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"Nosso es,forço ,será concentrado 'para vencer
, as e,leições": Sc'hü,nke

Investido no cargo de
Prefeito' Municipal de -Jara

guá do Sul, quarta-feira pe
Ia manhã, em, virtude do
afastamento, em earäter de
urgência, para tratamento dE!
saúde, do titular Victor
Bauer, o více-prefejto Si·

golf Schünke' (tote) decla- \

rou que no seu Q.overno,
será concentrado

'

todo o

esfarça com vistas a uma

grande vitória Aas eleições
de novembro:' - 'o I ato de
'posse foi bastante prestigi
ado, inclusive pelo -ex-se-
cretário da Fazenda e can

didato a supterite
'

dé l�Af,I;'
dor na chapa do Jorge Bqr."
nhausen, Ivan Bonatto,

Coube aó Sr., José Cat�
los Neves, a condução do,
ato. O vereador-presiden
te da Câmara, José Alberto
Klitzke, saudou o novo pre
feito, afirmando acreditar
no seu trabalho, baseado em

sua expéri�ncia admínis
tratlva já comprovada ó

Schünke, que pretende'
dar continuidade às obras
de seu antecessor, abriD-,

I , '

do o poder executivo para
o diálogo com o povo; com
atendimento direto à popu
lação, disse que foi in
ve.stido nas novas funções
.ern situação bem diferente
daquela de há 1 ano e 4
meses atrás, pois que, des.
ta vez, por uma fatalidade,
Victor Bauer encontrava-se
hespítalízado , E acreseen

tOI.!: "Mas o, cargo exige e

eu aqui estou paea coope
rar com o municrpl0, ' com

a sua população. e com o
PDS, Como apenas 75 dlas .

nos separam das eleições,
, que precisamos e iremos
ganhar, toda o nosso es

forço será. concentrado na

busca da vitó�ia, pois em
83 quero entregar o cargo a

Etlgênio Strebe. Por isso,
vou colaborar, mas, ,em

contrapartida, exigir muita
dedicação e trabalho, prin
cipalmente dos vereadores'
e candidatos a vereador.
A, minha maior recompensa
como adrnlnjstrador público
será vitória em novembro",
concluiu.

O prefeito Sigolf Schün
ke, quinta-feira, assinou
convênio em Florianópolis,
com a Empresa Br.a$ileira
de ,'T-fanspartes Urbanas,
para exeeução do Programa
de Pavimentaçã'Q de Baixo,
Custá em Áreas 'de' Batxa
Renda"Propav, que pre",ê o

asfaltamento das Ruas José
Fheodero 'Ribeira, .:João
Jànuário' A:yroso e Estrada,
Itapocuzinho, até a, divisa

"

com Sch'ro,e<;ler.·

. ..,,,.

preocu'pq, _'erladl[�'�'�.�'��';�\X'7�"'->��'7�7"'"':� �}',

'

'�Iitzf{e denunci,ou .também
,0 aparecimento, esta ,semana;
de grande quantidade ele ,pei�es
mottos nas imediações da, se
de s'ocial do Baepemii., o que
obrigou inclusive a interrup
ção da captação de ,água para
a Piscina do C1llbe . Ele apa
nhoo alguns ,espécimes e con"

gelou.as, para que um exame
crite�iosa determine ii "causa
mortis" desses peixes.

Crê o vereadar-presidente
que a vinda' de -uma equipe
técnica da Fatma é t�mbém
uma méd,ida cautelar para ti

preservação da saúde pública
e uma maneira de, conhecidos
Os resultados, iniciar um 'pro
cesso de conscientização da
Po�ulação e das empresas para o perigo que representá ao

!'neio.ambiente o lançamenta
nos tios de dejetos residuais O Conselho Administrativo ,éleito,' tem a seguinte
e �cais, sem o devido trata- 'constituição: Presidente �e Honra -:- Alexander G. Otsa,mento.' Presidente-Adolar Jar:k, Vice Presidente-Edmundo KIQ-

I(I'tz�a opinião de José Albert() 'soV)lski (era o presidente anterior), Secretário Geral-Jo
� e, os vários rios e ria-, sé Carlos Neves, 1.0 Secretário-José Ol'ívio Papp, 2.0s; �ue cortam o munic[pio S,ecretário-Gerd Edgar Baumer, Tesoureiro Geral":João

'

! m ser recuperados, pa-
T Qualquer pes'soa' que puder dar informações a

abelecer, o equilíbrio e- Pedro Gascho, 1.° 'Tesoureiro..João Batista Prim, 2.0 e-
.respeito" favol' comunicar ao Promotor de JllIstiça, Dr.

o sob pena de, no futu-, soureiro-RaiJ'l Driessen e Diretor Social;.Márioo: Soares'; aosé ;Alberto Barbosa, no Fórum (fone 72-00i8).avermos de pagar. u,m O Conselho,Fiscal' é integrado por: Sigolf ,ScAürnke, pré-: , 'O Samae ,não CORStatOU, essa presença! de mOGo',

'�. ,muitQ caro ,pela 'omis- feito �uAicípal e membro nato, Eug�nio "José da Si'lvá 9�e �a, ��tr�da �dos peixes mortos de,:,e t�r: sido no tr�ii.r
61

o D�,. Alceu:Natal LOI�- _: repre�eßtaRte 'dos, sócios contrib,l,I:in�es, e Sidney "ch'o'entre o·Chlcode Pa:lIae oClube'A.tJétlco Ba,ependl,:: �I Cretárlo especial d� mel-, '"Pe, au .. -:- representante da corpá ativo. ,

�
,

, :: "'senÊlo qlÍe�,a"<direção desse clube é 'que 1 al'ertou as au-
,

I
mt. ente da Prefeitura Mu-" gg" .',' ,

',teridades::'"
'

�icdlPal de BIl,!menau; ser� CQn-, �
"

' ,:::_" ' ,.,

I P lado a proferir,., breve, uma Já::� :ColT;l�nd.(r,Getal ,da CorporaÇão, paraJo, perí.od():: " Os' re�pönsâ\Íeis pe�o crirl\l� �cológico; qUe são pes-! a estr1;l sobre o 'tema em· Já- 1982/85 tefu,"em H,ermínio ,Luciolh o';CQni'aiJdant!3i' A't1' soa�, irresJ')ons�yeis, serão enquàdr.l!Iqos dentro çfa� 'co-'�, ragu& do S'ul.
'

,;..
Viero ô 'S.ub�Comandan�e e'Carlo� ,BQrChers-Ässi�&!�nte. " minações da lei.

'"

�

� ...

o alto índice de pol,!.lição. sé
supõe exi,$tir (que com toda
certeza existe) 'nos rios Itap�
cu, Jaraguá e s�us af.luentés
e o aparecimElnto de , peixes
mortos, estão preocupando
seriamente o vereador-presi
dente da 'Câmara de Verêado
res de Jaraguá do Sul, Jo.sé
Alberto Klitzke, que, 'na ses

são legislativa desta seman�,
teve apro.va�o requerime.nto,
para que seja aficiada a Fun
dação de Amp�aro a -:TecnOiogia
ê ao Meio-Am,biente, no. ,sêl)'ti
do de que envie a Jaraguá do
Sul, . uma equipe técnica Pilra
levantamento das prlOClpalS
fontes p'oh:lidoras 'e os índices
de poluiç�o dos, n!lSso�, rios,
que estãa abalando seriamente
o ��uilíbrio. ,eco.lógico,

, "

Marquar�,t :
F.teginaldo Sehio.chet cOAsig

nou aplal1sas ao arG "Laço Ja

raguaense", pela inici�tiva de
realizar o rodeio crioulo., como

forma de espetáculo, ,entreti

mento, -cultura e turismo.. Para
a realização desse. torneio,

.

segundo 'Enno JansseA, a Se

cretaria' de Cultura, Espo.rte
e, Turi,smo colaborou com os

serviços de alto.,.falantes, a

Rrefeitura 'Municipal co.m a

terraplenagem e a Celesc com

as instalações elétricas.

Ö vereador Álvaro Rosá, te-,
ve' negado envio de ofício ' à

Telesc, sölici,tãndo a instala
ção. de telefones em Santa Lu
zi�, Vila Chartres, Vil� Itajara,
e João Pessoa, pois no en

tender do líder, do ' Governo,
Enno 'Jans,sen, a eletrificação

, 'rural' n'as comuAidades ainda
não atendidas é prioridade, não
'se justificando. a implantação
de telefónes, dentro. do, plallo
de i telefonia rural da Telesc,
'em localil:.lades ainda no bene
ficiadas com energia elétrica.
O mesmo Rosá, apelo.u a9 H

: df!r do, Governo, para que in-'

··.te.··.rée.�a-.'ju�t.b- aos, can.ais .com_.jpefent�s, !'lars melhona na re·
,

�e ,do. Samae, na rua Hen�ique
, '

, Na próxima se!1ll!lnda-feira,
dia seis, as bancadas do PDS
e do. PMDB farão pronuncia
mento.s, homenageándo o 7 de
setembro, data magna da Na

ção bras'ileira.

Corpo. de, Bombeiros tem nova

'diretoria e comando,
, ,

,

Na noite do' Gia. 25 de agosto, o Corpo de Bombei
ros _Voluntár'ios de, Jaraguá do Sul, realizou entre os

membros dos conselbos deliberativo'e administrativo, a
assemblé'ia geral. ordinária e 'reunião do conselho deli
berativo, para aprovação das contas e eleição dos con�

"

sell�(i)s ,administrativo e fiscal para a gestão agostõ 82 a�

'agosto 83, bem como, eleição do comando geral da cor

poração para o período 1982/85.

O, Cor.po de Bombeitos Voluntários de Jaraguá do
,Sul, que tem como divisa a "Salvação da vida e dos
bens nos incêndios.e lilas calamida�es públicas", com

pletou rio dia 22 de agosto, �6 �nos de fundação.

SEMANA DE 04 a 10 DE SETEMBRO mE 1'982

, Associação "Lar d�s Flores" agilita

No dia 26 de agosto passa-
; do, aconteceu ull!� reurnao

conjunta entre os membros do

Conselho Curador, çonselho
Diretor e Conselho Fiscal da

"Associação Assistencial" para

Idosos Lar das, Flores", no

Itajara. Dentre os ítens da

pauta, foi reéebido e aceito

o. pedido de demissão do pre
sidente do Oonselho ' Curador"
Sr. Ewald Heime Boss, em vir

ttlde da mudança de resldên
cia para Curitiba e, por esta

razão, uma reunlãe foi propos
ta para resolução' dessa ques

tão.

