
'na das ruas ,Gumercindo rá realizado o certame err

da Silva/Henrique Piaze- Jaraquá 'do Sul e que não
ra, ao lado do Hotel ltaja- haverá cobrança de ingres
ra. Haverá também julga- so, portanto, é gratuita.'
�� .

Klitzke di� que não é candidato
a vice-prefeito

mente dos canários expos
tos, através do Dr. José
Fernandes Neves Júnior,
de Florianópolis, que é juiz
credenciado pela ABOA -

Associação Brasllelra de
..

Ornitologia Amadora.

o vereador-presidente José Alberto Klltzka escla
receu esta semána, durante sessão legislativa, que não
é candidato a vice-prefeito de Jaraguá do Sul, nas pró
ximas eleições, conforme o noticiado por determinado
órgão de imprensa da cidade, na chapa do ex-prefeito
Eugênio Stre�e. "Nunca fui e jemals serei cendtdato. _

a vice-prefeito, embora tenha havido contacto por par-
te de algumas 'ltderançae pedessistas neste sentido,
pois por questões particulares. Icursa direito, à noite,
em Blumenau) jamais aceitaria tal incumbência, embo-
ra honrosa. Sempre gostei do Legislativo e pretende
mos concorrer a reeleição e continuar prestando a nos-

�a modesta contribuição para uma maior independência
deste Poder", afirmou. "

Custos da campanha eleitoral
serão assombrosos

Já está em andamento, embora dlscretarnente, uma
vez que as convenções' não foram ainda realizadas, a

mais cara Campanha eleitoral de todos os tempos, onde
os candidatos irão dispender somas altíssimas na bus
ca dos votos necessários para um cargo nos mais dife-
'rentes nfvels. Em sua edição dornlnlcal, o também ses

sentão "O Estado", de Florianópolis, publicou uma previ
são dos

.
assombrosos custos de uma campanha eleito-'

ral, chegando a conclusão de que deverãO. ser gastos
pelos candidatos, em San�a Catarina, algo em torno de
'dei bilhões de cruzeiros, representando cinco mil cru
zeiros por voto, se considerado um contingente de dois
milhões de eleitores no Estado, o que não está fora de
IJerspectiva. uma vez' que, de acordo .com o Tribunal
Regional Eleitoral, até março,' havia 1.908.925 eleito-

. res inscritos.;
" '. '�

A previsão de gastos é a seguinte: para o GOverno
do Estado, são ci.nco candidatos, um por partido (Pqs,
PMD�, PTB, PDT e PTI, com um gasto por candidato de
Cr$ 600 milhões, totalizando Cr$ 3 bilhões. Já para o

'Senado, cada partido disputará com um candidato, em- ,

bora haja possibilidade de sublegenda, cada qual gas
tando Cr$ 20 milhões, chegando o total a Cr$ 100 mi
lhões. Câmara Federal- o PDS e o PMDB terão cada .

um 21 candidatos, enquallto OS demais 5 cada qual; nú
mero ainda indefinido. Perfaz então um tetal de 57 can'"

didatos para 16 vagàs, com média de gastos de Cr$ 20
milhóes'e geral de Cr$ 11 bilhão e 500 mill1ões. Assem�
bléia Legislativa .- PDS' e RMDB lançam 60 candidatos
cada um, enquanto PT, POT e PTB provavelmente 20
cada qual, o que totaliza 180 candidatos e se cada qual
gastar Cr$ 5 milhões, o total das despesas do conjunto
será de Cr$" 90<;) milhões. Prefeituras Municipais -
Nos 199 municípios, íncluídos Octaci1ió Costa e Correia

.

Pinto, recém-criados, o PDS deverá lançar 300 candi-·
datos, com 50% de sublegenda, enquanto o PMDB 220,

, PT, POT e PTB, cerca de 60 candidatos cada um. Total
de 700 candidatos com média de-'Cr$ 5 milhões por can
didato, as despesas atingem a soma de Gr$ 3 bilhões e

SOß milhões. E, finalmente, às Câmaras Mul;licipais - .

deverá haver elevação dos 1.651 vereadores atualmente
existentes em Santa Catarina para as próximas eleições.
Cada partido pode lançar três vezes o número de va�

gas (em Jaraguá são treze' cadeiras>. O PD� terá' em
torno de 4 mil candidatos, oPMDB perto de 3 mil, PT,
PTB e POT cada um 600 candidatos, atingindo a 9 mil
no total. A,um,custo médio de Cr$ 100 mil; serão Cr$
900 milhões_

'

I
,

El?tes VaIQrEl,§,são estimad.Q's, mas;,h� ,quem .garanta
por,,�est,é:ls ,plag,as"que q ,cußf� qa,cam'gl:lÂha"para de.pu:
tado e�tad.ual, pref�itQ !il: ve,rea.êlor ultrapasse a e�Jal?
previ§öes em alguns caSos.�

, "
.

',f�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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um sehFlQ desentendimento entre os m�trlmomal dos jovens Jus\sirfj SiI" . � da�aQ. PDS e �e"erá cOh'tßD;'.. )' ,,'

.

prefe os dé JaragllJá do Sul e Gua:� .' v.elra ,.e Paulo. Henrique Silveira, em
. • ,,"

.

,.r. i,:It .)" >'li' ti

!,'S�.a. Sí,lv...iä"i:'e!!!p·.�sa_ ;J,o'·'. �r'_, �.,
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vaga à Câmãr'a ãé ve'rea re

soo
>

u
.,

ems ramrlírn. toter 'Bauer+e.: a im' er, ,cer,lm nia que ter cotno' celebrante JOinville,. onde atualrnent,e 'r'e's'
B1osfetd', • t ,t .): .•• 1 n _. � rel Erdmann �

fi terl ld I .,..,__, b P d F S B' h" A'
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e- 0va,:c ega o ta· roc.�1 v:IO en OS,;A . ,/ f.fI" ��!.,

. o scarl1na r velra, �"'-, .pwb� �,.;." � $ !>�:I;f��,(("f -'�f'�;t-'�'\"'\>ii��';�'''l ..

�flâ'erri,�t)l Po,,!�!.celll�t; ; � '1.", " .Rogér.io/.filho 'dEi' llárlö- (Rosita) socos e' ponta-pés, afirmando-se,.., )·for,rnada pela Faeuld'ade de Educação", 1 '�"Já'�stãojprontos'óS'fnttl� �

';��' ��'qéLI�9l'e 'K: _��,r�er ;, Pl�., ''',' "Bórcmardt: _2. _:":. _" (.:í f,.ÍJ �'I 'PI' I rr}.�s""o, 1que.{> ,pre.f-eito da.' Pérola es", . : em, pe.�ag,o�.ia:e .orlentação educaélo- >Tã'O vetcllladtfS""'â'pãrtrr;'do diâ'

. lJ.�ian'l'��ss!�,�Sé'11\>L: i :�
. "Älexandflß.'Alencar,·-fiKID ldet.·N:o;":· ,�ària�demissionário,o,,!l'pr.opens� �'",�n.�I,)çp,JRP,o�Lgradl-'aç�o�em educ�- junho, pelas 152 emissoras d

;Danietl�-'Mài1a,' fittla d� AlciVand'ro
berto :·(Matilde) ,Hüpner.....

',. ,� fj;l", .���;ar�s��r�:;;�m;�o v;��d:�:e���, -. � ��013:e��������c�a�d�:m�e�cri��re�� �'��$�: "t�����r.r;:��t"m'"en�·
!(M�..Sa;letel, 15s,peztrn, "J" Dia 03 de; maio

. 1
bora a tradiclénal. amizade, sabe-sé " . F1Qtiano,�polis; o, nolvo é filho de Ma'. I

I' .1 .. J l pu ação brasileira para a/ imp

t�'1�" K�rin�n�_lly��n,:,b�gf�r- Kleber Leandro, fiJfiQ de Odair ·que nem sempre-iestão'�af.jflados:'po·-.. : .noel .�Mariª, ,Helena)· Silveira, forma- cia da vacina ãd contra a paralisl

Anlversarram domingo :, ..
.;;" .' JJaret�) ,SShöPpi?$!t '.; h. '; "1 liticare�te .. ·, especialmellte�' nesses

- ''do: pela Escola Superior <fé' Eduéa- 'd. fantil, que acóí1têCerr'éJi'a 1'2""

'Sr: Bráulio :Bruhns, em;'.Jeinville ". Vander�ei, filho �e� �E!drq,�PQ�)n : . \�r:h�O,s .•ele,�;t-?rars, .�uar'ldo � v,izinho; �o
. F.ís!,ca e �c.upa, funçç;es -junto"_ a- �nM "pröxi'rfió:' 'US' 'äsfrõs" prlii

S Ad I T dt K'I't k' " _, :,.!.yal.czak. ·d·· _, :;, ""! .... rn.,umc,lplo prêtentle-dar apolO',a can-, -Fundaçao ,Catarlnense' de Ed�çaçap ·<>ão Telê SaJ'ltana 'Z'ICO 'SO'crM
'.' ra. e e .0 ':. I Z e, em "

d 'd d d d I NE' I E
.

I
"'" "l'!\

'Estrada Nova. .' � ';'.�. ;l;'. "Dia'OS de'maio
.

'.'\1' f ',0 ""1' .' I

.

�uatpra\ o:" eputa o joinvi ense a· ,specla, ste. jOrll� ass,ocia-se aos JÚnjer.. .
,_." � .

. ,Luiz Mária Bortolini ....

'
. � AI E T fUi d Ald (S r )' ,,�,g(b Zat�ar, fugindo da 'reg�� traçada cumprim'entos I?flo. enl.acr. de JU>�l?j;'" �:f�: :�IJ " ',íi'_**;'�

:Sr� Nivaldo IBl'uns. .e.! � W:I�t. mlIO, I o e o e,!lta., p�la .mlçrorregiã_?,- que 'apola o',can- ra e Paulo '1ennql!e Sllv�Hra. ,
.

�.' .

-

$Sra. Edla .Friese, ,,c ;'j -.." ...h b f. � dldatp � reele!�ao, peia quárta ve�:. ,'ê Lei; n,o, 5.,051, ,sancionada, R

!:Otília;.Fb. Nartoeh
.

,.
, 1

Dia ,.10 de maio fI,' • ,J�) d�p. OctacJho .P�drp Ramos, Ra entao governador Jorge Bornhaus

Margit' 'Ki: Rave .. "

�, ,I .' '", ., .:, ',Karolilla; filha de Lui� (Çlj:luçJ�t!3) " �qt�S"dddrtanàto, �x!stl�m para dar �e- CiENTE a INFO,Mi(OES .,' � ..
' um dia antes de sua saí�a,,'d�no

SOAeide Mara .P'ómmere'ning· .Zanghelini. '
, '/ '

. gl Imi a e noticia. ·or ISSO o gala- de "Ponte do Agricultor" a PQ��
;Jordaf:la 'Beatrice, fi'lha .de Wilson Dia 11' de 'maio

. ;.; "','
to copta(for de "estórias" fez o,maior .

,....:.._.:;_**.._._' < (" �t;· ;' -cencreto annaQ,ó p:Onstruf�à sobr

J(Seatriz) Schâfili�r. 'I', '�ynthia, filha. de .Osvaldo (lf'I�rid) ,.(s,:,sp�nse, aumentando.. as ..pergu�t,a� Vários casamentos estão marca-
,Rio "tapocu, ,em. Guar�[I1i,rirn, i .

.
·.Sra;_-. Ingebur9. Engler; Bridaroli. ' ,�" "" �p ,flQrqlJ,e de �anta an.tmosld�de. ,.At� dor para hojejem Jaraguá dó $ul. Na .gando as localidades a,e Gu�mi(
Emaíse Maria Krause;,. ., "\. Paulo Antônio, filho de Paulo (Ma.. · / .�u_e, :en�lm, esclareceu �'ra�ao,: FQI. Matriz São �ebastião, às 9 horas: < e Ban�na1 do 'SuL' ." .

Dia 24 de maio.'
'

� �

.,' ri'stélál' Cypriano, ('. i; ,- ,1. ", por qaus� da Ilha da FI�ue�a"M f .Pedro· a.ueno da Rocha e Selmirà
.

--***___,_.

Sr, Francisco Pedroni, em Curitiba .
_

.

.•

.

-

,(' . - ,,;�redota, jmbra a o�upaçao as a' Schmitt'da Rocha; às 17 horas, José '

. '.1 ,I., .:' (

�Sr'a. F.rida Janssen rytey, em "
'
, ,Dla·,J2, de ,maiO ' . i .. f' Vll)as, 'P� os argentinos; entretanto,

Garlos de Souza e Rosilete Horn- � Supervisor ..ás,pAc!lr,esc ,�.,
'JÓinville. ;,i Marclo, filho de. Carlos (Lourete) dentre as muitas ilhas existentes no

burg, Ademir Oennig e Dutce ThieF rag,ua do Sul, Alcides Molill�r
• Paulo Gruetzmaéher.. .' Fagundes. rio Itapocu a mais próxima" dö mu,·

ke, Ademir Batista e Teresinha' Pe. tamb.ém o resp�nsável pela. sUP!l
)Eleonai Amábiles, filha de Gertru- ,

' Rafael, fil.ho de Osvaldo. (Anij;-a) nicípio i:fe Guaramirim é a.llha da F�- reira, Casimiro Miéhalak 'e Elisete são da Associação .dqs Fabric�
'des (Alfredo) Oestereieh.. Aldrovandl,..., . o

'.
'

' gUeiradque, ao que se sabe, continua Maria Bastiani, Geraldo Junkes e Ida de Farinha' do Vale do I,tajaí e

.) Cláudia Euphília C.ardoso,
.

elll pp er dos jaraguaenses e nenhum'
C 'd.o Rio Tiju,eas" fo'rmada no M+

DJa 25 de maio
Dia .13 de maid movimento de tropa se observou ao

ristina Leutprecht. Na Capela San' d
.�

Daniele I:<arine, filha de Má'r'I;'o
..(EI·

'

d
-

'd I E
. to Estêvão, 16 horas, Adriano Schwir- .: omingo, em ,Indaial .