A Associação., -para cens

trução do anctanato, adquiriu
e quitou 100 mi,l tijolos, que

serão entregues até er final do

ano. Foi comunicado igual
mente a doação de uma gela
deira e um fogão a gás usá
dos � de uma máquina de

costura, que serão vendidos

.postertormente, haja vteta que
os bens serão. de difícil uso

para a Asso.ciação.

O futuro projeto para cons

t�ução do anclanato fo.i discu
tido 'El criada uma comlssão -de

construção, envolvendo mern

bros dos Canselhas
_

fi demals
Tratou-se também sobre a elementos com experiênc.ia em

escrituração dos imóveis re- • tais emoreendímentos. Uma

cebjdos em doação e adquiri- outra- comlssão, que empreen-
dos qa Dona Lucila Emmendo.- derá viagem a Flodalilópo.lis e

erfer. e do Sr. Marino Lenzi, a Blumenau, a fím de visita.r,
tendo sido designado Q Sr. os anelanatos exi.stentes e ob-.
Gerold Meier, .1. o ,Secr�tário.; se';'ar' o' funcionamento foi'
para acompanhar ,o.s trãmi; também fermada, para que,
tes le!1lais; Foi, apresentado desta forma, somadas. as idéi-
o relatór.io do. resultada do, ser, as, haja condlções de serem

teio do. automövel \lolksw�en' elaborados os esboços da. tu-
,

Sedan-130a, doado, pelo Grupo. tura. construção, comprendem
\1enegatti, que teve, 'a vend�'

'1'
especialmente '- serviços

de 2.51}1' bilhetes, '

p.rapo.�cio.- ,.' gerais, cozinha,. la�ander,ia e
,

naAdo de Cr$ 2:501 'mir. bloce para penSlo.mstas.

Jov.e'm de Guaramirim :n(3c�ssiJa .. �i,de,

-j F
.- -

""'.... .. _. _. " _'..".. '_ _. _.,
•

_.

"Solicitamos encareciGamente; especial atenção
para o case a segui,r: Trata-se cip Jevem Matias Junkes,
16 anos de idade; filA0' de Valdir'Junkes, agricultor, resi
dente neste município, na 'comulllidade' de Ponta Com
prida. O ,citado'menor, machl:Jcou-se em dezembro de'
1981, tendo contraído tétano em conseqüência do fe..,
rimento, o que afetoo seriamente sua visão. Hoje, ape
nas reage a cores, sombras, v,ultos e outros fenômenos.
Os oftalmologistas cJ:>ilsultados, principalmente do Ins
titute Hilton Reclila, de Belo Horizonte' (Ma), diaglilosti
caram ,que a única possibU.idade do jovem voltar a en
xergar, será o transplante das córneas e isto, öreve
mente.

O custo da cirurgia, que será realizada 1iI0 IAstituto
acima, atingirá o mantaRte 'aproximado de Cr$,2 milhões,
a ser pago no ato: O p�i do rapaz, não. di.spondo dessa
vultosa 'soma em dililheiro, desesperado, 'procurou apoio
,Junto aos órgãos q4e lhe pudessem ajudar. Dia:lte disSO,
este' ConselAo, Comunitário, re(ifonhecÉmdo a difícil' si
tUação em que se ,encontra o Sr. Valdir, programou uma

'

campanha para angar.iar, pelo menos, pt;)rte do CLlStO da'

cirurg'ia, a que o jovem Màtias tem que se submeter.
Assim, apelamos ao bom' senso e espírito humano

do amigo, a colaborar espontaneamente, com a campanha deste Conselho, em prol da causa acima exposta.,
Qualquer contribuição poderá s�r' �fetuadà junto ao
BESC S.A . .,.-, Agê.ncia desta cidade, conta m.o 1919-9.
Contando com o apOio e a cempreensãe do amigo, an

tecipadamente agradecemos. Conselho Comunitário de
Guaramirim" •

N. da R.: Este apelo foi dirigido à redação, no en
tanto, por tratar-se de

c

um case que ßnvolve toda a co
munidade, transferimos' também aos leitores, para que
dêem, 'na medida do possível a sua colaboração.

Crime' ecológico: o uso de
-�..-....��-

, mata ..peixe
No dia 30 de agosto, segl:mda-feira, pela tarde,' cons

tatou-se que peixes en'venenados bO,iavam no Rio Ita- 'I,pocu. Está sendo averigl:Jada a causa de sua morte. A
PrefeitliJra M4ni,cipal, pela pessoa do Sr. Sigolf Schünke,'
determinqu a apreens�()de peixes assim vitimados, pa-
ra remessa à Fundação de Amparo à Tecnologia e ao

Meio-Ambiente-FATiMA, ao mesmo tempo em que parti
cipou à Promoto'liia de Justiça' de Jaraguá do Sul para,
,abertura do competente inquérito poliCiaI.

Ed'lção Ntt 3.202

Massaranduba tem mais de 7 mil
eleitores. Dávio assina convênio

localidades de 1. o 'Braço e 2.0

Braço do Norte.
E na Secretaria da Sa�de

recebeu recursos oriundos' do

Projeto. Alemão, que 'serão, em
pregados Aa construção da U

nidade 'Sanitária; em fase de

�dificaçãQ no centro da cida
de.

De acordo com o previsto,
a campanha' de qualificação
eleitoral realizada no mês
de junho, atingiu as suas fi
nalidades no município. de. Mas
saranduba, seg{!lndo dados da
60.. a Zona Eleitoral com sede
em Guaramiril'!1! da qual Mas
saranduba faz parte.

.

O mu

nicipio, possui, atualmente,
7.087 eleitores aptos a votar
nas eleições de '15 de novem

.bro.

SEMANA DA PÁTRIA
i • _ �,

.
O Colégio Estadual "Gene-'

ral Bondon" e 'a Prefeitura Mu

nicipal elaboraram a proqrarna
ção de Semans da 'Pátria, que
está em desenvolvimento. ,Na

,

dia 1.°" abertura soléne : de
frente ao Pa,ço Municipal, com

a presença de autoridadés e

'alunos da colégio;, de qelnta
feira 'até o dia 'seis, .as home

nagens se desenrolam' no. :pái. ,

tio do' estebeleeímente.. li

terça-fetra, dla 7, olto estabe-
"leolmentos de ensino do. rnu

AicípiQ desftlarãe pela ru� 11,
de Novembro, da Praça Dr,

Rodolfo Älcalá, Ór.opeza até o

C. E. "Gal., Ronden", o.olde,
também f:laye,râ outras �1;ra
ções, com completo serviço de

bar e cQzinha' I

CONV.NIO E RECURSOS

Na· Capital do Estac!õ ende
esteve esta semana, o prefei
to ,Ji.)áyio. Leu' manteve vários,

,'C,Qntactc;>s cem órgãos do Go
verno: -Lá, 8t;sinou convênio
junto a Secret!a�ia dos Traos.:'
porte e Obras, para. execução,
de melhoramentos na SC-474,
trecho, compreendido. entre

Massaranduba e· S�o J.,ão do

Itaperiú, Ba�ra V�lha, o que
.

permitirá um melhor fluto, da

tráfego. Na S10, DáviQ rece

beu a primeira parcela de ou

tro 'co.nvênio assinado anferior·

mente, .,par.a as, obras ,de ab'tir
tura da estrada qIJ9 Hgdl'á as

Tendo p�r fina,lidade � 'c6n�cielitiz�ção' e a partici
lacão efétiva da c@munidade-, no prO,cesso de preser
vação e conservação do meio�arnbiente� for realizado o

I, GorícUrso de cartazes cujo temt;) central fpi a frase: "'Pàr�
ticipe da Defesa öo Meio-Ambiente". Este çonc ....rso fOI
promovido pela Secretaria' da Educação, Sec�etaria es
pecial do ,Meio-Ambiente (S'EMA) e pela Fundação de
Amparo à Tecnologia e. ao Meio-Ambiente (FATMA).

, Participaram do ,mesmo todos os al�.mos das u�i'
dades eSGolares jurisdicionadas a 19.8 UCRE e, atraves
de LIma Gomissão integrada por doze educadore,s, Aforam
selecionados, de acordo com o regulamento, OB tres lT,Ie
Ihores trabalhos, que concorrerão à nív�1 eSladtiaL Os
alunos classificados foram: 1.°) Inês ,Haffemann, 5.a sé
rie, da E.S. Almirante TamanGaré (Guaramirim), 2.o»:..qís
Carros Bo.rges, 8,:a, série, d� C

..
E. !�re;sa R���s (Corl:J

pá) e 3.°) Simone Sabetzkr, 6.a sene,' tambem do çJ::.
Teresa Ramos.

Será no mês de outubro a
,

,

SeDlana da Saúde em JS
Ficou definido qUin-ta-feira à noite, a realização

da Semana da Saúde em Jaraguá do Sul, :no perío"
do de 4 a 8 de out.ubro, tendo como tema celiltral
a prevenção contra a 'cárie dentária é doenças da
gengiva. Consi�te num trabalho :que será desen
volvido junto a alunos e pl'lofessores, com a finali
dade de esclarecer a importância da correta es-'

covação.

Para esse trabalho; o cirurgião dentista Dr. Gui-
do Fernando Fischer, que atu,ª na área da odonto
logia social� irá, emprestar o seu apoio à Con:iS
são de Saúde, pr.omotora do evelilto. O Dr. GUlGO
participou, do encontro 5.a feira, j�ntament-e com
Ursula Camacho ,_ Chefe de Seçao do Departa- I,mento 'Médico da Weg, Arlene tetesinha Boos -

Extensionista Secial.da Acaresc, Arnoldo Schulz-'-'
Professor e Vereador e Flávio' José Brugnago�,
jOI'nalista e. redator do "CorreiO' do Povö".

,

llIIo dia 24 próximo, no" transcurso de uma reLl

ni,ão pedagógica no CIP, será feito um trabalho de
demonstração com alunos, na presença de profes
sores e 'membros da Comissão de Sa,úde.

'Essa mesma Oomissão, já iniciou seu traba
lho com vistas a or.ganizar, também, o' IX 'Encon"
tro' Reg'iollal 'das Comissões de Saúde, di� .23 �e'
outubro, �m' JaragliJá do �ul, do qual �artlclparao
as, Comissees ' de Benedito' Nevo, IIr;Jdalal, Guara
mirim, -Schroeder, Massaranduba, Cerupá, Rio, dOs
Cedros e o' munlcfpid ,anfitrião. O Ipcal, sera nO'
•

Baependí, e',,�:LPrefeitura'Municipâl e(liprest�rá todo
seu :.��;J:O;;�� � :

" '.', ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dia-OI de setembro.:" <

!Sra. Elsa Müller' ,

;Sr. Alfonso Erdmann
'

Sra. Wally Frredel '

'Sr. Nélson Amorim,' em Join.
viHé'

'

,
-:

'Sta. 'Terezinha 'Haffermarin :

Sra. Maria D. Nagel
�r" Ivo Moser.

'

',J�[lson ,C�sar, $iefert'
Istela Maria Mos�r,

..

Dia 09 de setembro
, Sr,. bámiisio Schmitt

'

Sr. Waldemar Schrriitt
'

Sr. Albrecht
'

GOmz
Sr· Hartvich Hanemann

Vitti Bona
Sra. Maria Anésia Gonçalves

de Araújo, em Itapocuzinho
Sr. Reinoldo. 'Ucker, em Ne.

reu Ramos v

Sra. Cecília Papp
,Doroty. Martins
Carlos Tito Steingrâber,

Joiiwille

Dia 10 de setembro
Adolar Steilein, no Paraguai
Dênis Allan, filho de 'Sido

(Vilma) Doering
,
Sr. João Lopes
Sr. Orlando Packer
Sr. Arno Blich

CARTAZ DO CINEMA
Estréia hoje, 'às; 2"Oh15 no

Cine Jaraguá, o filme nacional
, "O, Menino do Rio", elenco
formado por André de Biase,
CI�udia Magno; Adriano Rei,
Rica�do Graça Mello e Sérgio \

Malandro.: Na qua'rta e qUinta
feira, "O1l'Vingadores de Shãe
Lin" .

FESTIVAL,·DA CANÇAO

Até O dia 15, de setembro'
estão abertàs' no DiretÓrio Cen� I
trai dos ,Estudantes da' Fundir-'
ção Educacional da Região de
Blumenau' as inscrições para o
VII Festiva,l tlnivers'itário" da
Canção, que se realizará em

Blumenau de 21" a 23 de outu
bro. Mais de Cr$ 500 ,miL se

rão distribuídos ém prêmios
aos vencedores. TaT 'uma ei<
celente oportunidade 'para a"

moçadinha.gue ,gosta de cantar.'

" AN'fONIO':"i,1.
, "'OS�" 'i,' ',0:..

i .GONÇALVES!: t".i

,AnOll&. este ,'nome par:a'
,quàndo.'novemltro_.,che.,,'
gar. ;,' ",,;, '

::Este c,andidato faz parte
!d9 grupo que forçou a

r,edu'ção dos imppstos.

. - _. �'" -_ ",-_.\ ....',_.�
.

"BONECAS VIVAS" All DIA 10 "

"

Até o .dia 10 deljâetl!fubtói"-l,;·,r .,:(; \)j,�:;'\ "E'"'E"':·. IHfOIMjlf.&ltri,'
ó(fé"ib"s'�' if&ltls.(ij -� - �:� s.. �

t:\'
_,. a)t�f' �Gt'y�,<,,'l1I, _.oM . ,: �.,\.,c"'�'�f ..�I�.�.c;. ',:.

p ",_r \

' er ' ',' as Inserl-
"

"

t",,"
,

'----..._---

çóél';'"de crianças para o Con

,curso'" Bonécas Vlvas" do 'é;�' I -;
i ori§')(';I:tilube ;�i'diikie "IndLiãu)al,� ;. -"

�Uj&;I��sfile será no dia seis'

de oJiii��(i'- à-t)á'rtir'�as< .j'5-'ttÖ:�.r ,

'rá§'", :riG�íiJáêp�nd\Jl: i VãFias' 'Cri, ;,

aoçãs"-já foram ínscrltas' e tarn- •

bérn os i�g���s�s-:' �,� öasé': 1� ,

Crl�·tiQd ijã: é�tã'ó'� venda� , O
.

"C��cr:e tndústelà!"
, doou, dlas >

'atr�f�ua$ 'i::ad�'iras de rodas'

par� 'jovéns' necessitadas, dan-.
� f' 4' ..... "'(' '1(. ..-�.. ...._ • '}-.'; ...

dd _;as�in1,' contlnuldade a flio-

sotr�;; de Llons ,

'

iU1. '7 I,F�:.·,,·,
fj::u.'�h .�,�. ?:.,�.�� ""�: i·_.

EN_OES ",ATRIMONIAIS

ce) Volkmgnn
Deise, filha de Milton, (Ana

Moura

"

Dia 24 de agosto ;<' i�' "

Mário, filho de Mário, (Car

mem) da Silva
'Vânia e Vanderleia" filhas ,de

'ArlindO (Edla)' Eng�l�anlJ
" ,

Wagner" 'filllo de Ald�miro
(Maria) Anacleto

'

1 �." ';-
,

� .� ",.� �. � �� \

,RE���:(NO BEIRA RIO

em

Dia 26' de agos�o
Marilda, f_ilha de Mário (Me

ria) Petry,
Cléber, filho de Ama.rildo

(LeOl')Or) Ventura

Diego, filhO de Leopoklo (Ma�

ria) Etlkie
Maicon, filho de Ingvald (Mo-

desta) Viebrantz

Tânia, filha de Rogério (Mar
ta) Vicente

Ren�to, filho de Renato (LÚ

cia) da Costa

Vanessa, filha de -Oifvio tMa

rilene) Ramos

• Diego, filho de Eno (Edite)

G�scho

.. , .,.'1 Nossos'amigos do Beira Rio

CI!,Ibe de Çampo programaraJl1
parà o' ',dia 18' próximó.· por :0-

,

casião d'a' Itlauguração' do �
sa

ião de 'festas, um grànde ,a

contecimento, com baile abri

Iha�Nldo' pelo Conjunto, 5. a

Mensagem (Joinville)' e um

shoy.r e�pecial com o conh�ci
do cantor Ronaldo Reseclá, qúe
fez enorme. suces�o" na

.

novela
'

"Marron Glacê"; da Globo, co

mo exeCl�tor da t�ilha SOAOri'l o

show começa à Ö, hQra. As

mesas estão à venda, na secre

taria do Clube, para os asso

,ciados e, seus dependentys,
com direito a acor;npanhanties
não associados., Para o' mês
de outubro, o Beira Rio está

contratando um conjunto típi-'
co regional, para acomRanhar
o jantar à moda carreteiro e,

em' novembro, acontecerá o

'baife oficial do décimo aniver

sário do 'Clube, sem data de
, finida, ainda.

Schron, filho' de

(Marli> Guasco'
Cláudio -

Dia 27 de agosto
Michel, filho Iile Ademir (Ivo-

DIANA SEIDEL 15 ANOS
ne) Ristow

Dionne, filha de Alair (Cata-
rinl:l) Lesoowich' ._, "

Dia 28 de agosfo
'Elimar, filho de Sido

ds) Kreutzfeld "

Fábio, filha de Rober:to -(Nó-
ir) Essy
Osmar" filÀ'o de V-áldemiro

(1.:oni) Koepp

Dia 29 de agQsto
Marcilene, filha 'de

(Irene) Bbrehardt.
,'Jaison, filho de Altair

nlã) Sabino
Jackson, filho de João

da' '51"'a"

,

(Varri)

SCHONKE II! O PREFEITO '

, 'Em ato bastante prestigiado,
I .

Uma boa parcela da alegre
tdrnou posse na manhã de juventude corupaense e da re-

I quarta-feira, no cargo de ,Pre' ,gjão levará na, ,noite desta sá.

� fetto Municipal,' e �i�e prefei-
'

bado QS seus -cumprim�ritós à
, t:o Sigolf Schünke, que con- Srta. Diana Seidel, filha caçu-
,

duzirá os destinos do mUFlicí- Ia" do� jalll1t�Q.$ ç,o!l1!'lnclador A,I-
plo até o final do mai:ldato. 'Ao vim' (Hella Fuck> Seidel, que

.

Sr. Sigolf, que forma com Ca- quarta-feira, dia 1.0, cOiJIpletpu
cßda um casál simpatic(.ssim�, sêus 1.5 anos. Dianah que tam-

,o� curnt>iim�nfos Cla cO,luna. " '. bê';' debutará "este �IJO ,rio �ílé:
""'VER';'i< !lA YVONNE

'

pendi e em sua cidade" recebe

; Trocou idade dia.31, a nos-. os amigos no Salão Paroquiál
'sá colaboradora Sra. Yvónne "sã!) J,osé" CO!l1 lJma festinha ::,

,

A)lce SchmtJckel Gonçalves, 'que' t��á Í) embàlo do ':conhe� "

eßposa do candidato a vereador cido"Moacir � �eu conjlinto""
,

Sr. Antônio J�sé' Gonçalves, de Blumel1a4. Agraç!eceinm; ,ao.

A Yvonne, as nóssas feli!;ita· com/ite, ;�r, as· map�f��Ja�ões;'" ....

ções. carinhosas dirigidas àojG�·.
'

As i.l1te:gt:ant� ,�dcil,Grui>o de
"

,:,
-, 1-anche"Alegria", estiveram f·

-,.
.•

0-- C'O'rã"-<tã Si)"cieääõe
�

de reunidas' .'-tJuarta:fefra, "na' resi·
'

C!Jltutá Artística;' pa'ftícip'ä" na' àêiléiä' dâ' S'ra-:
�

"Iria
-

-Lrmmei�-'

n� noite de roje, em Presidente mann, esposa do amigo '. Antö-

,Getúlio (SC) tdós festejos do nio (lqo)� A Oohma registra tarn- Baby beef, pícanha, peixes e camarões.
55.0 aniveriri� de fund�ão bém a ida para a Europa, dos�, ambiente - ar condiclonada.,r-.l'i�",�1\; ,'fll>_
d':' Coro Orf1�Äh'� :---"'C· ,": !'" :', .casals jaraguaen's�s Waldemàt:, ,

" .. ' '

�,.,
. ')'

. tm:J��,{� fU��\), (Rosemary) Behhng e Renata';,. Av,'Getúlio Vargas, 84� Fone 'T�'f'156
daquela cldacW·"r. sob "a reg�n- (Carmem) Trapp. " ,'�, : ' Jaraguá do'�2riIl-SC. '10��' ,;
cia do maesttê lLuls r.ern'aôlilo,' "', ',.'1,' .