. Sr. 'Leona'rdo Kreutzfeld'
19n9o Ó cau a aso' rio� ntre m'ortos _'***--

sinira) Zatelli,
.

f d d
.

I kowski e Teresinha Kiatkowski. Na . ,. .,

� Doral.l·ce .da Costa VI'e'lra,
.
e eri os, to os se sa varam neste ,

em Fabiane Fátima fl'lha de Agen'or
' .

. I Capela N.. Sra. Ap!:lrecida, I:Iha da
I

Guaramirim.
,'entrevero intermumcipa .

,..

, "(Marlene> Gonçalves.. .:; .' .
.

*** Figueira, às 17h15, Rubens César

(Francisco barlos Peixer GI'ovanl'a, f�lha .de UII'ss'es (Olga)
'.

---' -
. Vasel e Maria Aparecida Zimer'e, às

S R IMI ,O' Consêlho Regional do Sesi, ou'
ra. e í ara de Oliveira Trapp Marca:rl·nl. �,.; .

.

.

d S J Z
' 1 a horas. , na Capela N .. Sta. das G'ra,

I A
.

_,.J I ." vi o. o uperintendente osé' en,'
ugusto, lome in, ças., 9smar JUhkes e Maria Cleonice

Dia- 26 de maiO-. .:. " Dia 'f4 de maio
.

_ :.._' ;:.;;' H�uv� qor �be':'1 alterar :a denomina: Stinghen.
'. Wilmar Witkoski Júnior Rogério Luís, filho, de .JosédTere', �'Jçao �a AgenCia do SesI .d? Jaragu,a _***_!

; Wandér Meier, na Barra do Rio sinha) Batista.' ,
,do ��I �ara Centro de AtiVidades do

;·Oerro. . Tânia Mara filha de Acácia (Lour- SesI e, da mesma forma, '0' agente 'Os vereadores Enno J,ansen, José

.

I Al'Iistides Adolar Moretti Jr. des) LeÍte: Ade�ar Lotin Frasseto agora é o cö- Alberto Klitzke e Álido Pavanello' par-

! Sra. Carmem Brandernburg I Sim.one, filha de Ari (Isólde) Essy, or�e��d'pr! dentro dessa nova deno' "

.' ticipam a partir deste s,ábado, 22,

;
Srta., Arlete ,Gerent, lern, Astor- Rodrig�, filho de João (Ieresinba).. ":l,maça9·.' .,......__***_ at,é o dia 2.6, em Campo (3ra�de, Ma,.'

. garPR. . , l ;. dos Anjas. , , I" ,; "
to Grosso do Sul, do XIX Congres,so

Sr•. Lincoln Delmar Ristow Fabiane, filha de Arno (Roseli) AI-
' Nàcionàl de Veréädores,. :represeliltsn- .

1 Sra; Marly Marlene Gonçalves drovandL
. A Sociedade Esportiv,a e Recrea- do à Câmara de Vereadores de Ja'.,

" P.ieper. �!l. .....,..

tiva Ahlorada, de Rio Cerro H, .reali- ragu�, d()�Su!. Seguiram para o Cón-
f JO·Sá. Edua'rdo Gorn'es. : Dia 1:5 ·de maio ." "' .. ,, ., .." -, ,.za._na tarde de hoje wma da suas ' "

t· t
. . A recente' conqulsta do

... .' -Tharsa Mara, filha' de Cícero (Tâ- .... grandeá festividades esportivas, Pe' gresso via ·e_rres.r*e*�
dia 27 .eIe.maip ., i .

' � peonato nacional de futebol pelo

1 S"'" I' h. f' 11.1 j

R
nia) Sanches. ..' '

'.
'.

"

..��s 1,4 �oras.. .os integrantes. da v��e' tJ ,- -'� ,.'. . m'engo ..
u·n'lu 'ds' -s'l'mpa'tic'os e '!<.·aa'á

• ,.a. ,re.oe a In" e.liO'. J:l',er�u ,
amos •. f Ih d \AI It· b

.

d d b
- � ,

-

".' r"l

"Maria Iris.: P.,.estini _. '. "

...enloe,
.

i a, e t'!� n��. (.<ére�m al,: :'1 rana saCie .a �', '�m �rca�a� el!' 01'11- 1; ", <? Pas!or Hermann �.aidner e es, GOS da· famosa esquadra carioca.

t Lourdes Liermann, em JpinylIIe
Marquardt, bu� par,a se:.dmglr à resldencla oa', posa· Maria, retornam 'dlo8 24 para�::1. �. ·olu-ídos os gremistas' e' anfi-men

f Sra. Eisa tiarbs I f
., • ,

: '1 R�mhâ d'blilfo,dSr� �Isa Hansen" "e�') 1 terra natal, Alemanha, onde residem, o� demais �orce�?res ve�tiram a;

l Aurea, Luzia dos. Sa.ntos, lemllta-, "

posa) e onra o a. sen, nas proxl- Esta semana, como hóspedes do ca- mlsa rubro-negra; e ·festejaram a-

I poel!liZ.ll'lho. .;.,...;. � ,'" 'FA L EC'lM EN TOS ,W""q;1
midade$ �Q antigo ,e,amp.o d� fute�ol. . sál Eugênio Victor (Bruphilde) Sch- tória do clube' que, então, estava c

p't'-'J:arJo Júnior, filho.. do.,.p�. Mario - so.... .. _ -
--

'.EW""'" • �

do �c�ral, onde, �e,. redahzara .ililstlva möckel, reveram Florianópolis e .;tQ· a corda todá. A 2à. �eira •.paro

(.J 'd' ), S
. recepçap aos, SpCIOS, esportistas e dos os seus encantos, Ao casal Waid, .vida ,do 'prasileiro, :para os ,GOmeR

���anElra. ,o�.:.a.. · .,' .- : l'
,9ia,-08 de. maio .i,l..;.·'.; �L';,: J,(; ,conv�d�os e:. 8; pfesenÇa�·de Ingfid·. 'lfer;'lJem: como aos seus filhos ,'arã-:- ." d Ih d d

· 1'�' rllfildQ. �rtel .. , c • l l
. S h � 1 p' M dál

' ,·rIOS que eta ava ca a· joga a. q
·

N'I M' L'
-

k"
" l. .... " '\ Marl'a'de 'Borba t:!";'nçalves 73 , ...

c r,oe er, a
..

rmcesa e .a ena guaenses.e.netos, um abraço bem conduz·I·'rl·ao·Flam·e·ngo ao ma·I·.s.
ri.' I. s.a· ,ana. Ipp.ns I, ,·'t !

• ,.;�. , .

' .

�... ,
'.

d

ila 28 de ,maia : -' ános, nesta. ..; " R�dlJen�, 2a. Princesa. A Ramha O.' 'brasileiro da equipe do "Correio do çado títulO' do futebol brasileiro."
·

.,! O�iida Tereza .Rau. , :� { \
1 .,,� . -Dia 12. de maio .il� II, 1t � " 1.-. I..... ". ])ro� S�a,..Elsa. Hansen, os.tenta es�e

.

• Povo"'., :' "';
,

'

-' '.

'

. que conquistara com· galh'ardil'
i Mário José de Alrneida"na Lapa-PR. Guilhermina Krüger Bruch, 77 anos, tltulq qela terceira vez, posto que,' '.'. - "" ;'''', ***.

.

,'" Campeonato, MUndial ,de Clubes;'

. Sérgio Murilo da Silva ' Rio Oerro IL .�;-'�;
.
uma, v�z foi rainha pela Sociedade' .

r
..-- -:--- .,' J Japão. Até a Besc Corretora de..

. D- de
' Amizade e duas vezes pela Socieda' .

,; . o

! Sta. Edit Lemktl Fr�lilke
• '�"" , lá ·14 - maio, :' ,. •.

de Alvorada, Após a recepção, que�.· ":.;i o. RQtq..y.Club de -Jaragw�" do Sul, . guros, e 'Adin1nistradorâ ".e Bens.

.'·.S.·.r. Marcos Deola '.
. Otília Döge Rux, 72 !anos, Rie t" t b' di 20

.

21
. ;Capital,' aderiu às alegria!? da .sö

se espera bastante animada, os !nc p� lc�pa" �m eQ1.I1OS as e
.'

,

t Sr� Gervásio da Silva Cerro M. ,

.

, -

tegrantes retornam à sede saciá!, .. de I.)gQsto, em, .6lumeoau, de corppe-
vitória tinalf reunindo diretores.e·,f

; Anderson Giovani Bartel 't I.' '- - � i"Hilda Nazatto Lescowicz" 51 anos,' . onde se J:ealizará grandioso baila. I , jl tições eS.P(i)l:tiva�� em; várias modaU':' cienár.ios par:a uma comemorativa

{,Roah.el.le .. ,pi,S.•,ke... ' ..
'

'.- (�
_

DI.'ane1sstad·e mal'o
','"

_***_ 'c,: dades". promovidas, pelo � RC de Blu· to .. 0- "OnZe"" da Bescor é consti

1
. - J ! I ' , ,.

.

c, menl:lu. !:�j.a segunda " vez que tpis do'dos seguintes: em pé. -''Eugê.
� "Aos aniversariantes, OSI votos de Arnaldp ,Spiess, 62 anos,Rio' t'ç-

.... I' d'
, '" ·,vtetoOr Schmöckel; "blílson Cario

N
-

d S 'd d
' 1. ' compe I oes serj:lo. rea Iza as. ,

A C
feliéidades,deste. -jor:nal", f � CeFro II..!. uma promoçao a oCle a e .!Ia' '

.

. .

.
. ,'., '.. Milton Wolft Júnio'r, ogusto ..

; 1; ,,". ** ... ', ,.' I ; ""'. �.l .,' . ,,' •
,

' raguaerrse de Canaricultura e 0rnr-ê .. _.':" \'- :!:�.:..**� , ,
" Mo'nguilhotti:, Jacquel.ine f,tamps,

� ." _ -

.

tologia, presidida pelo amigo Zinh.>', ' ;
,

"',....'.
-

, reira, Lourdes :Mar'ia Br,or.lze Mar:t:i

1 Sera' realizada 'neste'dom. in!lo, dia
O trabalho, a casa e a� vida é; I (Nélson Barg), será realizada de "5' á" ' t, .

(("AntÔ.ni� Carlos Pedri o 'conheci' Jonas Cariohi' Neto e Nílson .$o'u.

'=1",', no Gin'ási'O--cde EspJ)r1:e� Artur por e$tas razões <'lua .existe .13 do �r?XimO �ê�"a �a. E�pos�ç�� J ,da l "GQ'�d� ;�o +1amb�rg�0", inaugu- 'Agachados --.. Amilton Lázaro.da,

�ülJe.r;' a' 1a. Mar:ana.ta�do .'.Mdvirnen'
segure. .' sí. 'I; f' de Cananos de Oor � Porte. �m· ou· rau terça-feira o seu novo carro de vaj Mar�os. Acáci9 Dutra- e Antõ

LJ' de Emaús' de 1962,:da; diooesé"<ft'·,
'

.

tro local d'esta ediçao damos -m�io, ianéhe na' Marecha�. Deodoro de' ,Carlos M.· Santos.

,

.Joinv-ille.' 'CeJ'ltenas de jovens estãó 1

's'
'

'i . I
. .

res. det,alhes acerca' da'expô.,
t.

I fronte 'ã Igreja Matriz: Bem mái� am- Ainda ecoam nos corred'ores

ilJscritos"e dúrante,'o dia ser"ã cum- eguros
I Garel-a' _***-

"

•. l'
, ,,,.elo,, te",!, c()ndições de melhor aten- 12.° andar do ARS as saudaçõés

prida a seguil)te 'progr�mação� 8h -
"

.

A.
- I

,
.

.... ,

.

der os .'seus, clientes .. Uma óhopada .iáOlQS.o çalTlP'eão: �'tv1eeengooo!

recepção, folclore crachás,J9hf- avi- .

Será realizada entre os' diäs'�. e 8
, ..marcoü a inauguraç�o, 'oferecida ,8- .. 't'(i�eee�gooooL$ .*�� 'I':

�os gerais, 9h30, ...:..... palestra sob o protege seu patrimônio, funcio- de ago,sto, o 1.° En��ntro ,Nacional.:
.

�migos,' .

--

t "L'b d d" I' P d N' I de Bombeiros Voluntarlos, em Cane-' �, J

ema
.

I er a e , pe o -ª- re Iva�. .nando como verdadeiro asses, la-RS. De Santa Catarina' devb'rão : ',.: '

,

dó Alves de Souza, !11h15�-' folclo-
c

sor para segurança de se.us... ne-
.

-

re, o al,rnqço é livre, às 13h 7" nova' párticipar catorze ·corporações'·vo- ..... : ... ". "", .'

mente fólcfore, 13h1S,. i-- ireareação gócios. luntárias, sendo o Estado de maior. Recebe.ra",! com lanche, esta s!3'

e às '16h -.'missa de despedida.,na Av. Mal. Deodoro, 1092 _:_ Fa' delega.ção, Jaraguá do Sul deve tam-. ,':�arta, as. �m�gas .

dos �eus grl:Jpos,
"

IgreJ'a'Matri2 São"S.e.bastião,
. u.

721788 J d S
--- bém .marcar presença neste ,Encon' �s'Sras. P�lsclla Plazera� Norma, Sch-.

" I �e, ..
� .- .araguá o uI.

tro, pela importância 'que O· aconteci- ratlth e Hlldegard, Grutiba ,Meister:
mento se reveste, çom,? sempre, mUito papo e descon-

_***_
,·i ,i·.,' traça0, fortalecendo os laços de'
,

. amizade das suas integrantes.
,

.�,
.

, I' J ��.: .

"

. As competições . .de çSRfrito .