'<-í: ._���I"""'·"""·'.'-'------------_""-·�·"'�"---..:"iltJ

I
' '. 'i_)C""'�"t'.... '.. <�, .; .', ... .._

.

i �1" �l�} )"" ..�.!,
I .·�J��tr'1 ',;nr; .:1 'I

Me ara. Os 9q�!lb$�� .;;s;�m 'C4SÓRlOS'.N�'1Ar-�DA '_;' -,

� ""��_"'"'!!������_��'!'""" ""',�I:;:I
de Jaraguá às 14 ,hO�S. Em ' '

,
, "1"';,,,

't b d'· 9' ... F>-_�, r sC'AR !, :De:vidamente', anptado errl'}l,
ou u ro, Ia ,,: o :l-'0ra. a ., í"'; I,'. ", ;';'. "

'

,
, ',' ,.;",:. , . 'nossa, agenda '.(1.. �tembrcr, t)';· � ..,--___'.-;.,;,�-#-:--"->=!,,..,.,..i'f,-�-:-C-�........,=���-�--

tem apresentaç1!o- marcada , na "

" ,;" ,
"

'. "� j,:' ,J, '"

"

�" •
"

••
_.C',' '�'-('I,,,,v.,""t;,;;,

'c·l'ade d'e Itupora.rg··a"t� O' r , eas�io elegatlte .d8' WI�hlillm;::;�J' ;:"'� ��.' ;P'l ";;" .SçitROS ER:.. I:; f;
..

Ia " . s etl-" , ,
. �,,' ',' ,'1 ' , "

' '," '!" ,

I. ' _' .'Guido BdrowieZ' e Uris Bago, :'�.' " - - }:.I,
.

" s ' ' ,

,

saios do Coral sao sempre a:'l: 'd" d '"
',",

b à -1<>'-30
'_'

.

:_Rl!Ia Bertha'Weege, 2.800 - Barra
5 ! f' édí

- la e 'Setem ro, s "l"',' na -"

I ',as elra�, no pr 10 antigo "I'" d
)

� I'G" '.

.- '

, do Bradesco, gentVmenté eedi: : qa� a "!.$ra. as" ,5sças, "". Nas eleições de novembro, Egon Schroed�r
: dd pela família mlilb'GÓh?�f.;-,�'" ld�Bât.ra. do' Rio (Cer�o)! efi'

no (8_.chroediríha), dó PMDB? esper'a receber'o voto do
, i

. .-' :, -:í :.' • ia 11 de.setembro, àS-j8 30, na " .• � �'}:::eleltài-ãhto arri!go.! A�air HÍin�en, est� ?S, 20 no-, ,_.� ,,_ , _

I , . � , ... ,__ - -,- -
' "

,

I ra�t' i{1ä ,'l\ßatrj!!l'I�äo Sebastião õ '

t Ämbas as -ret<epções serão no

BaenAndi. � ."'\ - I

I ..... I<-T· t· "'1" ,"��""' ..r �...... �.
,

t
' � Y"I" ..., )

If'.(QO-'E V,INDQ,', "\,' >,'
.

'*,!íiÓSso '::ag'radeCimentó 20

Grupo Unid�s- da' 'Serr�," do PJ<

Clube ,:de, Jaraguã do "Sul, que

c6hferiu 'djplomà ac/ "Correio'

do. "PovQ", POl�' colaborar e au·

xiHãr . ao Gr�po e 'a'o PX Clube

n�s, atividad�s de itlte�essa, da
comunidade jaraguaense. Os

amigos pexistas p0gem sempre
-

contar co'nosco. .** No dia.
13 de Setembro, às' 20 horas,
no Baependi, numa promoção da
SCAR, o concerto com o "Trio

, de Guri1iiba". A'apres�ntàção é'

inteiramente gratuita. * * •

Nossas homenagens aos far-,

macêuticos da Grande Jar3-

guA e aós veterinário;, pelas
datas que ,serão comemoradas

, dias 6 e 9 próximos. Dez de

,

setembro é, o "Dia da Impren:
,

sa". ** A coluna ,destaca o

grande esforço· que 'a Srta.

Arlene Téresinha' 8005 vem

desÉmvolvendo no, seu tl"aba- ,

, .' \ -'�;'" �
- .: i.·

SCAR EM PRESIDENTE GETú-
LIO

-LANCHE ALEGRIÁ

. '

BÀILES PÚBLlC,OS
.

.'

Agradecemos o, convite pi:lrà.
o 1. o Baile da Cerveja Brahma,
'dia 6, seg,unda-feira, na '\S'dde
dade Atiradore'� Massaranduba'
Central, com a musicalidade de
"Os Filhos do. Rincão" 'e "Os
Caveiras". E no dia 11 de se
tembro, o depàlta,mElnto de, fll
tebol do ,Juventüs,' progral)1ow
baile em' sua sede social, com'
"Antoninho e g'�Ji)51opjüntQ�;

)

HOMENAGEM AS "DEBS"
Em contagem regressiva (>

'lho como' extensionista social
tradicional baile branco do Bee- da' Acaresc, agora também 01'-

pendi, dia 23 de setembro, em ganizando o' encontro. que se.

fa�e de grandes., pI?para!!,'-!'!'s, ,
, rá em outubro em Jarag,uá do

No d,ia ,9, a .data para a reser- Sul, das comissões municípajs
va de mesas destinadas as de s�úde. * * Menegotti Ve.f.,.
debutantes; dia �5., . cOCJuetê� 'c�los; a �oncessionária" cl"rta
oferecido pelas patronesseI>

: ,Sra. Dr. Francisco Vieira Ro

d�gues (Eliana) e Sr!. Volnei

Torres (Odete) e, dia, 18, jan-
tai" oferecido pela diretorja do Nacional tio 'Comércio Lojista,
C. A. Baependi, em homena

gem às patronesses e debutan

tes, para o qual:_agradecemQs
o 'co.nvite. recebido.. Após o

jantar, e§tará 'em funcionamen- dar um 'toque espeCial-na aber-

para comprar :veículos novps e

'U S a dos. ** Jaraguá do
Sul sé. p r.e p a r ii p a r a

participar da, 23, "� 'Gonvenção

este mês, em Balneário, coI]l
26 pesso,as ligadas, aó ramó.

'Uma �ái-idi��a 4de Jaraguâ 'írá

to a boate do "azurra" . tura da Convenção.

,ransportadura M,anique' ,Lida.,
,

;. : �

,

Matriz em Criciúma;- e �hiais no- Rio de Janeiro,
,São Paulo, Curitiba; Joinvill-e, Florianópolis, Tuba·
·rão, Ararangl:já, 'Porto Alegre, São Leopoldo,." NQVQ
Hamburgo, Caxiàs do Sul. '1 "

Agora ,também ;em Jaraguá dó 'Sul'
, ?

, Rua Jo.sef Fontana, '112 (fundos Recomaq)
Fone 72-0900.

ESPECIALIZADA EM CARGAS COMPUE�:: '

TAS PARA TODO O BRASIL:
-

• '_ '#" ....". -

-

•

"

,�."

.. , .. ..., .... , :� l' - , ... li

Oirurgi� Vascàl�i' =, Angiologia

Cirurgia de yar.ize$ - esel'erose de microvarizes.
_: distúrbios 'd�s gorduras do sangue --- hiperten
sãO' arterial' ...,.... impot�hc,a sexual masculina por
i,lJsoficiência arterial � tromboses arteriais, ve

nosas e embofias ..:.__ ci,rurgiâ das" obstruções arte

riais 'IJO percoço', no al5dome e .nos membros. Fisio-

,terapta vascu}ar., Lapo�atório 'de fluxo vascular.

Oonsultóri� flua �(JHfu::rmEf"Weege n.o 22 1.0 an

dar, Sala 17 CEsqujna com Av. Mal Deodoro)
Fone 72:'1524., Hor.rio; (las 8h30 às 12 horas.

..
.1

Mr.?1 •
.

Semços:\ >Profissionais
, '

INDúSTRIA'! "'JiCANICA REEOK

I
.

'-'·i

�.:
Carretas para transporta"Y!'I0tos, barCAS, utensílios e en-

.:-,_

gates, para qualquer tipo de verculo. Oficina de au�omóveis.

.

Rua Reinoldo Rau, 85 - Fone 72·0624 - junto a Pepsi-Cola.

RelógioS.'êristats, violõ"es, e;fart�>finõs para pre
sentes, e'-' todas as ocàsiõt!s e'c'olli1 ö..:'

.
,

."
I,

l.ÀNZNASTER - O'

'I

" .

s"<"

qué :fluco lhe faz pârã servit' ��m.
Fica na Mal. Deõdoró:"364�'

FLORICULTURA PR'NCIPE

,

v

Flores, coroas. cactos e decoraç6fls. em ,geral

Ruà Reinoldq Ráu, 144 ;_ JaragUá «to Sul:"'" SC.

A moda certa em roupas e calçados é. com
Clnderela, onde estão as meli:lores :opções
jGa�brest�o. ,',.-,

!

", :
" �, I '. �. <tI' ..

CIRÖ'ERELA

Ve'ste' bem.;A moda certa, ,na-. Marechal
. ,

.:..
,.' -�r I-�! 0'.

�: •

GetÚliô Värga's':',"" ,<.
, �..... �

�
.. -

_

.. , '''', ',�
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I �RElO DO povo � ".... do. Su�-sc

.htdicador ...Profissional
ADVOGADOS

.
DR. FRIEDEL SCHACHT

�--�.����-

. ,
'1 .

Escllitório toJurfdlco .aa Av. M�I. Deodoro, 413
,

Fone '72.:0244 '- Ja�aguá do Sul - SC.

.

,DR. 'AlCIDES OA:RDOSP' 10
•

c'
" / AdVogâdó

,.

'

.•
.,'1

'Causas" crwels, crhrtlnaís e cobranças
Rua Retnoldo: Rau, 86 - Fones 72-1797 e 72-1878

�arag�á da SI;JI ...:.... SC.

. ;
.

DR..ALTEVIR. ANTONI·O'. 'FOGAÇA. JONIOR

" Advogado

Especialidade "em Cdb,rai1ça�-, desquites e divórcios
.

Rua Domingos da Neva; 102 - Fone 72-0498

Jaraguá do Sul - SC.

I
I �D-R-.--O�D�IL�9-N-.�R-A�i�Z-ER------�-"

",Advogado

Assessoria de empresas, cobranças e causas
.

.'

trabalhistfllS.
,

'

Rua Rei�oldo Rau, 86 - Sala 5 ,..,... E<hfício 'Máriô
Tavares _ Fones 72-119i' e 72-1878.

, .

Jaragl!lá da Sl!I.1 ...;_ SC.
.'/

.

OB. ALVARO HENRIQ'JE DO AI\IIARAL" MAI�

Advogado

Escritório Ei Residência: Rua Reinaldo Rau, 167 I

Fone 72-1733 - Jaraguá do Sul - SC.

L---------�---.----�----�------�-------

, ,

J DR. VI'JlóRIÓ ALTAIR I.AZZARIS

Advogado

Central especializada em cobrança empresarial
.

e

, partieu'ar, cobrança judicial e. inventário,.

Rua' Domingos da Nova, 283 - Fone 72-QOQ4

Jarag�á d� S�I .i- SC •.

,

, j

I
CONT�BILIDADE

"

'ORGANliZAÇA� CONTABIL.�
,
<IA �OMERCIA,L'� SIC LTDA====_'__ I '

.

Coritabllldàde, re0ursó� 'flsc�ls é adm:lrl'is
trativos, serviços �e. !'!larcas e patentes,,' legisla
ção ttabalhi$ta e pr.evidên1cla' �cial, seguros e

'

serviços aére9s V�RIG.""- "o"
,

Rtua cel.- ,I Ptocõpio Gomes; 2�' '� '.fone
.

-

�.

72-0091 - Jaragu6 do Sul-SC.

.

r .

.

o seguro é a Ori1tll,�r",! éle protéger
,

'. "seu patrimônio ,- , ..
"

"

.'

'SEGUROS' A�' 'GARCIA,
, I

Oferecemos seguranç� e' tranquU'ldad�
..

. \

Av. Mal. Deodoro, 1092 � FQtie' 72-1788 .,..:-'Jarll-

IJ�,uá d� �.u��s,O�, ,
"

..

�
,

' ,
�.

ESORIT6RIO TEC,NICONT-ABII:.' DR'dANUARIO

'SÍ1N�EN '::.
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,

SEMANA DE 04' a ,10 DE SE'fÉMàRO D.E' 1982 '

"

�stado de San�' Catarina,' .

'

\'
PRE�EITORA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUl. ,

.

"

LEI N.r· 868/82
Suprementa e anula dotações do Orçamento VigeAte.
�

,.i ..

�

sÓ: �,) t r'
.

.

SIGOLF SCHONKE;' Prefeito Municipal de Jaragl!.lá do Sul,
em exercíeto, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atri-
buíções: "',

" .Faz saber' a todos os habitantes deste Município que a_, Câ-
mara de Vereadpres aprovou' e ele sancÍona a seguinte Lei:,

,

,.' Alit. 1.0 '-:o- Fica ab�rto l!Im.cr�diito suplem��tar no valer de, "

9.r$ .150.000.000',00' (Cento, e. stqüenta mllhoes de cruzeiros) para reforço
dos programas e verbas abaixo disoriminadas, constantes do orçamento
vigente, '� saber: ',.

ANEXO' I qUADRO A
010'1 ,.;_ CAMARA D� VEREAQORES, .

'.010'1.010H)0'12.00� - Manutenção das: 'atMdade�
da Câmara de Vereadores' Cr$

,
0201 :_ GAelNETiE DO PRlEFEiITiO.

.'
.

,0201 . 03070?02 .0'0'2 - Manutenção das atividades
do' Gabiinete do' Prefeito

'

.•......,... .. Cr$
0202 _ GABINETE DO VICE·PREFEITO
€1202. 03Q70202. 003 � MarilUtenção' das afividades
do Gabinete do 'Vice-P�efei1io !. ••••••• Cr$
0301 :_ plVISAO DE PESSOAL'

.

,� .'

0301 . €13070'212 . 00'.4 - Manutenção das atlvldades
da 'Divisã� de Pessoal Cr$
0301 . 15à24922. 006 - Encargos soclals com o

lAPAS, IP.ESC e FGT.S , �
,. Cr$

0301 . 15824952. 007 - Encargos com Inativos e

Penslonlstas " .•..... , ...
f
•••••• : ••••••

:
••• ! ,Cr$

0301.15844942,.008 _ Contribuição ao Programa
de Formação do, Patrimônio do Servidor Público Cr$.

,

0303 '� DIVISÃO OE SERViÇOS ,GERAIS
, 0303.03070212.010 - Manutenção das atividades
da,l;)iv.isão de Serviços Gerais .. I" ••• , •••••• ,Cr$
()401 -. DIVISA0 DE 'E;D(JGAÇÃO') .

I

�401 .08421882.01.2 - Manutanção das atividades
dà rede rnunlclpal de ensino de 1.° qrau .... ': Cr$
0401 .15824952.019 :- Encargos com, 'Inativos da
Divisão de Educação ., , � .. Cr$
0403 � DIVISA0 .DE ASSiST�NCIA SOCIAL .

.

.'. I

p403. 13754282. 021 � Manutenção das. ativiçlades
da Divisão de Assistência Social Cr$
0501 ---. DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501 .03080322.025 - Manutenção das 'atlvldades
da Divisão de Contabilidade .......•........ Cr$.
,0501 . 99999�92 ,029 - Reserva Orçamentária Cr$
0502 ""7'"' DIVISA0 .DE TRIBUTAÇÃO
0502.03080302. 03€1 � Manutencãc das atividades
da Divisão de Tributação .. , ...•....... ,< .... CrS'
0503 .-,'- DIVISA0 D.E TESOURARIA,

'

0503.03080302,032 _ ManutenÇão das atividades
da Divisão de Tesouraria , : .. ; , Cr$
0601 _ DIVISÃO DE' OBRAS '

'
.

0601 .13764482.033· - Manutenção das atividades
. da Divisão de Obras " . : '. Cr$
,0601.169157'52.034 ,-,-,- Manutenção da Divisão de
Obras nas áreas urbanas '

'

'; .. Cr$
060'2 '7'"" DIVISÃO DE ESTRADAS DE R,ODAGEM
0602.15885342:036 _' Manutenção dos serviços da,
DiVisão Municipal de Estradas de Rodagem .. Cr$
0603 -, DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS

,

060'3.1'0603252. 037 � Manutenção. dos serviços
urbanos de utilidade pública Cr$
06(i)� . 16915752.039 _ Manutenção dos serviços
relativos a vias urbanas ...•.•.......... :.. Cr$
0702 � DIVISA0 D'E PECUARIA .

. 0702.041,50872.044 - Manutenção das atividades
da Divisão de Pecuária

'

Cr$.,

;,
;r O T A L , ' :

.. "

:
. . .. ,Cr$

ANEXO II .._ QUADRd A
011;>1 _ CAMARA DE VEREADORES
0101.01010012.901 � 3.1.3.2 - Outros serviços
e encargos '. � ',' . . . .. Cr$
0201 - GA:BIWIiTE DO PF;U;;F'EITO·

'

,

0201.03070202.'002 --- 3'.1.1.1 - Pessoal civil Cr$
0202 _ GABINETE DO VIOE-PREFEITO
0202.03070202.003 '- 3.1.1.1 Pessoal ci
eil '., ,'

' CrS'
(;)301 ,- DIVISA0 Dli PE,SSOAL I

03ß� . '03070212.004 3.1 .1 .1 -- 'Pessoal ei-
'c;vil� .,

·

, ,
_

·

\ ·Cr$;·'
€ 0301. 03070212.004 _ 3. 1 . 3.1 --: Remuneração de
serviços pêssoais , .... ,:., .:, • .' ... , .... � . . . . . Cr$
0'301 . 15824922 . €106 � 3. 1 . 1 .3 --: Obrigações' pa-
tronais .. , ;

,

' ; Cr$ ,

0301 .15824952.007 . ...:;,;_ 3.2.5.1 ..-' Inativos .. Cr$
0301 .15824952.007 _; 3.2.5.2 - Pensionistas CrS
030'� .15844952.008 - 3.2'.8. O � Contribuição i!)ara
formação do Patrimôlilio do Servidor Público
_:__ PASEP .•.......... ,

�' , . .. Cr$
0303. -. DIVISÃO DE SERViÇOS GERAIS

.

0303.03070212.010 _,.. 3. 1 . 1:1 - Pessoal ci- ,

ci1í "
,

: " .•••.... "., .. : ..
,

;. Cr$ , �. 200;. OQG,OO
0'401 ,_ DIVISA0' DE ED!]CAÇAO, , '''.,

0401 . '08421882. 012 _ 3. 1 ; 1 . 1 '- Pessoal cl· I

vn'· :' .• , , :: ....•. '

' � •........ '. . .. Cr.$,
0'401 .15824952.019' - 3. 2.5 '. 1 '�.Inativ()s .... C�$
040;3 .,_ DIVISÃO' DE'A$SISTt!;NCIA SOCIAL '. I'

, 0403.13754282.021,_ 3.1.1.1 -,-.: Pessoalcivil:' Cr$ ;,

'o'

!
0403. 137p4282.. 021 ',_ 3: '1 . 1 .1 - Remuneração de,

•
'

.