-to, entr�' os,�ss!lciado,s do C.A. B

,pendI çpméÇal1l' ..segunda-feira e,

rão'coroadas com ö baile,que ac

tecerá no s�bado, dia 29, com a

sicalidade de "Os Sonatas", dfil.
Ben�o do Sul.

.

,
Ve�te be,!:,_ �. �à�� ?e1�'

No dia 1'2 deI junho, rotarianos ja·
rag,uaenses•.• e guaramirenses,· acom
panhados . das esposas, assistem pa;
lestra,. às 116 horas, na Comunidade
Evangélicà Luterana de Guaramirlm,

'::: sobre "Exportação dá Tecnologia Flo
restal", que será proferida pelo Dr,

Ivan Tomase.lli, Professor Catedráti.
co <Ia Universidade Federal.do Pa
raná. E!11 segujda ,haverá uma ehur'
,rascada de confraternização. "

,.

Pastor 'ongo Piske e Reiner Mo
dro, da' Comunidade Evangélica Lu�'
terana :d'e J.araguá do. 'S!JI, éxtel'nan
do agradecimentos ao "Correio do
Povo" pelo, apolo, jornalístico e pu
blicitário concedido· por ocasião das
festividadeS- do septuagéSimo-quinto

- ano· de. fundação da Comunidade. De
nada amigos, estamos sempre

.

pron
tos a �ar nossa parcela de contribui-

ção,;'
.

,

! :'
.

,,_***�

.
.--r-***-. '" "

:,parios
. [1óvQS QU u�ados ,é, ç

a MenegottJ Veí.culos. . "

�***--:r-
,Ainda está-se procurando a r
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O Bispo Dioeesäno de �oinville,f,
Dom Gregório Warmeling;' foi alvo
de manifestações de carinho,e admi

ração em jaraguá do �ul; sábado e

domingo úfttmos, por ocasião da. cO-"
memor�ão dos; seus 25 anos de sa,
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graçãp episcopal. Ele partictPOU c;le ,
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·Proclamas ,de, . Casamento·
Áurea Müller Grubba, Oficiai do Registro Ci

vil do 1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Oatarlna, Brasil. Faz saber que
compa'receram em cartório, exibindo os documen
tOS exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar:

Edital n.o 12.580 de 12-05-1982.

ELCIO JOSÉ TRISOTTO E OLIVIA. PEIXER
Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Rio dos

Cedros, neste Estado, domiciliado e residente em Rio
dos Cedr�,. neste Estado, filho de Geraldo Trisotto e

de Maria I nsotto .

',Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Ascurra,'
oeste Estado, domicilia_?a e residente em Garlbaldl, nes
'te distrito, filha de doão Peixer e de Elizabete Stuler.
Edital n.o 12.581 de 12"05-1982
HORST IKELBERT E EVANIR CARDOSO'

Ele, brasllelro, solteiro, operärto, natural de -Joaça
ba, neste Estado, domiciliado e resldente na Rua Jorge
Cz�rniewicz, nesta cidade, filho de Arnoldo Kelbert e

de Elze Janke.Kelbert, .

Ela, brasileira, soltelra, industriária, natural de Rio
do Oeste,' neste Estado, domiciliada e residenté na Rua
Joaquim Francisco de Paula, nesta cidade, filha de Odl
Cardoso e de Etotidi Sabei Cardoso.
Edital n.o 12 ..582 de 14-05-1982
OSVALDO MARTINI e TANIA MARA KO'NS

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Luís
Alves, neste Estado, domiciliado e residente em Ilha
da Figueira, neste distrito, filho de Inácio Martini e de
Ota Martini. '

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada e residente em Ilha da Figuei
ra, neste distrito, filha de Isidoro Kons e de Luzia Sch
rnldt Kons.
Edital n.o 12.583 de 17-05-1982
TAiCIL ANTUNES SOUZA E ROSELI RICHTER

-Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escrltórla, natu
ral de Pedras Grandes - Tubarão, neste Estado; domi
ciliado e résldente em Vila" Nova,. neste distrito, filho
de Leoni Motta Souza e de Geracy de Souza Motta.

.

Ela, braallelra, solteira, recepcionista, natural de
Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente em

Vila Nova, neste distrito, filha de Vigando Otto Richter
e de Yolanpa Krause Richter. .

Edital n.? 12.584 de 17-05-1982. Cópia recebida do Car-
tóriO de Oanolnhas, [leste Estado. '

' ..

OSMAR JOSÉ :MAES E LÓRITA TEREZINHÀ BO,NFANTI
Ele, brasllejro, solteiro, professor, natural de Co

rupá, neste Estado, domiciliado e residente em esta ci
dade, filho de Francisco José Maes e de Regina Maes.

Ela, brasileira, solteira, profeseora, natural de Cam-
.

plnas do Sul, Rio Grande do Sul, domiciliada e residen
te em Oanolnhas, neste Estado, filha de João Baptista
Bonfanti e de Theodolinda Zaniot Bonfanti.
Edital n.o 12 ..585 de 17-05-1982. Cópia recebida do Caro.
tório de São Bento do Sul, neste Estado. .'

'

WIGANDO ROMEO ROCKL E 'MARISA ZILZ
Ele, braslletro, soltelro, protético, natural de Ria

Negrinho, nest.e Estado, domiciliado e residente em São
Bento do Sul, neste Estado, filho de Jorge Rückl Sobri
nho e de Rosa Rückl.

Ela, brasileira. solteira, industriária, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Alberto
Weege, nesta cidade. filha de Verner Zilz e de Cecilia
Picoli Zilz.
Edital n.o 12.586 de 18-05-1982
LOURIVAL GEISLER E ESTE BLANCK

Ele, brasi·lei'!'o, solteir-o, operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e residente em Ribeirão Gran
de da Luz, neste distrito, filho de Helmuth Geisler e de
Lili Raasch Geisler.

.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente em Rio da Luz II, neste
distrito, filha de Amoldo Bland< 8- de Lilli Piske Blanck.
,Edital n,o 12.587 de 18-05-1982

.

RENALDO ZILS E WALCIDIA SIFERT
Ele, brasileiro, soiteiro, operário, natural de Gua

ramifim, neste Estado, domiciliado e residente em Sch
roeder; neste Estado, filho de Gerlieb Zils e de Rauli-
na hlackbarth Zi Is.

,

' .

,Ela, brasileira, sólteira, do lar, natur;iI de Jaraguá
do Sul, domiciliada ,e residente em Rio da Luz II, neste
distrito, filha de Waldemar Sifert e de Elzira Schünke
Sifert.

' .

Edital n.o 12.588 de 18-05-1982
. SERGIO JOSÉ NEGHER�ON E IARA DENkER

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Rodeio;
neste Estado, domiciliado\ e residente em Jar.aguá-Es

qMuerdo, neste distrito, filho de Delfina Negherbon' e de
ercedes Negherbon. \

p
Ela; brasileira, solteira, operária, naturar de Verê,

,araná, domicíliada e residente na Rua Rio de Janeiro,

Anesta cidade, filha de Nicolau Denker e de Arminda
mun�. .

Edital,n.o 12.589 de 18-05-1982

RFENI 'FERNANDES'DE OLIVEIRA E MARIA M,ARLENE
IAMONCINI'

. .

.
Ele, brasileiro, solteiro, operario, natural de Coru

�a, neste Estado, domiciliado e residente em Jaraguá

o��u�rdo, neste distrito, filho de José Fernandes de
Ivelra e de Aracy Briscki de Olivei�.
Ela, brasileira, solteilra, operária, natural de Rodeio,

neste Estado, domiciliada e residente em Jaraguá-Es
Ä�erdo, neste distrito" filha de Alberto Fiamoncini :.e de

, l:Inese Fiamof.lcini.
Edital nO 1'2 590 de 19-05-1982

'

,

DARIo PRETTI E ROSALí IN!S TOMASELLI - ,
,

If
Ele, brasileiro solteirQ, ágricultor,' natural de �ar�guá do Sul,

p��.fçlliado e' reSidérite: 'em Santa' 'luzia, neste distrito, filho de
u 100 Pretti e' de . Ida Lorenzetti PrettL

Edla, brasileira solteira, operária, natural de Schroeder, neste
o, domiciliada, e . residente em Schroeder, neste Estado, fi

tle Simão João. Tomaselli e 'de Agata Elisabeth Zoz 'romaselli.
ltal nO 12 '591 'de '19-05�1982'"

...

PO. JOS� MEURA E iSALETE DOS ��NTOS_. .

IEle; : brasilefrb; . sol�ei�ó:·.:eSCr!tLir�'r!o,' natural dá Guat�-Lauro
elr, .neste Estado, domiCIliado e resldenfé .. CI;Tl .Santa lUZia, nes

stnto, filho de José 'Meurá' é
.

dê Berliàr-dina. Maria .Meura.

,�Ii' brasileira, solteira: secretária, riatur,al de ,Jjr�güã do Sul,
. o "dirada e residente: em Santa 'luzla; neste. �istrjto, filha de

,

__Ca lo dos Santos 'e' 'de Helgà 'dos :Sàntos. .> '" '."

edO !'lo da R.: No J;difáton'O' 12,560, dé. ÔS :'05�' ..j9ä2.,., p,yblitadÖ na

selÇff passada;' bnd!;!' s€dê filha' de EfTiili'ahb' ela Silveira Filho, leia-
, I ha de Emilianp de Oliveira Filho., .

Correio ·Informativo
CARTAZ DO CINEMA - Em cartaz a partir deste sábado e até terça-feira 'Bor

deI dos prazeres da SS Nazistas". Domingo, 14h, "O Prlnolpe e o Mendigo" e quarta e

quinta-feira, "O ImpériO do DeseJo", no Cine Jaraguá.
.

COMUNIDADE EVANGSLICA - Neste final-de-semana realiza-se na Comunidade
de Guaramirim, o ConcrJio Distrital do Distrito Eclesiástico Jaraguá do Sul'. Todos os

pastores e três delegados por paróquia do Distrito estarão presentes- O tema do Con
crJio é "Terra de Deus-Terra para Todos". O Pastor 'Regional Meinrad Piske será o

palestrante- 2) Neste domingo haverá culto solene às 8h30 e informal às ,19h, em

Jaraguá, ambos em língua portuguesa. Os horários matutinos dos cultos, s,erão sem

pre às 8h30. 3i)\ A festa anual da comunidade realizada no último final-de-semana
deu um ótimo resultado, segundo os organizadores, e brevemente será .publtoado o

resultado final.' 4) .Recebem a benção matrimonial às 16 horas deste· sábado, os

jovens H�lnz Wendorff e Ivone Goltz. .

'

CONTABILIDADE GERENCIAL - Em Convênio com o Centro de Apoio a Peque
na e,Média Empresa de Santa Catarina, a Associação Comercial e Industrial de Jara

guá do Sul irá promover nos dias 16,17 e 18 de i!Jnho, o curso "Estrutura, Análise e

Interpretação de Balanços�. destinado principalmente .a empresários, gerentes· finan
ceiros, analistas financeiros e pessoas que atuam na área de administração financeira,
economistas, contabilistas, etc. S,erá ministrado pelo Prof. Alclr: Teixeira, em 20 horasl
aula, das 8 às 12 das 14 às 18 horas. Hã vagas disponlveis. A �nscrição poderá ser

feita ria Associação Comercial e Industriál, junto ao Centro Empresarial, ao custo de
Cr$ 10 mil por partíclpante, ou pelos telefones 72�0224 e 72�1044.

. OS'
-

descõílös''':' di Previdência

Kohlbach o , Super!Motor

Arnoldo ALEXANDRE
�

.' Para quem acompanha a' evolução da
'

Previdência
Soclal,.a partir da Implantação dos IAPs; ou seja, desde
29. de Junho de 1.9.33, data da criação do IAPM, sabe' perfeitamente que as aliquotas de contribuições pouco cres
ceram em relação ao tempo.

-A� primeiras taxas de 3% (três por cento, passando
par: 4,5 ro (quatro e melo por cento), 5% (cinco por cento),
7,5.ro (sete e melo por cento) e 8% (oito por centor,

.

de
maio de 1'.956 a dezembro de 1.981,' vinte 'e cinco anos,
portanto,

.

sem qualquer alteração.
Não há dúvida de que o reajustamento das contri

,
bulções Imposto pelo Decreto-leI. n. 1.910, de 28 de de
zembro de 1.981. foi um áto legitimo do Presidente Figuei-
��. .

� preciso se ter a coraqem de fazer a' coi�a certa
'!lesmo no momento Inoportuno, como ocorreu.'

Errado, a nossb humilde vêr, está a contribuiçãolançada sõbre as pensões e aposentadorlaa.
Com os aposentados acontece que até o advento

da lei n. 5.890, de 8 de junho de 1.973, as benefIcios
eram calculados 100% (cem por cento) eöbre a média (coe
ficiente) dos 36 últimos salários.

'

.

'. Mas ocorre que a citada Lei estabeleceu Um' descon-
to' de 5% (Cinco por cento) söbre os valOres dos bene-

'IflclMo.
.

'

Houve um' berreiro nacional tão enorme que o Go
vê�no resolveu sustar esse desconto e estabelecer pela
Lei n. 6.210, de 4 de junho de 1.975, que o valer mensal
das aposentadorias não poderia exceder a 95%' (noventa e
cinco por cento) o

.

,

'

Aí nlnguem berrou.
.

. as mesmos 5% (cinco por cento) que a primeira
Lei citada determinava, foi pela segunda subtralda da pres
tação mensal do benefício.

Agora vemo Gov,êrno d� lmpör um novo desconto de
3%. (três por cento) e 5% (clnço por centOl)I às aposenta-
dorlas.,. . ,,'

Ora, quem se aposentar agora será sangrado entre
8% (oito por cento) e 10%, (dez por cento), o qué nos
parece representar uma dupla tributação. " ,.

.

Quanto, porém, as allquotas de -contrlbulções, estas
de'(em ser mantidas. Bola .branca .para o Govêrno nesse
sentido.

,. ,

'\

Bola preta para a "sanqrla aos' aposentados.

ATA; DA' REUNIAO DE IDENTIFICAÇAO DE PROVAS E PROCLÀMAÇAO
DOS RESULTADOS DO CONCURSO POBLlOO N.o 01/82, DA CAMARA

DE' VEREADORES DE JARAGUÁ DO SUL

Aos dezenove dias do mês de. maio de hum mil novecentos e 0\
tenta e dois, às dez horas, nesta cidade de Jaraguá do Sul, na Secretaría
da Câmara de Vereadores, com a presença dos membros da Comissão
Examinadora, em ato público, foram ladentlflcadaa as provas do Concurso
Público n.? 01/82, com os seguintes resultados:

N.o Português Cont. Pública Adm. Pública Datilografia Total Méd;ia
..

0'1 60,00 Escrita 6�00, Escrita 62,50 '70,00
Oral 8 ,00 Oral 60,00
TOTAL 150,00 TOTAL 122,50 ,402,50 67,08

02 80,00 Escrita 93,75 Escrita 95,00 80,00
Oral 95,00 Oral 100,00
-TOTAL 1 ä�75

....

TOtÄL�95�(iÕ 543,75 90,62,

·CLASSIFICAÇAO·

1.0 LUGAR
2.0 LUGAR

--

Inscrição n.o 02- Média: 90,62
Inscrição n.o 01- Média: 67,08

------------------------

IDENTIFIClAÇAO

1.0 LUGAR
2.0 .LUGAR.

Inscrição n.o 02- JOÃO ,MODEStO SILVEI-RA
Inscrição .0.° 01- FRANCISCO RODRIGUES

Após a proclamação dos resultados, em que foi considerado apro
vado o candidato Senhor JOÃO MODESTO SILVEloRA; inscrição n.o 02, o
Presidente da Comissão Examinadora, determinou a lavratura da presente
ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada, juntamente
com os demais documentos, para a'devida homologação pelo Presidente
da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul.

.

.

Jaraguá do Sul, 19 de maio de -1982

Dr. Irineu JOí;é-Rubini
Presidente

Prof. Oto ErnestoWeber
Membro

Profi. Carla Schreiner
Membro

'

Florianópolis ',de �940 a ,'1943'
Quanta Recordação E Quanta Saudade

P,or JOSr; CASTILHO PINTO
Ao tomar ciência pela imprensa e a televisão, dos

acontecimentos deploráveiS que no dia 'l.0 deste mês en
volveram o "Bingão" no estádio 0.Scarpelli, do, Clube ·Fi
gueirense, com destr.uição de automóveis, 'motocicletas,
etc, passei a recordar a Florianópolis de 1940 a 1943, perto
do em que residi na Ilha Cap desempenhando minha função
pública: federal.

'
'

Era uma Florianópolis diferente, tão pacata, ordeira. e
sossegada que as 23' horas passava a- ser um quase deser
to, porque seus habitantes já estavam recolhidos às suas
casas. Era a Florianópolis do café do Pólli, da 'Soberátià,
da confeitaria Chiquinho, da Ii",raria.-Entres na rua Felipe
Schmidt e um pouco além, na esquina com. Jeronimo Coe
lho, a redação do jornal "Dia e Noite" do Jornalista Mene
zes; hotel, bar e restaurante Central' e na quadra seguinte
a sede do Clube 15, onde está o restauraute Poll's, ,tudo
na praça 15, e mais ou menos defronte ao Clube, no outro
lado da praça num casarão antigo, a conhecida Pen�ão
familiar de Dna. Maria onde residi por algum tempo e que
abrigava ,de preferênCia estudantes, funcionários e milita�
rés; do bar Miramar' adentrandó-se na bafa sul, bem próxi
mo. do Laporta Hotel então o edifício m�is alto' da capital,
com 3 ou 4 pavimentos; da procurada farmácia Laus na

rua Conselhei�o Mafra, ·e do Mercado Municipal que conti
nua no. mesmo lugar mas que naquela época, por distar a

penas uns 3 metros do mar, tinhá suas paredes salpicadas
com água sempre que sucedia uma ressaca mais forte; da
I'elojoaria -Schweldner, próxima ao hotel lII!agestlc, adminis
trada por pai e dois filhos muito meus amigos; da prainha,
no largo chamado campo do mimejo ali por perto da atual
Assembléia L. Estadual, e' das pequeninas mas' bastante
procuradas praias de Fora e do MillIer, hoje toma$s pela
avenida' Beira Mar Norte; das praias de Coqueiros e Balne
ário João pessoa, no estreito, muito freqüentes, ao passo
que as do interior da Ilha como Canasvlelra, Joaquina, Pira
jubaé, etc, eram pouco movimentadas dado a distância' do
centro e a precariedade das estradas que-demandavam a

queles belos recantos; da ponte HercrJio Luz, o meio mais
racional e prático de ligação entre ä ilha e o continente,
hoje interditada; dos navios que chegavam e ficavam fun
deados ao largo da baía sul, e do hidroavião da companhia
alemã sindicato-Condor que ali também amerissava; do cais
e fábrica de 'pregos do' Hoepcké, naSi prOXimidades da hoje
Rodoviária Rita' Maria; dos jornaiS "A Gazeta e Diário!ia Tar
de". em os quais eu e os confrades Hélio Régis e Valmor
Wendhausen (ambos já fàlecidóS1), colaboravamos semanalmen
te; do' concorrido "footing" aos sábados e domingos das 19
àS' 21 horas num trecho da rua Felipe Schmidt, com o desfilar
de elegantes e lidas moças da sociedade florianopolitanao IEra uma, Florianópolis diferellte, com facilidades para
'se viver e que não tinha os edifícios altos, não era palpi
tante de movimento e nem tão bonita como hoje, mas que
em compensação não possuia os elementos radicals� incon
formados e arruaceiros que· fazem o que tempos atrás fi
,zeram com o presidente Figueiredo, contra o' Clube de F;R.
Flamengo e agora no "Bingão" no Scarpelli. E aqui cabe
fazer uma ressalva· -- Não estou generalizando, pois'sef
perfeitamente que o pova de FlorIanópolis na sua qtlàse
totalidade é pacato, ordeiro e bom, é outra espéCie de gen
te que não esses baderneiros' e, predadores de que estive
a falar acima o

Florianópolis' de 1940 -a 1943, quanta recordação e

'quanta saudade.'
'

Jaraguá do Sul; 10/05/82,
.

José Càstllho Pinto'

ESTADO DE SANTA CATARINA
,

CAMARA DE VEREADORES DE JARAGUÁ DO SUL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
PÚBLICQ N.�. 01/82

.'

O Vereador JOS� ALBE.RTO KLITZKE, Presidente da Câmara de Ve
readores de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atri-
buições.

'

Considerando que foram respeitádas todas disposições. pertinentes a
,

Concursos Públicos, HOMOLOGA o CONCURSO PÚBLICO N.o 01/82,
da Câmara de Vereadores de Jaraguá do SI:II, que, objetivou selecionar can:"
didato para o cargo' de CONTADOR.

Ratifica as notas dadas pela Comissão Examinadora e presta os se

guintes esclarecimentos:
.

- Candidatos Inscritos : 02 (dOiS)
- Candidatos Presentes ; 02 (dOiS) o', ••

•

- Candidato Aprovado : J-OÃO MODESTO SILVEIRA .

. Comunica aos 'interessados que as provas estarão a dispósiçao ,nà Se
cretaria da Câmara, durante o expediente, normal, para serem examinadas,
bem como os outros documentos" pertinentes ao Concurso.

Determina que se' faça a nomeação do candidato, a partir da publica-
ção deste.

'

Gabinete da Presidência, 19 de maio de 1982
Jdsé Alberto' Klitzke

Presidente
ÁUREA MOLLER GRUBBA - TABEUA DESIGNADA' E OFi�
CIAL DO REGISTRO DE PROTESl'OS

EDITAL

Pelo presente, Edital de citação pedi
mos aos' senhores abaixo relacionados que compareçam
em nosso Cartório para tratarem de assuntos de seus inte
resses: ADEMAR STINGHEN ,_ Ribeirão Júlia, s/no - Nes
ta - ALFREDO MUELLER - Éstrada Nova - Nesta ..__ AL

TIN9 .GRAF.F - Ilha da Figueira' -:- Nesta - {'lANO VIEI
RA -Tifa VogueI _.:. Nesta' - EoALMIR DAPIZE - Rua
Rio de Janeiro, 96 - Nesta -' GUILOW E CIA lTOA -:

Rio da Luz I - Nesta - HILNEU RIBEIRO . WEIGERT �

Rua João Planinscheck 17a - Nesta -, LINDO MACARINI
.._ Estrad� Geral, s/mo -'l':'esta .:.... MAURICIO JARDIM DA
SILVA - Nesta - MARIO SCHATZMANN - Rua Exp. An
tonio CarlQs Ferreira,. 133 - N.esta - OSNI MARcçUNO
--:- Rua Antoillo Schmidt, s/no. - Bairro Ilha eia Figueira -

Nest!'! _, ROpUE TADÊU ALVES - Av. Mal. Deodoro, 1179
- Nesta - WAlDEMAR BORCHARDT - Ilha da Figueira

'" '

,. .....:.�
....

Nestà -

..-:-

-.TABELiÃ 'DE·SIGNADA.-

--

Chevrolet MONZA.Você e o futuro, frente à frente.
EMMENDOERFER COM:ÉRÇI·O DE' VE:íCULOS LTOA.

\
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CORREIO DO POVO - Jaragu6 do sul-se SEMANA DE 22 A 28 DE, MAIO DE 1982

CONFIRA A HISTÓRIA ...

Barão de .Itapocu

HÁ 38 ANOS

- A imprensa local chamava a atenção para o

recenseamento da população para fins de raciona
mento, de generas alimentícios e, bem assim, so

bre o edital da D.O . P. S. - Delegacia de Ordem
Política e Social, - .sobre documentos que habi-
litavam a viajar. ,

'

- A Prefeitura adquiria 50 sacos de açúcar re
finado, que eram dtstríbuídos ao comércio, local,

para venda aos consumidores pelo preço de dois
cruzeíros e oitenta centavos o quilo. Vinha "as
sim o snr, Prefeito Municipal cuidando carinhosa

mente do abastecimento da população com 'ge
neros alimentícios a preços razoáveis".
..-- O Gal. Mendonça Lima, Ministro da Viação,
vlsltava a' nova Estação da Rêde de Viação Para

ná-Santa Catarina, ramal de São Francisco do Sul, ,

acompanhado 'do Oél, Costa Netto, Buperlnten-:
,dente Geral das Empresas Incorporadas ao' Patrl

mênlo Nacional e Durival de Britto e Silva, Diretor
da RVPSC e auxiliares de admtnlstraçäo , A Esta

ção Ferroviária de Jaraguá do Sul era longamente
visitada, uma das mais importantes, do norte cata

rinense, após o que demorou-se em democrática

palestra com as autoridades locais, manifestando
seu entusiásmo pelos novos rumos dados à admí

nistração pública, especialmente pelas obras de

vulto da Siderúrgica Nacional com-o carvão cata

rinense no sul do Estado. Referia-se à Laguna,
,

como perto comercial e 1mbituba como porto car

voeiro, para escoar a produção. Aliás; em 1981,
quando a Estrada de Ferro Tereza Cristina, subs
tituía as velhas Marias-Fumaça, voltou-se a co

mentar a ligação com o ramal, de S. Chico, ligan
do a ferrovi-a do carvão ao sistema nacional, atra
vés da Estação de Guaramirim, via I,t�jllí, o que
continua em estudos.

.. , HÁ 30 ANOS
/

--- A U_BC - União Brasileira de, Compositores
iniciava uma ação contra o Estado de Santa Cata
rina, no Juizo de Dlrelto.da 1a. Vara, pedindo. uma
indenização de Cr$ 100.000,00, por prejuizos cau

sados pelas autoridades policiais do interior, que
,não. cumpriam o contido no art. 88, do Decreto
Lei n.o 20.493, de 24-01-1946. A carta circular
aos Delegados 'era aprovada pelo Secretário de

Segurança Pública, dr. Luiz de Souza, assinada
por �nlo Callado Flores, Chefe SCPPP e visada
'pelo Delegado Auxiliar de Polícia, José lzldoro

Copio
'

..

--' Mas a notícia estava com' o dr. LÍJiz de Sou- ,

za, que reassumia o seu mandato na Assembléia
'

,Legislativa, como representante de Jaraguá do
Sul. O Senador Ivo O' Aquino telegrafava ao Par

lamentar. cumprimentando-o pela serenidade e in

teligência com que desempenhou o cargo de Se

cretário de Segurança, "honrando suas quaUdades
de cultor do Direito no servir ao' nosso Estado e

no respelto que sempre observou à, preservação
e garantia dos direitos de todos sem distinção de

- Partidos" •

- Oomeçava o embelezamento' e saneamento
- da cidade, aos 75 anos de sua fundação. Pela im-

prensa a Prefeitura reconhecia "Amigos de Jara

guá" os que já haviam pago suas cotas de terço
de calçamento, e Artur Müller agradecia a colabo

ração.

... HÁ 20 ANOS

_
\--'- Nagoro, colaborador do çp, apresentava' a
-VI,DA SOCIAL EM REVISTA, inserindo entre ou

tros noticiários, os segl:Íintes: aS. D. Acaraí pro
gramava um Baile "estrondo", para o dta 11 de
junho, com a Orquestra los Gavilanes de Espana;
reclamava o pouco divertimento para a mocidade,
dizendo que Jaraguá em matéria de dlvertlmento
é uma cidade NULA, mãs, para fugir a êste tédio
do qual já tive oportunidade de falar acima, houve

.

um pequeno conclave de muitos jovens no 'Bar e

Hestaurante JUSSAR,A, e, como não podia deixar
de ser e acontecer muitas, coisas interessantes

por lá tiveram lugar.
'

-

... HÁ 10 ANOS

Tomava-se conhecimento de que o "Jornal
de Hansa", eemanärío do Município de Corupá
que tecla severas e graves críticas à admtnlstra
ção

_muntcípal, tinha invadida a sua direção e re

dação, obrigando a Intervenção da'polícla para
evitar que a situação tomasse proporções mais
graves.