, serViçós pessoais ,

, :.. Cr$
, 0501 -' DfVISÁO DE C0NTABI�IDAÔE \

,

0'?01 ,03�80322. 0�5" _,.. 3.1 .1.1" :-. Pessoal"
,

ci-,'
VII ••

'

, •••
' Cr$

.. 05€11.,99999992.029 ,_ 9.0.0.0 -. Reserva' ;de
coÍ1�i.ngêl)cia ., :.' ; Cr�
.o5,02;_ DIVISA0 'DE. TRIBUTA�O

'

0'502.03080302.030 - 3 .. 1. 1,.1 _,.. Pessoal civil Cr$
,0503-. DNISAO ,DE TESOURARIA ' I

0�G3. 0�Oß0'302 . 03,2 - 3. 1 . 1.'1 .._ Pessoal civil C.r$
,,0601 - DIVISÃO DE OBRAS .

.

"

C:J60t ..1-3764482; 033 � 3.1 .1.1 ..:_ Pessoal' 'civil Cr$'·
(),60'1 . 16915752,. 034 :- 3. 1 .1 .1 -, Pessoa! civilCr$
0602 - DNISÃO DE ,ESTRADAS OE'RODAGEM

'

.

0602.16885342.036 -.3. (,L,;t .� PessO'aH�ivir Cr$
.'0603 - DI,VISÃO DI(§ERVIÇOS !J�B�NO�,"

",;", .. 1 "

-

1

i''''
.

,

ê�n�iusã_()';\:na"p:ágiÍla· 5('
.',·t·',+x:·'>(·, "

\

'\

,. j

700.000,00

�

1.600'1000,00 .

100.000,OQ
"

2 . 700.000,00

1�.odo.ooo,00 .

,2.300.000,00

2. 800. 000,00

5.200.000,00

1 t .000.000,00
,'.

l' . 000.000,00

{ 100.000,00

300.000,00
I,1.0:000.00'0,00

'

,

,

2.400.000,00

1 .000; OOO,Q(l

-,

4 � 000. OO@,OO
,�

5.500.000,00

8.000.00€1,00

7.000 . 000,00

7. 500 � Goo,OO

1.20'0.000,00
150.000,000;00

700.000,00

100.000,00

2.500.000,00

200.000,00

14.000.000,00
2.200. 000,00
100.000,00

2.800'.000,00
I

' ,

.

,11 .000 .000,00
,:1 .000; QOO,Oo

1.300.00€1,00
.'

,! '_

. �QO.OOO,OO,

300:oo0,0Q

70�OOO.OOO,00

'2 . .400'.000,00
i'

.

,1 .000. OIllO,OO
,

. 4.000.0'00,00
5:500:000,00

'

Christiano Boch
lorre aos ·102 anos•

1_'

/

Com a tranqüili'dàde dos justos, deixpu esta
terra o nosso maís antigo I.eitor .sr, Christiano
Buch; natural de Brusque ,e há lengas anos resí
dlndn em companhia dos familiares de seu filho
Eugênio. Morreu aos 102, anos e exatas 5 mêses
de idade na cidade paranaense d,e Fiio Negro� Pe
I�s � 6,30 horas

I encerrava seus dlas neste vale dIe
I�gnmas, segundo descrição fornecida pelo seu
filho, sentado em sua poltrona preferida situada
no Seu quarto ..Momentos antes havlasldo atendido
'pelo enfermeiro, que lhe fizera a barba, Ih� dera

'

o banho e a muda de roupa, como que se estivesse
para aselstír . a boda que lhe föra reservada pelo
.Eterno Redentor. 'Oertamente repetisse em sussuro
'palavras como estas:' "- Adormecerei no Senhor
e .o Senhor me recebera". A' lo'nga, existência do
venerando ancião que ora desceu ao sono dos jus
tos fQi um' continuado exemplo de correção, de
vida exernplar, de amor ao próximo, de bondade.
Sua morte, cerne dissemos, foi plácida e 'tranqül-"
Ia. Ele sentia que cumprira o seu dever, que sua

passagem por este mundo fôra profícua e útil. A
paz, a grande paz d.e Deus, reinava em' seu cora

ção. Durante gerações Intelras o seu nome será
lembrado, 'Cbmo ô 'protótipo do chefe de família,
do patrtárca -amigo e protetor, do hörnern preocu
pado corri' a música, a melodia ,9 com o bem estar,
do pr.Óximo,· do coração caritativo e simples. '

O sepultamento do Cid�dã? ho,\oráriq �e Rio
Negro deu-se pela comparencla das autortdades
eontltuldas, da Srta. Albanl Bussmann, de pessoas
vindas de Çuritiba, a que sejuntaram o Prof. Emí
lio' da Silva. e' ö nosso colaborador J. Castilho Pin
to" 'que usou da palavra, para externar o pesar da
gente jaraguaense, especialmente i;is homenagens
póstumas em nome dos parcos músicos do,Vale'
do ltapocu., Uma bandinha irrproVíisada, em derra
deira despedid.a do ·grande músico e ami§o, tOGava
duas peças fúnébres, memoriando os últimos sons

,- elarinadas 'dös Querubins Celestiais. O clichê"
estampa um instante colhido em sua residênci'a, '

em março de 1982; quando era cumprimentado pe-.
los se,us 102. anos. Oumprimentos de pe.sar· aos
familiares.

',.

. ÁUREA M8LLER GRl!BBA - TABEL.lÃ DESIGNADA
.' EDITAL

,
-

p,elo presente Edital de citação' pedimos aos'
senhores abaixo relacionados que compareçam em nosso

Cartór:lo pará tra�arein' öê assuntos de' sel:ls; Interesses:
ABEL BQRG'!=S ..:.... lourençli) Kanzler, 66 --'- nesta - AN
TONIO MilliON DE AQUfNO EStr· Cortl,celra. S/R.o .__ AlC
Weg II - Nesta .....,. CARLOS AL:.BERTO 'MACHAlie Rua 28
de ,Agosto, s/n. o - dßuaramírim - CLAU910, CHRISTO
VÃO - 'Rua José Teodoro Rj!>e1ra, sAn .•

o - Nesta, .
_.

EDALMIR DAPIZE __; Rua Rio de Janeiro' 96 - Nesta
EUGENIO SAlUSTRIANQ 'M�RCELINO - Rua João p'la-
,�inschedk, 863 - Nesta --: G'ABRI,EL SOARES DE Ot.IVEIRA
- Rua Boa' Esperança,' sli,..o ;....;. Guaramlrim .:._ GENESIO
WINJRICH ;_; Rúà Antonio' CE.lrlos Ferreira __;. Nesta ..,...

GENTil DE SOUZA, - Rua Frederico .Sannenhohl, 214 -
Nesta - GERALiDO S,"f,RElOW �,Estrada. 'Geral - Rio.,:;
Cerro. s/n. o - Neste' - IVO KESKE -:', Rua. Araqua�i, '

.' s/n. o "'7- Nesta � ,JqSE MiGUEL CA�PEstRINr ,_:_ Rua
Jolnville, 1387":" Nesta - JOSE ALVES - Rua FranciscC)
Zacariàs Lenzi,:s7n.o __.:. Nesta _;"JOSE ATAOEU,DE CHA-:',
,'VES ...:.... Rlia Bàrãó d!)l Rio' Bi'áilco; '259 .:..:. Nesta ,:,:",j�$E'·:
PRONCIO --, BR. 301 Kin: 12 .:..;_ Gúa�aniitim - PAULQ ,

DAVID DA SILVA..:.... Rua Angelo Schlochet,J � ,- Nea..
t� - VllLY DRAEG'ER . ...:.. Estr. Ri�ekão Grande do,Nêrt� ,

- Neste. � - -

, ,

:r�BEI.:IÃ 'D�SIGNÁDA " ,

I

Comercial, ',"P'loflàni'
;< �. ;'.<',

,Revenda e assistência técnica àwtorizada
,SHAR,P, rev8Ildedor·'Dlsmac e conserto de m�ql,ll
nas de escritório em geral. (Temqs m�qulnas de

. esçrever e somar usadas pará ven�a)·. ',. "

'

I
1

'. �. ';.." ., ,_. ,/,

.' Rua Vénãnclo da Silva. Perto, 331 "":_ fone:·
.,

,72-1492?- J�ràgúá.,do'S�·I-Sp,' ''é;,,'
':>.r"'Ii '::'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ÇORREIO DO, POVO - Jaraguá do sul-se

Fundado em 10 dê 'malo'de '1919
CGCMF N.o 84.436.591/0001-34

EUGßNIO ,VICTOR SCHM'öCKEL
, '\ ..'.

dornalistà Prof. ORT-SC nP 729 e Diretor 'd" Empresa
domalfatlce DRT.SC n·o 20", Membro efetivo do Instituto Histó
>rico e Geográfico de Santa Catarina.

Colaboradores
flávio J086 Brugnago, Yvonne Allee SchmOckel Gonçalves,
"'alme Blank. Prof. Paulo Moreltl. Silveira JlÍnlor, Rudolf Hlrsch-
hJld, ,JOi6 Caatllho Pinto.,Dr. Joa6,Alberto Barbosa;

,

I , Redaçlo, AcI,,!lnlstraçlet·e Publicidade:
Rua PrOc6plo Gomes de Oliveira n.o 290.

89250 :_ Jaraguá do Sul,· SC.

Composlolo,.lmpresslo' e Clrculaçlo:
SoCiedade Gráfica Avenida Ltda. - Jaraguá .do Sul. SC.
Assinatura anual: Jaragut do ,Sul e região Cr$ 1.500,00
Outraa cldadea • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • CrS 2.000,00
Número atrasado _ , , , .. , , , , .. , .. , ,', , .. , Cr$ 50,00

I Exemplar avulso ...... , . • • . • .. .. .. Cr$ 40,00
lI!ate Jornal nIo ..�n.. por' 8I'tIgoe Inados e nem
.revolve original.. '

O ·Correlo do Povo· «I 8l1oclado' 8 AoJORI/SC e ABRAJOFU.

1
._

1

Viação' Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.
A "Canarinho" preocupa-se com, a su� lo

comoção, colocando à disposição modernfsslmos
ônibus, com pessoal especializado, poss,lbllltand,o
uma viagem tranqüila, rápida e segura.

.

.

Programe beml Programe CANAR'INHO -
o transporte carinhoso.
JARAGUA DO, SUL SANTA CATARINA

Helojoaria Avenida
ETERNI2E os BONS MOMENTOS

Presenteie com Jóias e as mals finas su

gestões da RELOJOARIA. AVEN'IDA. Marechal e

Getúlio Va�gas.