,

-'- Em, BarraVelha, o Pref. Thiago Aguiar, inau
,gurava diversas obras com 'a presença do Gover
nador Colombo -Machado Salles, tais como: novo

ambulatório, em convênio com a SSP; inauguração
do prédio da Secretaria de Turismo e a praça Dr.
Lauro, Carneiro de Loyola.
___;, Pela Portaria n.o 3,' o sr. EugêniO Strebe,
Prefeito Municipal, em exercício, concedia 3Q dias

, de Iic;ença para tratamento de saúde, a Odete Ba
,
ratto Salai, professora lotada na EE. RR. 19 de
Abril, de Jaraguá Esquerdo.

"

Indústrias ßenninas Jara�rrá S. �;
,

e"

(OMPAl -- (oncentrados para Alimentos

ESTAI;)O DE SJt.JTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do· Sul·

DEPARTAMENTO DA FAZENDA

Dlvlsio de CClltabilidade'

BALANCETE REFER'ENTE AO M!S DE "MARÇO" DE 1982

RECEITAS
TITULaS

Até o mês Arrecadação
Anterior no mês Total

RECEITA ,ORÇAMENTARIA
I

RECEIT'AS CORRENTES

Receita Tributária ••••••• _
-

.

Rece,ita Patrimoniàl •.•.•••••••.•••.••
Transferências Correntes •••••••.• '" ._••

Receitas Diversas '

••••••••••••••••••••

24.370.4�3,49
65.430,00.

48.674.235,64
1.547.445,30.

33.0.31.011,71 57.40.1.475,20.
66.090,00 131.520.,0.0.

51·851·483,46 10.0..525.719,10.
1.370..767,97 2.918.213,27

RECEITA DE CAPITAL
Transferência de Capltal., ••a •••••_. _•••
Outras Receitas de Capital •••••••••.•

5.296.391,44 3.555.864,17 8.852.255,61
30..0.97,31 23.20.7,11 53.30.4,42

SOM AS Cr$ 79.984.0.63,18 89.898.424,42 �69.882.487,6D

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

Despesa empenhada 8 pagar......... 57.145.715,42
Depósitos de diversas orlgens •••••••• 1S1'.96�.5�;87

1.881.0.40.,59 59.0.26.756,0.1
4.947.365,ß? 1'56.911·899,52

SOM AS Cr$ 20.9.110.·249,29 6.828·40.6,'24 215:838.655,53

SALDO DO M!S ANTERIOR

'Caixa ••••••••••••••••••••••••••••••

Bancos - disponível ..

_
Bancos - vinculado '

••••••••••••••••••

613.698,84 343.696,0.2 957.394,86
6.562.296,62 46·694.249,0.7 53.256.545,69

4.822.788,49 9.421451,68 14·244.240.,17

SOM AS ; Cr$ 11·998.783,95 56.459.396,77 68.458.180.,72

TOTAL GERAL Cr$ 301..0.93.0.96,42 '153·186.227,43 454.279.323,85

DESPESAS
TITULaS

Áté o mês Despesa
Anterior no mês Total

I

876·50.2,80. 1.197.0.57,67 2.0.13.560.,47
1·136.0.44,80. 1.0.37.540.,40. 2.173.585,20.
6.745.876,01 6·296.192,66 13.042.0.68,67

N'· " _,••><:

l)ESPESA ORÇAMENTARIA
0.10.0. Câmara de Vereadores ••••• - ,

0200. Gabinete do Prefeito •••••••••. : •••
'

0.30.0. Depto. de Admlnlstraçllo _
••••••••••

0.400 Depto. Educação, Cultura e AssIstên-

ela SocIal ' 10..864.30.7;73
0.50.0 Depto. da Fazenda •••••••••••••• '".! 46.485.945,81
0600. Dapto. de Obras e Vlação>$'......... 1101.4D7.287;�2\
0.700. Depto. Agrapecuárlo ••••••• ; •••• Nl 444.356,00.
0.800. Depto. de Turlsmo •••••• "i"""'" ••• 2.913,0.0.

4;299.121,53 ,15·163.429,26
15.811.0.24,47 62·296.970.,28

46�D12.D86,� 147.419.374,t4
1.80.0..0.26;0.0 2.244.382,0.0.

7.186,0.0. ·10.0.99,0.0.

SOM AS.... . • • • . . . • • . . . . • • . • . • •. CrS 167.963.2341,0.7 76.460..234;95 ;244.42'�.469,D2
DESPESA EXTRAOAÇAMENTARIA
Despesas de meses anterIores 10.·179.715,35 18.603.145,17 28.782.860,52

,Restos a pagar ,.. 55.711·734,25 16.234.443,42, 71·946.177.,67

DepósItos de diversas orIgens �_"
' 2.0.0.8.692,48 17.300.191,24 19.30.8.883,72

SOM AS ••.••••••••••••••• ; •••••• crt 67.90.0..142,0.8 52.137.779,83 120.;0.37,.921,91

SALDO PARA O M!S SEGUINTE

Caixa ...•••.•• .-••••••••••••••••••• _ ••-.. 9D8·()39,D2 1.922.170.,;36 2·830..20.9,38
Bancos - dísponível •••••••• ; ••••• ,,"'O<, H', 52.396.835,32 11.008.845,03 63.455.680.,35

Bancos _ vinculado -

'

••• h.H.' 11.924·845,93 11.6D7�197,26 23.532.0.43,19

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

SOM AS .•..••••• , •••••.••• ; •• • •• Cr$ 65.229.720.,27 24.588.212,65 89·817.932,92

TOTAL GERAL •.•••••••••••••••••• �. ert 3Df.D93.D96j42 153.186.227,.43 454,279.3�,85
.

' . ,

rjb/Contadoria da PrefeItura MunIcIpal de Ja-agué dó Sul
em 31 de "MARÇO" de 1982.

�ICTOR BAUER

Prefeito Municipal
t;tENATO JOS� BORTOLINI

Diretor da Fazenda

TIRSO GREGóRIO STAHELIN
CRC SC n. 7 527 - Técnico em Contabilidade

Conheça- o Plano
•
'-

SAO LUIZJARDIM
250. lotes ).§sldenclals, área para lazer, comérclo, e fins InstItucIonais. Toda Infraestrutu

�
ra n�cessárla numa área com mals de 190..0.0.0. m2 na Rua Joio Januárlo Ayroso.

Emoreendimentos Imohihanos
M.arcatto Ltda..

,Mal. DeôdOro, 1.179 - Fone 72-1138
----------------------����

..;;. E X P E D I E N T ,I -

Fundado em 10 de maio de 1919
CGCMF N.o 84.436.591/0001-34

Eugênio VIctor Schmacke.

Jornalista Prof. ORT.sc n.o 729 e Diretor ele Emp
Jornalística DRMC n.o 20

Colaboradores

Flávio 'José Brugnago, Yvonne Alice SchmOckel Gonçalv
JaIme Blank, Prof. Paulo Morettl, Silveira Júnlc;>r, Rudolf Hi
feld, José Castilho' Pinto, Dr'� Jasé Alberto Barbosa.

Redação, Adnilnlstração e Publicidade:'

Rua ProcópIo Gomes de Oliveira n.q 290.

89250. - Jaraguá do Sul - SC.

Composição, Impressio e Circulação:
SocIedade GráfIca AvenIda Uda. - Jaraguá do Sul - SC

AssInatura anual: Jaraguá do Sul e �"glão CrS 1.
Outras cidades Cr$ 2.
Exemplar awlso ••••••••••••••

'

••• '. • • • • • Cr$
Número atrasado' ••••••• ',0 ••• Cr$

Este 10m" .nlo se responsabiliza por artigo. ..slnados e

devolve orIginalI.
O ·Correlo do Povo· é associado a ADJORIISC e ABRAJÓ

I Terraplenagem Vargas
SERViÇOS DE RETROESCAVADEIRAS E TRAT

RES DE ESTEIRA

Tubos Sta. Helena
TUBOS DE CONQRETO EM .GERAL

.

Rua Jolnvllle, 1016 - Fone 72-1101

Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURS6ES.
A "Canarinho" p..eocupa-se com a sua I�

comoção, colocando à disposição modernfsslmo8
ônibus, com pessoal especializado, pOSSibilitando
uma viagem tranqüila, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO -
o transporte carinhoso.

; '( '* �

JARAGUA DO SUL

I Relojoaria Avenida
ETERNIZE os BONS MOMENTOS

Presenteie eom J61as e as male 'flnas su

gestões da' R�LOJOARIA AVENIDA. Marechal e

.Getúllo Vargas.

Funilaria jaraguá
Calhas para tddas as, finalidades. FaÇà-nos

uma visita. Estamos 'em condlçQes de atendA-los
eficientem,nte.,

"
'

Rua Fellpe Schmldt, 27.9 - Fone 72-0448-
Jaraguá do Sul-SC.

Censtrutera Seria Ltda,
CONSTRUÇAO CML, ENGENHARIA E

,

CO_RCIO' DE M"ATERIAL
DE CONSTRUÇAO.

Rua João Plcolli, 94 - Edlf. Carlos Spézla
Telefone: 72-0214 '

JAAAGUA DO SUL
' STA.

Belina >II LAIcool - Vermelho Metálico •••.....•••...
1980

Belina " L - Amarela •.•••••••• , •.••••.••••..•.•..•
1980

Belina " - Prata Metálico 198

Corcel " LDO .:_ Bege � , 191
Corcel li LDO Alcool - yerde 'Metálico ••..•••••••...•• 198

Corcel " LDO - Bege 191
Corcel" -- Amarelo •••••.•••.•.••••••.••.•••••.••.• 19_
Corcel " - Branco ••••.••.•••••••••••••••.••••••.••

191.

Cc;>rcel Cupê - Bege :................... 1'91
Corcel Cupê - Branco '

•••
'••••••••••••••• , '1

Opala Cupê - Branco •••..••.••.•••.•••..•••. � ••••• ,
19

Chevette SL - Azul •••••••••••••••••••.•••••••••.•.• 1

�assat LS - Vermelho : ;.......... 191
Brasllia LS, - Marron •

'

.•••••••••• : •••••••••••••••
'

••• ,
'1

V.W. 130.0 L Alcool- Bege : 1

I
V�W. 1300. L - Branco ,

1979
,

.Fiat ,147
L --:- Azul. Metál.ico

,

'�
.'

','
"." .1:��F-iDO. -, Azul ,

...•..,;,,_ ':C_
'

•••••,. � ., ••••
,1
�
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Comercial Florlanl
''', \ '

,
"

,

"

Revenda e assistência técnica autorizada'
,

SHAFlP, revendedor DIsmac e conserto de máqui-'
nas de escritório em geral. (Temos máquinas de

escrever e somar ,usadas para ve�da) .�'

Rua ,VenAnclo da Silva Porto. 331 ......

12-1492 - Jaraguá do Sul-SC.
Fone:

-
,

\

JUIZO DE DI"EITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL

CART6RI0 DOS FEITOS DA FAZENDA
,

, EDITAL DE LEILAO

,

Venda em 1.° leilão; Dia 20 de maio p.v., às

10100 hosas. Venda em 2.° leilão: Dia 22 de junho
p.v., às 10,00 horas, por quem mais der. Autos de

Execução Fiscal, n.os 6.512, 6.547 6:571 e 6.567.

Exequente: A Fazenda do Est. de St.a Catarina.

Executada: SERRARIA JARAGUA LTDA. Bens a se-

rem leiloados:,1,o) - 100 ms2., de tábuas de ma-

deira de qualidade, com 2 centimetros de espessu-

ar por, 3. \
ms. de comprimento, avaliados em Cr$

100.000,00. 20> - Uma plaina para beneficiamen-

to de madeira, marca Famac, de três fazes, equi-
'

pad� com 3 motores elétricos de marca Kohlbach,

sendo um de 7 HP, e os dois outros de 5 HP, ava-

liada em Cr$' 280.000,60; 3.°) - Uma serrafita,
marca Turbina, de cor verde, completa, em funcio

namento, equipada com motor elétrico de 60 HP,
,

marca Búfalo, cor, cinza, avaliada em Cr$ . : '

, \ ,

1.200.000,00. Total da avaliação. Cr$ .

1 .580.000,00. L,OCAL:' Ediffclo do' Fo�um, sito a \

, Rua Guilhe�me WackerÃagen, ,sl.Ft.o. Nos autos não �
,

consta haver, qualquer ônus Ou;, recurso pendente
'

de julgamento. Fica ainda intimado por este edi

'.1 o Sr. RAULU BEHUNG, ,'re�sentante legal
�'executada sURra:>l':llencioA�dar.�a�.9 sua intima

'q_ã,Qtnãº seja possível' p�lo Sr: One.ial, de Justiça.
[)adQ e passado nesta cidade'le 'GQmarca de Jera

'gyá do Sul, aos 26 dias do mês de a,bril do ano de:

lI'l!1 cqov�c,e�!.()� ,e �itelilta e, 'dols� Eu, ass. Br.uno '

W�llter, Escr.wao, o ,subscrevi., ," ,

, ,
,

',HAMILTON" PUNIO ALVES
Juiz de Direito·

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JÀRAGUA DO SUL

CARTóRIO DOS FEITOS DA FAZENDA "

EDITAL DE LEILAO

,

)'

,

Vßhd� em 1.0 lellAo: ,Dia 20 de maio p.v., às

9,00 horas. Venda em 2.0 leilão: Dia 22 de junho
p.v., às 9,00, horas, por quem mais der. Autos de

Execução Fiscal n. 6.497/80. Exeql!Jente� A Fa
zenda do Estado de Santa Catarina. Executado:'
MARCIO MARQUARDT. Bens a serem leiloados:

, 1.°) - Uma sepilbadeira, .sem marca, equipada
com motor elétrico de 5 HP., marca WEG, usada,
,avaliada em Cr$ 28.800,00. 2;0)' - ,Uma tupia, mar
ca Famac, equipada com motor elétrico de 2 HP,
marca WEG" usada, av�liada em Cr$ 46.320,00.
Total': Cr$ 75.120,00. LOCAL: Edifício do" Forum,
sito � Rua Guilherme Warkerghagen, s/n. N,os au-

, ,tos não consta qualquer ônus ou recurso penden
te ,de julg�ménto. Fica ai'nda' intimado por este

'. edital. o Sr. MARCIO MARQUARDT, caso sua inti�
. mação não seja possfvel pelo Sr. Oficial de Jus
tiça. D�do e passado nesta cidade e Comarca de

Jaraguá do Sul, aos 26 dias do mês de abtil (\0
ano de mil novecentos e oitenta e dais. J:u, ass.
Brurlo Winter, Escrivão, o subscrevi.

HAMILTON PUNIO ALVES
'Juiz de Direito

JUIZO DE DIREITO DA COMARCÀ 'DE
JARAGUA DO SUL
EDITAL DE PRAÇA

O' Doutor HAMILTON PUNIO ALVES, Juiz'
de Direita da eomarcà ele Jaragué do Sul.
Estado .

ele Santa Catarina, ,na forma da lei,
etC•••

.
'FAZ' SABER (ern t''esumo, art. 687 'do CPC) o

'asegUinte: - Venda em 1a.' Praça: - Dia 1.0/061
2,. às 10:00 horas. - Vend'a em 2a. Praça: - Dia

:21��/82, às 10:00 horas, por: quem mais der e

, �al?r lance' oferecer:. -- LOCAL: - Edifício do.'
. orum desta CQmarcâ. EXECUÇAO N.o 8.250. -"
Exeqüente LUIZ CAMARGO FILHO. '- Executa-

.�o FRIGORIFICO VAI�ATTI, L:TDA .
.- BEM A SER

, RACEADO: - 1) Um terreno urbano, situado na

,�ua n.o 8 ....:.. João Januái"io Ayroso, nesta cidade,

�Qnsta�te do, lote n.O ?, contendo à área de 837, I

'f�'r.ns2,_ sem ,�enfeitori'as, com 'as' seguintes :con";'

_
rontaçoes: atuais: - fazendo frente' com a' Rua'

\�.O- 8 .:-: João Januário Ayroso, medin�o 21,20 ms,
travessao dos fundos com' lote n.o 4 dos"vende
�or�s, medindo 26,40 ms','; 'estrema de um lado

�A _

_;_ medindo 35 ms., e do outro'lado com
.

rerra� (Je 'Matias Pansteiri, medindo 35,40 ms., fica

Izado" has pJo,ximidad'es, da firma Cerealista, '

ç

, o .Ltdd.� ,fIcai �o I,do·par e, dis�a 15 m,s.". d� :

ri�'a n.o 3044. Registrado sob n.o R-S33 no livro

.... 2. PrOp�ie!á�iq Odai,� 'V,ail�!tL Avali�d.(i)
,

em

'. 1. 25I.ooo,QO. Nos aut&s nao consta' qualquer
u� , ,?u .,recurso pendente. :-' Dado e passado
>
ta 'êJdade "de '''arlguá do '-Sul:' ás' 28 "'dlSS do

'� ,de' a�ril do 'a,AO' de mil rioveeen1i9s"e, oiteNta'

Ub�����-:;J' ��'�i 1���r�:() M�HFUD, Escrivão, o

,

1"

• "

'l< "',', iii,. ."

HAMil:TON ,PtJNIO ALVES."
. 'UÜliJ: de� DireUo

, ��9_.,� .' :l��,�� � 'j :

ESTADO DE SANTA CATARJ,NA ' , '.

,�REfEITURA MUNICIPAL"DE'JA:RAGUA DO SUL'"

D E C R E TO" N.o 755/82
Altera o valer das, Tarifas e demais'
serviços do SAMAE, esttpuladcs pe-

.
lo Decreto N.o 732/82, de 29.01'.82\

, ,VICTOR BAUER" Prefeito Municipal
de Jaragu� do' Sul, Estada de Satlta' Catarina ,no·'

uso e exercíclo das atribuições que lhe sãó 'co'nfe-
, ridas pelo item,XXIX do artigo 70, da �i Oornple-:
mentar N.o 5, de 26 de novembro de 1915; e, com
base no OfíciolCI'P/SE/N.0000911, de 26 de março
de 1981,do Conselho Interminesterrial· -de Preços.

" DECRETA:',
Art. 10 � Fiç,am alterados os valores das Ta

rifas e demais serviços do SAMAÊ � SERViÇO'
AUTONOMO 'MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO,
na o�dem do� valores constantes da tabela anexa,

que e parte mtegrante do presente Decreto:
, Este Decreto entrará em vigor,'no dia 1.° de

julho de 1982, revogadas as disposições em con-

trário.
'

, PALACIO i DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGU:A 'DO SUL, aos 10 dias do mês de maio

de 1982.
VICTOR BAUER
Prefeito Municipal,

O presente Decreto fOi registrado e 'publica
, do '�esta Diretoria de Expediente, Educação e As

.alstêncla Social, aos 10 dias do' mês de maio de
1982. ,"

'ASTRIT 1<. SCHMAUCH
Diretora

I,

TABELA DAS· TARIFAS E DEM�IS S.ERVIÇOS DO
SAMAE

I - ESTIMATIVA DE CONSUMiO' POR

, .

ECONOMIA/MieS -- ARTIGO 37,
'

Äté 'SO mzdé área-construída , 15 m3
de 51 m2 até 100m2 de -área construída 20 m3
acima de 100 m2 de- área construída .... ,

'30 m3

II, � TA:R�FA,S DE CONSUMO - ARTIGO 38 e 39
ConsumO Básico,';"'" '% slUFM - VAL./M,eS

.

Preço por m3 na faixa de consumo indrcada '

1 - CATEGORIA 'IA" '
' ,

1.1 ,....::. COM L1MI,TADOR QE CONSUMO
"

' �,9 , 360,00'
1 .2 - SEM, LlMI1TADOR DE CONSUMO

: 1.S'm3. 8,0" 417,00
'

2 - CATEGORliA "'8" 30m3' 23,00 1 :200,00,
III - CONSUMO ExCEDENTE DO CONSUMO

BASICO· ,

Preço por m3 na faixa de consumo lndlcadà
1 - CATEGORIA"'A'"

'

1 . 1 - 16 a 30 m3 1,0
\

52,00
1.2, - acima de -3() ma 1,5, " '78,00"

2 - CATEGORIA "B" ,

2. 1 -:- 31 a 60 m3
'

" ,1 ,2 63,00.
,2.2 - 61 a 100 m3 1,3 68,00 _

2.3 - 101 a 300 m3 1,4 73,00
2.4 - 301: a 500 m3 '," 1,5, " 'i78,eO
2.5 - 501 a 1000 m3 1,6 83,00

,
2.6 - acima de 1000 m3 '

' 1,7 89,00
IV ...... LIGAQAO DE AGUA --- ARTIGO'24 e 25

1 - com ramal predial até
, 25mm de diâm�tro 200,0

2 ..:.._ com rarn'al' predial aci-
'

,

ma de 25mm diâmetro
até 40mm diâmetro. 400,0

V - RESTABELECIMENTO

.1;)0' FORNECIMENTO DE
ÁG.uA - ARTIGO 32
VI - AFERIÇAO' DE ,HI
DROMETROS - ARTIGO 32 10,0
"VII -' EMISSAO ,DE 2&. VIA 4,98
vIU -

\ REABERTURA EM •

ASFALTO PI L1GAÇAO--DÉ -' .. ' -- .. " --

AGUA NAO SOLICITADA
'.

NA apASIAO DA, IMPLAN-
TAÇAO DO ASFALTO ,575,0 30.000,00
VALOR DA UNIIDADE FISCAL MUNICIPAL: Cr$
5.218,00 - Fixadà 'pelo Decreto N.o 713/81, de
24 .qe novembro de 1981, ,com vigor, no exercício

de 1982.

,
,.A pre,sente Tabela é parte integrante do De-

creto N.o 755/82, de 10 de maio de 1982.

Jaraguá do Sul, 10 de maio de 1982.

VlcyOR BAUeR ,

Prefeito ,Municipal

10.436,00

120.872,00

19,1 997,00

'522,00
260,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA �U�ICIPAL DE JARAGUÁ DO' SUL

DECRETd N.o 756/82
Dêclàra l:Ie Utilidade Pública para fins de
desapropriação amigável ou judicial, o

,
,imovel que especifica.

.

, ViCTOR' BAUER\ Prefeito Municipal de'

,
Jaraguá do Sul, :Estado de Santa Catarina, no u.se 'e exer
cício de suas atribuições e com base nos termos do artigo
6,0 do Decreto-Lei N.o 3.)365, de 21 de junho de 1941, ,

.

. DECRÇTA:
" '

Art. 1,io - F:ica declarada de Uti(idade,
Publica, para fins <;le desapropriaç,ão amigável ou judicial,
uma área 'de ,31e,OOm2 (Trezentos e dezesseis ,metros qua
drados) de' terra, pert:e�cente ·a ÂNGELO PEREIRA, sem

,benfeitorias, fazendo parte de uma área registrada no Re-.

gistro ,de. Imóveis desta Comarca sob N·o 24,546, Livro

N.� 30M, às folhas �8, coro as seguifltes confrontaçõ"es: Frênte
em 10,OOm com 'a Rua - 173 - Vera Fischer; Fundos, em

1�,0�m com � prolongamento da Rua Marina Frutuo's�; Lado
'Direito, em ,18,OOm cem terras de Nilto Drechsel e 13 SOm
côm terras, de ,He�mínio Anacleto; e Lado Esquerdo,

'

em

15,OOm com terras de Tomas Ciz e 17,OOm com' terras de
José Olegário Plermann. tendo como finalidade a continui-

,

däde'de
.

i'mjJla-nta'çãd da RUa - 181 :- Marina Frutuoso..
'

Art. 2.° ..;_ As despesas d'ecorrentes 'do'

pre�e�n!e Decre�o, correrão,'por contá de dotação própria' do
O�amento Vigente. r. r ,'.,
.,

,"
'

�,"':"'" I Aí:t.' 3�'� E;ste Decreto entràrá em vigor
na data. de sua pubhcaçao, revogadas as disposições em

contrário. ,�, . ,

, pàlácio da Prefe'itui'a Municipal de Ja-
raguá do Sul, aos 11 dias do mês de maio de 1982.

�.: ;1' ..
<. "', VICTOR BAUER '

,

-l'" 'p '.":' :l, !
"
Prefeito MUl'liclpal �' ,

, '.
O �resente De�reto foi registrado e pu-

b�,c�do nesta D,retona "de Expediente" Educaç'ão e Assis-
t�n.cla Soçial, aos', t,�Has ,do_ mês.de maio de 1982.,

'.'

",'� ''',
",'., {;i"

",
lfi' ÂSTRI'17 K, S�HM:AUCH

, '�," :", ,; " Diretorà,
,",

E§TAOQ .DE, SANTA CATARI��"
.• "

�
;.

,

•

--:-"1 '(C ;I�s,OIlf S ))

P�EF.EIT�RA MUNICIPAL DE JA�GUA qo, SÜ�':· :'-�
..

w;
.__

,.,'

!D E,C R ETO N.o 757/82 CQh1eço� :'domlngo"'>8
fase semíftnal do II
Campeonsto Sertanejo,
com a participação' das
seis equipes ,classlficã
das. Após a reuni,áp
semana Passada que
definiu as chaves, com

, Caxias, Plurntnenseve
Rio Cerro na i'A",1 Ser'
tanejo, Guarani' e'"Can
to 'do Rio na "B", foi
realizada a primeira ro

dada, com à vitória do
Fluminense sobre o Ca
xias por l' 8 O e o em

pate entre SertaAejo ,e
. Guarani, a 1 'gol, p,ani
da paralizada aos 30
minutos da primeira fa-'
se, 'em razão do áto i ....

responsável da torcida
bugrlna, gue invadiu o

campo, não permitindo
rnals a, 'prática do fute
bol, haj� vista que hau"
ve muita confusão. 'Em
razão desse cltrna hos
til criado, o' ,Guarani foi
sumariamente eUmina-

. do do Campeonato' e o

Sertanejo ganhou" os
pontos da partida. Ago
ra, amanhã, jogam ;FhJ
minense x Rio Cerro e

Canto do· Rio x Sertji-

Suplementa e anula d�tações do Or
çamento Vigente.

,

.

,

'

..
' VICTOR BAUER, Pref�Jto Municipal

de JaragliJá do Sul .. Estado de SaAta Catar.ina, no
uso e exercício. de suas atrfbuíções, com base na

Lei -Municipal N.o 830/81 de 19 de novembro de
19�1;

,

'.1
D E C R E"T A:

��
'Art. 1.° - Fica aberto um crédito .suplemen-

tar .no valer de CF$ 1.000.000,00 (Hum milhão de

oruzelros), para reforço do programa e verba abai
xo discriminadas, constantes do Orçamento Vi
gente, a saber:

ANEXO I '� QUADRO À
0303.....,. DIVISA0 DE SERViÇOS GERAIS
0303.03070212.010 _. Manutenção das atividades
da Divisão de Serviços Gerais Cr$ 1 .000.000,00

ANEXO II _;_ QUADRO, A
'

0303 - DIVISA0 DE SERViÇOS GERAIS

.