Funilaria Jaraguã Ltda.
Calhas pa�a toldas as finalidades. FaÇa-nos

uma visita. Estamos em condições de atendl-Ios
eficientemente.

Rua Felip� Schmldt, 279 - Fone 72-0448 ...:....

Jaraguá do Sul-SC.
'

Construtora 'Seria, LIda.
CONSTRUÇAO CML, ENGeNHARIA E,

COM!RCIO DE MATERIAL
,

DE CONSTRUÇAO.
, I

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

'

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

.
-

) ,.,' l.·· '.

Bellna" L _ Vermelho Metálico .............•. ,.... 1980
Bellna II L '_ Bege •.•.•.• ;. ...••.•••••••...... ....• 1980
Bellna II li. _ Verde Metálico : •.•...•• � 1978
Corcel " L _ Alcool '- Branco •.• " ....•......... ;.; 1982
CoroeI " _ Bege Pamplona 1982
Corcel, II' LOO Alcool _,Verde Metéllco ,. 1981

/

Corcel II L Alcoól _ Vermelho Metálico ', , ,",. 1981
Corcel 11 _ Bege Tripoli •. : ,;., ".; ,. ,1981
Corcel " HOBBY _ Branco . , .•..•.

'

, , , , . ,. 1980
Corcel .II HOBBY _ Bege ...•. , , , ,... 1980
Caravan _ Alui ....•................ : ,.......... 19n
Chevette .

SL - Azul· .• � ",'.

'

..... '. • • . • • • . . . . . . • . . • . • . • 1978
Passat LS - Verde .. � ....•...... : •...• ::•... ', . . . . 1980
Passat. LS _, ,Br;;lncÇJ ,

.. " .. , .. , ',' ..••......•.... , . , , 1'978
Variant II _ Bege : , .. ,., \ , . . .. . .. 1978
Volks 1300 L _ Branco :, , .. , .. ,. 1982
Volks 130& L - Branco .•... , , .

'

..•.....•... :' , .. , . . . . 1979
Flat 147 L - Branco ••.••.••..••..•..••.•...•..••. 1978
F 100 - Branco ........•.....•....•.. ,............ 1976
F 100 - Ocre C/ Branco , , 1979
0-400 _ Vermelho ...•••...••.....••. ;............. 1976

, 0-10 - Amarelo ••••••••••••••.••.•••••• , .•..• ' •• ; • •. 1975

.. J'erraplenagem Vargas ISERViÇOS DE RETFlOESCAVADEIRAS E ,TRATO
RES D�ESTEIRA'

,.

TUbos, Santa Helena
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL
Rua JolnvlUe, 1018 - Fone' 72-1101

,

\

.- ···SEMANA DE· 04 a.16 DE SETEMBRO DE 1982'
j, ','�'

Proclamas de Casálllçnto�
'Áurea MÚller"'Grubba, OfiCiai' d� RegiS�rO' Ci'

vil do 1.° Distrito da Oemarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa .Oatarlna, Brasil. Faz saber que
compareceram, em cartório, exibindo es decumen
tas exigiçlos pela lel, a fim de se habilitarem para
casar:

,
"

..;. .,

HÁ 38 ANOS
,

O Clube Hípico "Jaraguá;' movimentava
toda a região da .até ainda não tão Grande J�raguá
do Sul dos días atuais. Mas o gosto pela corrida de
cavalos suplantava o popular, �ogo de fute�oJ; A

imprensa local chegava a publicar �'J1 carne, coa

tendo os nomes dos cavalos dos pareos. Uma es-

, pécie de campeonato mundial. �m, mundia!!t� j�
raquaense. Os animais -conhecldoä por Llpo ,

"Valente" "Bugre", "Mimosa", "Galo", "Pingo",
"Blecke\' "Dourado" e "Periquito", tendo cO,mo
donos Bruno Besençke, Carlos Hass, .Alexandra,
Haake, Artur Reif, Ernesto Czerniewicz, Max Fie
dler, Saraiva Ferreira e Emílio Martins, entravam
no 1.0 e 2.° páreos eàs 1-7 heraa.es frequentado
res em grande número preparavam os seus cora

ções' para o desafio entre "Dourado." e "Periquito","
nos 500ms., com urna dotação de Cr$ 10.000,00,
para o vencedor. Não se fazem jnals carrélrlatas
como antigamente ... '

.---- O Juiz de Direito Ary Pereira Oliveira, ho

je desembargador, fazia saber pelo edital de júri,
. que no dia 28 de agosto de 1944 til;�h� lugar a 3,a

sessão ordinária do Tribunal do Júrt e 'estavam

sorteados os seguintes jurados: Heinz Marquardt,
Germano Ehmke, Leopoldo Fiedler; Luiz Gomes,
Curt Vasel, Bernardo H. da Silva, Eleonor� Neves,
Herbert Schinzel, Lothar : Sonnenhohl, Leopoldo
Janssen, Anselmo Rocha, Henrique Piazera, Eugê
nio Siedschlag, Martinho Soares, Procópio P., Lima,
Waldemar Doubrawa, João Emendoerfer,: Leopoldo -

À. 'Gerent, Mário Nicolini, Eusébio Nunes e Oscar
Meister.

�-- O Tte. Leônidas' C. Herbster, prefeito mu

nicipal ao ternpo da exceção de 44, pelo Decreto
Lei n.o 124, criava a função gratificada de Inspetor
IEscelar, de livre escolha do Prefeito e era nomea

.do C.A.S. (o meio qulle) para professor na Escola
{solada de Jararaca (?) e, pela Portaria do mesmo

dia e, possivelmente hora, .era designado para
exercer 'a função gratificada de Inspetor Escolar,
no valor de Cr$ 3'00,00 o corresponc;lente a um ter

ço des subsídios dol·prefeito.1 Decreto-Le�, D�cre
to-Municipal e Portaria, tudo do mesmo dia, dlv�l
gado na mesma página do jornal. Sem ter leclo

nado um minuto, passou a I'l'ispetor Escolar, Por

isso, certo da Impunidade, requereu mals tarde ao

Tribunal um título de advoqado, que lhe foi sole
nemente negado. Quando secretário, servindo �u-

.

tro prefeito de triste memória, criou um Boletim
Oficial, para "apagar" O' jornal que lhe era incon

veniente e poderia comprometer a "lisura" de áto

que ninguém teve peito 'de çontestar na época. E

poderia? Na clitadura. é sempre ;:ts�i,m.

Edital n.O 12.736 de 26-08-1982 \
HILBERT KARSTEN, E ANITA LIPINSKi.
éle, brasileiro, solteiro, motorista, natu
ral de -Jataquá do Sul; domiciliado e r6"7
sidente em Garlbaldi, neste dlstrlto, fi
lho deAlfredo Carlos 'Henrique Karsten'
e de Wally Rüdlqer Karsten. Ela brasl
leira, do lar, 'natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em .Jaraquazl
nho, neste distrito, filha de Erwin li
pinski e de Cilly Howeder Lipinski.

Edital n.O 12.n7 de 26-08-1982
HAROLDO RENG'EL E ROSELY DE FA
TIMA SILVA MENDES _ Ele, brasileiro,'

solteiro, eletrotécnlco, natural de Jara
guá do Sul, domlélllado e residente' na .

Rua João Januário Ayroso, nesta, cida
de, filho de Pedro Rengel 'e de Zélia
Koehler Rengel. ,.:_ Ela, brasileira, sol/
teira, auxiliar de escritório, natural de
Sapopema, Ourlúva, Paraná, domiciliada
e residente na Rua Antonio Ayroso, nes-

· ta cidade, filha de Oscar Ferreira Men
des e de Rosa Silva Mendes. .

de Gertrudes Maria Kinas Eggert. - Ela,!
· brasileira, solteira, do lar, natural de
Joinville, neste Estado, dornlclllada e

residente em Jolnvllle, neste Estado,
filha de José Raimondi e de Eulália
Moretti Raimondi.

Edital n.-o �2.742 .de 30-08-1982
�'

ANT0Nfo BATISTA FERNANDES 'E AU
RINA M:a.RIA DE SOUSA _ Ele, brasi
leiro, solteiro, operário, natural. de Ja
raguá do Sul, dornlclllado e' residente,
na Rua Walter Marquardt, nesta cida
de, filho de Pedro Fer.nandes e de Noe
mia Sanson Fernandes, - Ela, brasilei
ra, solteira, costureira, natural de Ca-

· nelinha, neste Estado domlcrllada e re

sidente, em Vila Lenzi, neste distrito,
filha de Alcino Jerônimo de Sousa, e

de Marta -Ooncelção de Sousa.

Edital n.o 12.743 de 31-'08-1982
NELSO STENGER 'E >ELSINA LINDE
MANN - �Ie, brasileiro, solteiro, ope
rárlo, natural de Jaraguá do Sul, dornl
ciliado e residente em Garibaldi, neste

distrito, filho de Eduardo Stenger e de
Regina Bockor Stenger. -:-' Ela, brasl
leira, solteira, servente, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada e residente
em Garibaldi, neste distrito, filha de
Aleixo Lindemann e de Veronica Wallow
lindemann.

'

... HÁ 30 ANOS

"'--...--- Dizia a imprensa: "Acabar com o analfabe
tismo ,não é apenas um programa de Governo. É

/ uma tarefa para. a qual cada cidadão deve contrF
buir com tedos os esforças". Pois é, apesar, de te

dos os esforços, decorridos trinta longos anos, o

analfabetismo ainda não, teve fim. E não terá.
-- ......- o. Ministro João Alberto Lins de Barres,

,qúe dirigia no Ministério do Exterior o Departame�
to 'Econômico, visitava ()' Dr. Adolpho Konder, eml�

nente político catarinense, para·co�fer�nciar a,r7s
peito da possibilidade da transferencla de varias

indústrias européias para o Estado de Santa Cata
rina. ,A essa' conferência comparéceu o deputado
Wanderley Junior, sendo as sugestões enviadas ao

Governador Irineu Bornhàllsen. Entre eles, ficeu
assentada a visita do I\t1jnistro ,João Alberto à San
ta C�tarina, para um gíró 'pelas cidades de Jara-

. gu/á, São Bento, Campo Alegre e Joinville.'