0303.03070212.010 - 3.1.3.2. - Outros serviços
I e encargos . l••••••

"
• • • •.• • • • •• CrS 1 .000.000,00

,
Art. 2.° ...- Para fazer face as despesas de

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

'

,
,

I

ANEXO I - QUADRO A
0501 -;- mVISAO DE CONTABiliDADE
0501 \/99999992.029 - Reserva
orçamentárla

' Cr$ 1.000.000,00
ANEXO II - QUADRO' A

0501 - DIVISA0 DE CONTABiliDADE
0501 .99999992.029 ___,;.. 9. O. o. O - Reserva de

Contingência : Cr$ 1.000.000,00
Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na

.data de" sua .publtcação, revogadas as disposições
em

. contrârlo .
'I/\,

PALACIO DA PREFEITURA MUN�IPÁL DE

" JARAGUA DO SUL, aos 13 dias do mês de -malo

de 1.982.
VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

" O presente Decreto foi registrado e publica-
do nesta Diretoria de Expediente, Educação e As
sistência Social, aos 13 dias do mês de maio de
1982.

ASTRIT IK. SCHMAUCH
Diretora

ESTADO DE SANTA CATÁRI,NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO N.o 758/82
'

, ...... ,.

Suplementa_ e anl!,la dotações <lo Orça- ,

menta Vigente. ,

'

'. 'VICTOR �AUER:" Prefeito" Municipal de
Jaraguá do Sul, Estado de S�nta Catarina, no uso

,

e exercício de suas atribuições, com base na Lei

Municipal N�o 830/81 de 19 de novemb�o de 1981;

DECRETA:
ART. 1.° - Fica aberto um crédito suplemen

tar no �valor de Cr$ 1.000.000,00 <Hum milhão de

cruzeiros), para reforço dos programas e verbas

abaixo discriminadas, constantes do, orçamento
vigente, a saber:

ANEXO I 'QUADRO A

0501 � mVISAO DE OONTABILIDADE
0501 .03080322.025 - Manutenção das atividades
da Divisão de· Contabilidade .. Cr$ 100.000,00
0701 - DIVISA0 DE AG�ICULTURA
0701.04140752.040-. Manutenção
das atividades da Divisão de Agri-
cultura Cr$ 900.000,00
TOT A L '. Cr$ 1.000.000,00

,

I '
,

ANEXO. II ,- QUADRQ A

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.03080322;025 - 3.1.2.0 ...-

Material de Consumo Cr$ .100.000,00
0701 - DIVISÃO DE AGRICULTURA :,' ,

0701.04140762.040 - 3.1.3.2 - Ou-

tros serviços e encargos Cr$ 900.000,00'
TO. T A L '; .. : Cr$ 1.000.000;00

ART. 2.0 - Para fazer face âs despesàs de
correntes do artigo anterior, fica anulada: parcial
mente a se�uinte dotação do orçamento vigente,
a saber:. ,

'

.

'

;

ANEXO 'J - QUADRO A

0501 --- DIVISA0 OE, CON'TAal.LIDADE
,
0501 .99999992.029. - Reserva or' .

çamentária •...... � . . . .. . . • .. Cr$ 1.000.000,00

, ANEXO II ;_ QUADRO A
0501 - DIVISA0 DE CONTABIUDADE ' 1,

0501.99999992.029 - 9.0'.0'.0 .....,. .

Reserva de cOr.Jtingência .. '. ... -.Çr$ 1.'POO.OOO,ocr
, ART. 3.0 -. Este Decreto entrará em vigor ,

na data de' sua publicação, revogadas as disposi"
çõ�s �m contráriO:;

, PALACLO DA PREFEJITURA MUNICIPAL DE

JARAGUA pO SUL, aos 14 dias do mês de maio

de 1982. .

'

, -l
. • VICTOR BAl,fER"... .. �,

.

"
,

'

,Prefeito' Municipal
O presente Decreto foi registrado e publica

do nesta, Diretoria de Ex�ediente, Educação1.e:'As-,:
sistência Social, àfJs 14 �ias do mês de maio de
1982.

" ... �

, " -
'

,t
" :: '<ASTRIT IK: S;Ctt.fJI,�OÇil.� ,�*ift,�,;.,

';.
, '.' DiretQra�'" :' :';� '!i,.

li: ii( �;"'� ,: � ,
",.�, �':;r,f,� )�,: "

nejo.
','

-x:-
.}

,',

'Será no dia
-

30 de
maio, a decisão do Tor

neio Integração do' Grei..
mio Esportivo Cruz .de
Malta, no Estádio Euri,
co 'Duwe (Rio da Luz I),
em dtspeta do -lJ'rof!:lu
Antárctica. Às 14 ,h(}
ras daquele' dla

:

joga-

Irão, decidindo o tercei'
ro lugar, 'Guarani x Rio
Cerro e às 16, " 'Botafo

go e Cruz de' Malta pre-
llaräo em busca do tí'

tulo do certame.

-x-'--
'

Deverão ser conheci�
dos domingo (amanhã),
as três equipes semifi
nalistas da Chave "B"
do VarjãoI,82.� Dia 16

passado, as equipes da
Chave "A", depois' de
praticamente, ,um' mês
sem jogar, movimenta
ram a oitava rodada,
cujos resultados foram
estes: Olímpico'. 1 x1
Sempre Unidos, Vidra
çaria Joel 3;(4 Vila Len
zi e 'Figueirense O x 1

Veteranos: jNesta chave

Io Vila' Lenzi tem 6, Ve
teranos e Sempre ·Uni

dos 4, IFigueirense 3,
Olímpico. t e' Vidraçaria
O. A rodada de amanhã
marca para as 9 ,horas
Grêmi'o' x Santo AFltô
nio,' 14h-:-Kráuse x Fer
rosa e às 16h-Satl:Jrno x

Imigrantes.

-x---

,
' ,

' t

Tigre 2x3 Bandeiran-
tes, Estreita 3x2 25

..

de

Agosto e Seleto 4 x' 2

,Consul, foram os resul
i tade'S' ,da, .terceira 'roda�1
da do. returno do Tor-

neio Nor.te Catarinens'e, ,

no último final-de-se
mana,' em 'quel nãó jO
garam Gin!istico ·e Bae

pendi, em S. Bento.
Assim, a classificação
dã Chave "A" apoota
Tupy com 11 pontos,
Seletp 7, jConsui e Bae:
pendi' 6 e- Ginástico O,

Chave' "B" - Bandei
rantes 11; Tigre J, 25

dê ,Agosto e Estrélta 5

e Jüventus 3. A quar
ta rodada marca: Sele
to x Ginástica, Baepen
d'i x Tupy, Estrerla x Ti- .

gre e 25 de, Agosto x

Ju,ventus. ,De cadâ cha
ve classificam-se iduas
<iequij)es,· de açordo com

o regulamento da' com

petição. Até o presen
Ui, "-em 31 partidas, já, t
'f (') r a m anotados 111

gols: Gonl.,média, muita:
'hoá(;;çle, 3t5ß�}br:. parti;;
da '" " ',..

o" 'llI
, }' :.:�' �'�J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EstadO de Santa Catarinà " j

,PREFEiTURA MUNICIPAL DE JARAGlJA DO SUL
Autoriza o Chefe do _Executivo'Muni-'

.

cipal a doar uma �.,ea de terra e dá
"

'outras» próvidências.
'

*' '.
VICTOR BAUER, PrefeitQ Municipal' de :lara

guá do Suj, Estado de Santa Catarina, no u$o�ijas
atribuições que lhe são oonferldas. ·:''':1

Faz saßer a todos os habitantes deste Mun.i
cípio que a Oârnara de Vereadores aprovou �; ele
.sanclona a segtlinte Lei: .>

,

";
, Art. 1.0 - Fica o Chefe, do Executivo Münici

pai autorizado a doar ao SINDICATO DOS TR�BA
LHADORES NAS INDÚSyRIAS DE ALIMENTA.ÇAO
DE -JARAGUA DO -SUL, uma áréá de terrà de

f 533,75 m4 (Quinhentos e trinta e três vírgula se-
.

tenta e CiRCO metros quadrados], de proprlédade
da Prefeitura' Municipal, cujo terreno corresponde
ao lote.n.? 8, localizado à Rua 36 - José En;jmen
dörfer, neste Mtmicípio de Jara,gua do Sul, com as

seguintes confrontações: 'Frente: ,16,80m (Dezes
seis víligula .oltenta rnetresljcorn Rua 36 -:José
Emmendötfer: Fundos: 13,79'm (11reze vírgula se

tenta. metros) com terras de Sérgio Zonta; Lado
. Direito: 35,201111 (Trinta ,e cinco vírgula vinte me-·

. tros) eom terras de Atlgusto Demarchi; e LadQ Es- .

querdo: 34;80m (Trinta e quatro vírgula oitenta me

tros) com terras de Osni Sél1iochet.
Art. 2.0 ""'7" A área descrita no artigo 1.0, des

tina-se 'à construC?ão da sede' do $jndicato, inclu-
sive dependências afins.'

.

"

Ärt. 3.'0 ...".. O Sindicato' fica obrigado a iniciar
a construção' dl! s'ede no prâzo de 2· (d0is),.,_anos,
a parUr da vigência da preséntá I..ef, sob pena do
imÓvel reverter ao patrimGniG públiCO municipal.

Art. 4.° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publiGação, revogadas as disp()siQões em

contrário.
PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUA DO SUL, aos 19 dias do mês de maio
de 1982.

.
.

\.

. 'VICTO'R BAUER
. \ Pref.eito Municipal

A presente Lei f,oi registrada e publicada nes

ta Diretoria de' Expediente, Educação e Assistên
cia Social, aos 19 dias: do 'mês de maio de 1982.

ASTRIT 'K. SCHMAUCH
-,Diretora

.

f.
.

Os 6� anos do) "CORREIO DO' POVO"
1.0) - De Antonio de Pádua Pereira, telefonando
ao :'mais antigo", com os cumprimentos ,por mais
um ano de 'existência.
2.0) -:- Da Eletromotores Weg S.A.:

"No momento em que este prestigioso veí·
culo de comunicação 'completa seu 63.0 anlversá
'rio, nos sentimos hORrados em cumprimentar V.
Sa. por esta data tão importante para a comunida-

. de jaraguae,nse.', . .'.
,

, Acompanhando a evoluçao do éORREIO
DO POVO, somos testemunhas da idoneidade pro�
fissional que sempre norteou sua filosofia eilito
rial, e do valoroso sen.iiç,o de, interesse p�ßlico
que o mesmo tem prestado à nossa cidade.

'

Registre-se, pois,' nossa particular' admira
ção e' os votos de .qUe este informativo continue
a coleGionar vitórias, em prol 'da Imprensa livre e

responsável..' ,

Cordiais Saudàções. ass. Eggon 'João da
Silva,·Diretor-Presidente do Grupo WEG." r \

.

1

Em soleAid�de realizada na manhã de domi,ngo,'·dlà. . A Sociedade de Despor-
.
,.16, a'�arisol S.A. ',_ Indústria ,do Vestuário,de Jara- .tos 'Äcaraí, de uma situa
guá

.

do Sul., entregou prêmios aos Integrantes dos gru-
. ç'ão ,de quase insplvélíléia I

pos vencedores do 1.° Concurso do Círculo de Controle, e' paralização das .atívlda-'
de Qualidade, implantado no ano passado, bem, como,' des, erque hoje um arro

na ocasião, também no Centro de ";tividades do Sesi; [ado complexo esportivo
entregou menções' hcnrosas e gratificaç,mes por tempo em privilé�,iada área. no
de setviç0 a colaboradores doGrupo.· '" ' Jaraquä Esquerdo. ;Graças

.

O primeiro lugar do concurso coube ao grupo n.? 23 a o s' esforços daqueles
(duq), da Marquardt, empresa. do Grupo, MafiEjlI, que membros atuantes da di
apresentou o trabalho "Bactonatíeação de Debrum"; o reteria e ao apoio dos 'só-

, sequndo para o grupp ·n.o 49 (Bandeirantes), da f,ilial de. clos-patrlmontats, q u e a

Oerupá, com o trabalho "Mudança no .Slstema ae Ern- cada dla se amplia, o AGa
butir Plástico"; e o terceiro e quarto lugares, para os raí já inaugurou seu bem

grupos n.os 11 e 24 (A Mil e. Loslram), que apresenta- estruturado pavilhão de
ram Os trabalhos' "Racionalização de Debrum no Enfes- bocha e domingo, dia 23,
to" e "Coador de Pasta". Diretores, gerentes e funelo- inal1gura uma cancha. de
nárlcs da empresa estiveram presentes às -solenldades, esporte pol'ivfllente,' uma

quando' o diretor administrativo-finan<::eiro da Mariso!, das metas previstas no

Werner Schuster, destacou as vantaqens 'que o C. c. Q. plano de obras e Já deu

traz, tanto para os eolaboradorss como à empresa, en- " inído a construção de um

fatlzando o aspecto de desenvolvímento dos participan- salão -para festas e reu
tes e a tmportäacta do Círculo de Controle de Ouallda- niões .

de nas empresas, nd momento em que todos se empe-
nham na raeíonallzação dos trabalhos pará a diminuição
dos custos de. $eus produtos."

,

. Na ocasião, também, o Sr./Werner Schuster entre·
,

gou menções honrosas e gratificações por' tempo de
serviço aos funcionários João José Bizatto, Inês Altini,
Anita Wackerhagen, Diva Inês Chiodilili e Ana Belarmino,
pelos" dez anos de servi�o, da mesma forma para Mària
Teima, pelos vinte anos de serviços prestados à em-

presa.
.

.

,

5esi ,lança o ,"Projeto Saúde" na terça-feira
,

Na terça-feira, 25 de maio, que é o �'Dia da Indús
tria", o Centro ,de Atividades do Serviço Social da rn
dústria - SESI de Jaraguá do Sul, lança, o "Projeto
Saúde", que estará em' e�ecução no, decorrer' de 1982,
com a finalidade de promover uma ação preventiva con

tra as doenças, e não. curativa, segundo o coordenador
Adernar lotin Frassetto.

Naquele dia, às 8 horas, havßrá hastealT)ento das
bandeiras, com a, presença dos servidores do Centro
de, Atividades e, às 20 horas, o Superintendente ao SESI
em Santa Catarina, José Zen, abrirá os 'trabalhos, para,
àto contínuo, uma palestra sobre o tema "A atuaçãoJdo
'SESI em Santa Catarina na área da saúde" e o 'lança.,
m�nto propriamente dito do �'Projeto Saúde�', além da
apresentação do coAteúdo e dos profissionais que atua-
rão no referid� projeto.

'

Segundo dados re

dos pelo secretário,'

A cancha polivalente iluminada do Acaraí (Fóto Loss�. ) tivQs ao Censo _de 80,
• •

• I. •
ra uma popl!laçao de

O atO' inaugural da can- dO' Tlbeno x Ind. Reumdas, 2.267.498 pessoas a

cha polivalente "�uiz Gon- Rádio Jaraguá 6 x Ofici- dos 15 aROS de id
zaga Ayroso'�, que é ges- na Sabará, Malwee A. x 1.962.961 sabem ler
coberta, "dar-se-á domingo,. ,AABB, Amer,icano x Colé- crever (86,57%), e 303
às 10 horas, com o des-

"

gio Divina,ProvidêÍ'ilcia, Bar são analfàbetos, d
cerra'mento da placa, alu- . Murara x Canarinhos d� um 'í n d i c e de 1
siva .ao 'aconteciment(i). Ouro, Bar Avenida x Jara- de analfabetos no Es
Mas para marcar a inatl- Quá Esquerdo, Bamerhadus "Esse é O menor í
guração, desde 0l1tem � x Rádjo Jara,gu� A, H. R,is- 'de analfabetismo do
noite, 56 equipes disputam tow x Confecçoes. Neu�a,

.

sil, já que a média n

um torneio programado Urbano x Menegottl e Mlr- nal é de 20%,". Esses
JA ESrAO ABERTAS INSCRiÇõES DO VESTIBULAR "pelà diretoria, em disputa . tes x Rio Molha.

.

dos incluem as áreas
de belissimos troféus. No local haverá compl�- ral e urbana.Já estão abertas e vão.-até dia 28, em sete cidades '

,,, to serviço de bar e, restau"
catarinenses, as inscr)ções para o Vestibular de Inver- J�garam na mlite de sex- rante.
no da Acafe, que esta oferecendo � .?09 vagas para 33 � '.

.

, '.
.

cursos. Ao eàndidato basta dirigir-se a uma agência Professores·municipaiS serlo rédassifkados
do' Besc destas ,cidades {Flór;anópolis, Blumenau, La-

..

G' I·,ges, JoillviUe, Itajaí, Tubarão e Chapecõ), para pagar a elQ' uaram rim
taxa de Cr$ 1 mil. 375 e receber. o' roteiro do';candidato

\ ,Salim. José, D.equêch, mermann", desenvolveu
e o rascunho do requerimento de inscrição. Prefeito Municipal de Gua- no sábado, uma gincana

.

. Em seguida, com atenção, deve o candidato pree,:!": ramirlm;. enviou projeto- que' mobili:z;ou toda a eida
cher o rascunho e dirigir-se ao' posto de inscrição da de-lei à Câmara de Verea- de, com as equipes parti
Fundação Educacional onde vai fazer a prova. No posto dores que intrroduZ ii re- cipantes ertGontrando difi
pl'eencherá o requerimento de inscrição definitivo. No claSSificação ao mag isté":' culdaéles par� o ctlmpri- No aspecto de ate
entar.rto, o processo só termir.1ará ,nos dias 29 e 30 de ,rio �a rede municipal" Se� mento daS tarefas relaeio- mento ao pré-escolar,
junho, quando o candidato volt� aO' posto para apanhar gundo O' ,.projeto já apro- nadàs aÇ>s setdres cultu- rede particular de en
a etiqueta do cartão confirmação de inscrição. As pro-, vado, os �professores pas-: ral, polítiCO �. eC,onômico, deu predominância,'
vas serão realizadas no perío�o d� ;,18 a 21 de junho. sarão a receber com base de modi:> geral. Os trabá- certa' parti.cip;:rção da_s

-:--------------------...-------..........-------...,;.--------- em seus respectivO's ní-,' Ihos,de recepção das ques- des municipais, sElndo·
veis: professora ;normalis- tões foram realizados nó a .parte do Estado é in

ta Cr$ 25 mil, complemen- Ginás,io de ESPQrtel).,:'Pr��:' ,n:ificante. Em contra'
tarista 'Qu ginasiano Cr$ feito Rodolfo Jahn" 'e tarn: da, no ensino de 1.0
25 mM, .supervisor muni,ci- bér'n as empresas do mu- a grande participaçãO' é
pai Cr$ 98 mil, secretária nicípio foram "

enyolvidas rede estadual, sendo p
do ,lVIobral Cr$ 31 !llil, ser� na promoção, patrocinan-, co significativa a part

_
v e i;l t e da coprdenadQda do as sete equipes.

.

.pação da rede partiçUI
Cr$ 22 mil, prófessor com Dentre as tarefas" a co-

, No 2.°, g'rau é importa
habilit:ação específica Cr$ missão organiza�ora soli- 'a participação çla 'rede,
33 mil e professdr de jar- çitava que cada "equipe a- ticular com 50 por cen

dirn de infância Cr$ 31 mil'.. 'presentasse o maior nú-'. a' estadual com cerca

Justificando a providên- mero de peças de roupa, 40 por 'cento e a �ún'
cia, o Cllefe, do Executivo' _com número de pOIltoS es- pai, não participa, .fIca,"
declarou que em 1977 tal' tipulado por peça. Ao fi- alguma coisa COm a a

reclassificação' ja havia si- nal da g'incaRa, na CóRta- federal.
do feita; porém, afualrrten- gern das peças, o resulta
te estáva defasada com . do foi surpreendente, pois
,'fJelação 'ao magi�téri,ó es: que aproximadamente dez
.tadual, e, desta forma, hou- mil peças foram coletadas,
ve PO'r bem. equiparar os todas e!ll perfeitas óOlldi-
'vencimentos., Acrescentou ções de uso e que agora
ainda ,que em o!Jtubro, no- .serão distribuídas às fa"
'vo aumento será concedi- mílías carentes do muni.,

do, de 35%, que,será aplj� cípio.
cado sobre o 'Jencimerito O

.

encerramento; com ,

�o mês de maio, fazendo premiação, aconteceu na. De 188.882 alunos q
Sociedàde Atiradores Dia- entraram no 1.0 aAO

na, . Gom 'a
.

real ização de 1969, somente 8.221 eil
um baile, que rendeu a ci- ,garam ao ve�tibul�1: .

fra de Cr$ 212 mil, valor' 1980.' DO's que entrar
que será aplicado na for- ém '69,. 111.436 c�egara
matura dos àlunos tercei- "4 a " do 1 o graU,

, a . sene .

a éro-anistasJ em contabilida- serido que para a 5. 1s2;'
. de.

.

" rie foram apenas 68.7
ri'As' equipes vencedoras havendo aí um afunilalTle1.fforam, pela ordem, Ki.iKase to, destes, somente 36·�oska, EquHKross e Equipe chegaram ao 2.0 graU, • oJovem Jaraguá, que rece- qllais,15.640 concll!líralTl

O 3.0 Técnico em_CoA- beram como prêmio, res- 2.° grau.
tabilidad-e do Colégio) Esta- pectivamente, Cr$ 15 m.il,
'dual "PrefeHo Lauro Zim- Cr$ 10 e Cr$ 5 mil. '-----·--'""'"":�l

PROFESSORES EStADUAIS TERÃO APOSENTAOpRIA ESPECIAL

, Em seu 'último dia de exercício no governo do Estado de'
Santa Catarina, o ex-glllvemador Jorge Bornhausen. assinou men-

sagens� à Assembléia Legislativa, pr.opondo leis que benefiCiarão l. '.

o magistério, o. fUllCionalismö das autarqwias estaduais. e os ina- r -

tivos não contemplados pela r.eclassifiQação de cargos. De todas .

•

as. medidas, porém, a mais Importante é a âprovaç�o dp parecer �ONEC ERIS 'FELI){,
normativo da Consultoria Geral do Estado, pelo qual o Estado MULTOS NUMERAS!.
concederá aposentadoria aos 25 e 30 anas dEi servi.ço ã, prdfesso�a AMI.cUS (Enquanto f
e ao professor .qué completar esse tempo de servIço em efetiva

f' I.
I

•

, uitoSfiunção de ma' rio.
' .,

res e IZ, teras m cl.'
l' Ç�,Jli\ f�IJí�� i�ta c!�s'se De'nefiçia

•.0J;!p�oJefo�.?e�l�i;iquê:l!ãlteç, ""'�Jfüg()S��·.i;, ;"WerSO �
: 1,.3ra",?s,.le,'.5 5; , �/;60;3p82,.para, w!,lIfIcar o, regImE,! de,;,1;�aballío", � O\tJdi'o. :�'1.

.... "

:';�::tIós,�'prof�ssores de"LJ e 2:'q graus ,e)J1 M2.g;30 ;!}/t� hprasi"d'e a:;:" '��,��' ;X'�,
'corpo com ,a área em '·que atuam, di�pénsando-se as.sim as a,,"as" 1\ ".,*

aes' $áßadQs, ',sem prejuízo para o' proces'so de enSino-&prendizagem. -_....__ ---�9-'" .I

,

...• , '�
.��.,

,-t'

Agorà que o álbúm "A Criança e o ICM, Santa Catarina, eu te amo"

já chegou e você já juntou as notinhas, veja o que ,fazer com elas.

t -.Cada Cr$l.000,OO em notas fiscais ou tiekets dão direito a um

álbum. Os próximos CrS 1.000,00 são para a troca daS figurinhas que
vem em número de quatro em cada saquinho:'

.

2 - O valormáximo pan a troca é Cr$ 10.000,00 em notas f'lSCalS ou

tiçkets, que'correspondem a dez saquinhos de figurinhas. ,

3 - Quando seu álbum' estiver cOI'Í'etamente preenchido. leve num
. posto de troca e voce terá direito a receber uma cautela numeracJa,
.' para concorrer a Cr$ 8 milhões em Cadernetas de Poupança BESC.

4 - Continue recolhendo notinhas para .poder p{eencher o seu

álbum. Além das figurinhas, você pode.,a'encontrar cautelas '.

numeradas, que concm�rel"llo a Cadernetas de Poupança BJi;SC ,e

vales-brindes, que darão diFeito aos prêmios seguintey:

• bicicletas'�ro 26 e iS • televisores preto e bra�co I7 Pole�adas • I!vros de a�t��.
cat�rinenses • bolas de .:ouro· n: J • jog()S de futebol de salao • camIsetas • mIm-boxes

"' estojos <seDIares. jógos de toalhas dé banh? • .i<J!l� de t08I�as de mesa· bonecas
.' pintura de dedo. estojos de gouache. estoJos plastlcos de pmtura com 12 cores" paletas
de pintura CODI 12 cores

.

J,
í

I.
• � ·1

I·"C-M'
.

�I!vestir.em san�catarina
e mvestu- em voca.

I

'I'

ta-fei'ra '- Bonde Bola x

Vila Nova, Mecânica -Jara
gu'á .x Casa dos Azulejos,
Conil. Uaraguá' x Mareolla F0ram revelados!
e Grema x Papp Modas. cretário Paulo Gou
Hoje e amanhã,' a partir ,CO$ta,., da .Educaçdas 8' h'o�as estão progra- dades que espelh�mmadäs as'. s�guintes parti7' tuação do enslno em'

das: Senal ' X' Solbrasileiro, ta CÇltaril1a, aborda0
Corpo de Bombeiros XI pectos como analf
Aja.?<, Funerárla Hass x Ma-

mo, ; evasão e a si!
rlsol, Unfão' Figue.irense x'[ pré-escclar, SegundoCowboys, Petro x Roma, -ctetérlo, "os dados',
t.anchonete Acaraí x Fruet, sendo divulgados so
Bradesco. x Dalmar, Oftcl-

. , agora, porque o que
na Raboch. x Latoaria lpa- mos não, eram confi
va, Morettt Jordan x Joma

uma vez que qualquAuto P�ças! Constr. Ser-
mero só' tem signiIa x LUIZ Kienen, .M�lwee< se· comparado com

B x Besc, SU�[lmentos
'IPulação

existente".
Weg x Posto Mos e r, .

Emmendoerfer x Maestri,'. ' Os dados que a Se
Karsten x Cyr:us, Oficina ria da Educação ti,A_

teriormente eram de'
"
e havia dlstorçäo n

tatí'sticas, por uma

de ordem prática, um
que a projeção era
com base no cliescim'
popul'acional tido com

petior.a 3,5 por cent
ano. Na verdade, na' d
da o crescimento po
cional foi- de 2,2 por
to, portanto, inferior.
que era da d o 'ante
mente" .

com que, assim, os pro-

I
fessores municipais per

',' cebam mais do que os es�
taduais, pots que está pre- ,

visto qu� o aumen,to do
Estado incidi,rá sobre o

percebido em março.

. GINCANA MOVIM.ENTA
A CIDADE

Especifícamente na

r u r al catarinense p
886.601' pessoas, 733.,
sabem ler e escrever

153.487 são analfabe
,(17,31%>' ·Na área. urb
1, ,380.897 são alfabeti
dos contrá 150.027 de
nalfâbetos ,(tO,86%).!

Já n0 ensino $uperi
a rede municipal-no Es

do é gl'ande� Já que as, f

'dações educacionais es

.no âmbito municipal,
do a. seguir a federal e
tadual e somente uma

ticular, em Joinville.

VOO� CO'NCO'RPA
COM ESTA FRAS�1!f
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