, .. HÁ 20 ANOS

----- Horst Stein, secretáriô do Lions Clube IQ
cal, dirigia ofício às ,autoridades, informando a .

conclusão dos serviços de colocação (pioneiro) das
denominadas "tartarugas" nas principais vias da
cidade iniciativa da Comissão de Prevenção de
Acide�tes, morallzQndo' O' ��rvIÇQ de trânsito em

nosso meio. '" � i,' ,!
---'Olástrônomo prot WUliam Ll:lyten ,ar.lUncia-

'

va a descoberta d� uma ellltreia que, a seu juízo, é
o ,corpo celeste mener dos céu�, um ponto, branco
com denSidade superior a 2.00 mllhõés de vezes a

da água.

'" HA 10 ANOS
I

_-- Os grandes" ràspadares
'

pl'ano-9onvexos,
utiliz;3dos para curtir pêlo e raspar madeira, os

machados unlfaciajs e' as fàcas �m forma de tra

pé,zio (tudo elaborado em arenito silicificado)', en
contrádos no Vale' do rio Ivaí no' Paraná, tinham
5,380 anos, segundo informava a Smithsonia� Ins
titution, de Washington, ao prof. Igor Chmyz, au

tor da desco!;)erta das peças e m�mbro do Centro
de Ensino e Pesquisas Ar-q_ueológicas da.Universi
dade Federal do Paraná. A datação foi feita

peloslcientistas àmericanos seguindo o processo do car

bono-14. que 'permite a'ocalização precisa do'tem
po em. que as peÇas ficarl;lm enterradas.

,
� .

.

· EdiMtn.:D 12.745 de 31-08-1982 .

'VAtDIR MAT:ÀIAS E Ii\tEILDI SORONiKE
· . Eie,· brasileiro, solteiro, lavrader, na'tu
ral de Jaragúá do Sul, domiciliado e re-

;rlente em Rio Cêrro I, neste distrito, '

filho de Werner Mathh3s e de Alida Kohn
·Mathias. - Ela, brasileira, solteirá, do
lar, natural de'·Jaraguá do Sul, domicilia-

· . da. e .,residente em Rio' Cêrro U, neste

,distrite,filha de Gerhardt Schünke e de
, ,IElvirlii Zastrow Schünke,

.
-

_"

In�fi�trial. R�unidas
.

Jara�uá· S.l
COHP,AL - Concentrados para .

, I

Edital n.o 12.738 de 26-08-1982
ALIOMAR MARCIO LORENizETTI E
MARILr::NE fiERNANDES _ Ele, brasi
leiro, solteiro, servente, natural. de Ja
raguá do Sul, domiciliado e residente
em Santa Luzia, nesta .dtstrtto. filho de .

Ida Lorenzzetti. - Ela, brasileira, sol
teira, operárla, natural de Guatá, Lauro
Müller, neste 'Estado, filha de' José Nú
nes Fernandes e de Dautina Meurer
Fernandes, residente em Santa LUZia
neste distrito.

Edital n.o 12.744 de 31-08-1982
S'ÉRGIO EMMENDOERFE;R E SONIA

· REGINA DE OLIVEIRA - Ele, brasllel
ro, solteiro, comerciário, natural de Ja-

,

raguá do Sul, domiciliado e residente
· "na,Rua Presidente Epitácio Pessoa, nes
ta cidade, filho de Guilherme Humber
to Emrnendoerfer e. de Edila Sehuenke :

Emmendoerfer. - Ela, brasileira, soltei
ra, escriturária, natural de Corupá, nes-:
te Estado, domiciliada e restdents na

Rua Padre Alberto Jacobs, nesta clda-
· . de, filha de João Mariano de Oliveira e

de Olinda Silva de Oliveira.

Edital n.o 12.739 de 26-08�1982
ADEUNO FOSTER E MARIA DE LOUR
DES 'BACHMANN _ Ele, brasileiro, sol
teiro, operârto, natural de Francisco Bel
trão, Paraná, domiciliado e resãdente
na Ru.a Jotnvllle, nesta cidade, filho de
Ervino Fester e de Madalena Frederica

· Hasckel. - Ela, brasileira, solteira, _ope
rária, natural de Massaranduba, neste
Estado,' domiciliada e residente nli Rua
Joinvile, nesta cidade, filha de Valdemi
m Bachmann. e de Lucia FeliÍ'rich Bach
mann.

Edital n.o 12.740 de 27-08-1982
EUCLIDES SCHALLENBERGER E TE
RES1NHA eATARIN� HECK - Ele, bra
sileiro, solteiro, engenheiro 'agronomo,
natural de Aratiba, Rio Grande do Sul
domiciliado e residente em Bltmenau,·
neste Estado, filho de Cometio Luiz
Schallenberger e de Ärmida Hoffmann
Schallenberger. - Ela brasileira, sol- "Edital' n,'o 12.746 de 31-'ofM982
teira, engenheira agronoma, natural de . LUIZ. CARLOS VALCANIA E CACILDA
Santo Cristo, Rio Grande do Sul, dom i-

'

.. CARDOZO . .,...,. Ele; brEisile'lro, solteiro au-

ciliada e residente na Avenida Marechal xiliar de fiscalização, natural de Guara-
De'odoro, nesta cidade, filha de Edmun- ' mi'rim, neste Estado, domiciliado e re-

do Pedro Heck e de Sibila Heck.
.

sidenté na Rua António Carlos Ferrei-
, ra, ,nesta. cidade, fi,lho de 'Danil�1 Valca-

Edital-n,o 12.741 de 30-08-1982 naia e de Belira Nunes da Silva Valca-
CARLOS ROBERTO EGGERT E IVETE naia. _' ,Ela, brasileira, solteira, comer-

MARIA RAIMONDI - IEle, brasileiro, ciária' natural de. Rio do Sul, neste Es-
solteiro, leiterista, natwal de Guarami- . tado, ',domiciliada e residente na Rua
rim, neste 'Estado; domiciliado e resi- Antonio' Carlos Ferreira, nesta cidade,
dente.' na Rua Miguel Salai, nesta cida-, . filha de· ManDel ,Joaquim .Cardoio e de
de ,filho de lolando RebertO' Eggertt e Adelina Cardoso.

.

.

E para que chegue ao conhecImento de to

dos; mandel passar o presente ,Editai, que será .

. ,Jublicado pela Imprens. e em cartório, onde sera

'102 ao,os e 5 meses
Faleceu o.Amlgo Chllistina�o Buch'

Aos 102 ano-s e 5 meses de idade fa-l parentji)s e ámigos, entre os quais esta
leceu em Rio Negro o Sr. Christiano va Christiano Buch que eu nunca deixa,
Buch, cidadão nascido em Brusque, mas va de visitar. A última vez que nos vi
radicado naquela cidade paranaensê mos foi em 20 de fevereiro passado,
desde .1901. quando então, de paSsagem' por' Rio

O desenlace aconteceu repentinamen- Negro, estive em sua casa.
.

te na tarde de 25 de agosto, mais' pre-
-

A minha amizade com Chris�iano
cisamente as 16h30min. deSse dia. / Buch vinha dotempo em que'eu era um

O Sr. Chrlstiano Bucb. pelos 'b�nefí- menino de 8 a 9 anos, quando. ia lhe
,

.cios que prestou à cidade, era cidadão vender ossos e cmi,fres de' boi que com
.

honorário dê Aio N'egro, e pessoa es- I ,amigos �e minha idade, 'apanhávamos
timadís�ima pelas comun'idades rione-, pelas cercanias da cidade e qu.e ele
grense e mafrense. . . . . . ..

comprava para a indústria de botões de
.

. sua propriedade. Umä amizade de mais
\

. Ao seu funeral, à� �6. horas �o. dia 26
de meio século e que o passar do, tem-

.

d� agosto,. no cemlteno mUniCIPal d� po ,não conseguiu empanar, tanto que �
RIO Negro,. esteve. pres�nte gr�nde nu_ ' não conseguiu que aqui. estou prestan
�er() de pes�o�s,:I�cluslve v�rlas auto

do ,ao velho amigo a minha última home
nd��es do �UnlCIPIO, e: tamb�m os ,Srs. nagern qual seja.a de comparecer aoEmillo da Silva e José Castilho Pinte, 'tê'd ·d d

.

d t· t seu en rro. , .

e nossa c,I.�a e, amigos o ex In o.
Descanse em paz, amigo Christiano,

P?r oca.slao �o sepultamento o Sr.
e que Deus Nosso Senhor esteja sem

Jbo�e Cdastt�lhOI PI�t� uâ°tJ da p�lat� à
pre jU,nto de você. Meus sentidos pêsa-

eira. o ,umu C?' a an o o segum e. -
mes' aos seus filhos, filhas., demais pa-S�u filho d� RIO Negro mas me ausen-
rentes e a todos áqueles que sentem,tel d,:sta Cidade em 1936, qua�do va-
como eu, o seu desaparecimento·do seio

lun_tarlament� _fui pres!ar o �rvIÇO �i. dos vivos. Adeus amigo Christlano.litar em Cl:.lrltlba, e nao mais ,voltei a " '. ,. .

residir aqui. Mas vez per outra vinha à 'Jaraguá d,� SI:II,. 28/0�/82.
·

esta minha. terra querida em ,visita a (Jose Castilho Pinto).
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7.000.•000,0a,
7.500.000,00

•06e�'j1\q630325Z;o�J, _,. "3.1 �,L1 " ,'. Pe�soal civil Cr$ .

06(}S _.1.6�15752';;,,03� ,_ 3: 1 : 1 . 1 � Pessoal ci:vil Cr$
0102 � DIViSA0 D� 'eF;çqÃfll�',:'", ,'. ," �

J..-"'0702.04150872.044 - 3.1.1.1 .- Pessoàl civil Cr$ 1.200.000,00
TOTAL:, .. -i->; '," .: ," :1,"'"

" ",' -, .••• '1' Cr$ Hig:.QOQ.;,-oqo,o_o ,

-.c,'

,
Art. 2.° '_ As' despesas decorrentes do artig� an��Fior, catreJ:.�o

por conta da anulação parcial dos 'programas e verbas' abaixo dlscrtmína-:
dös, constantes do orçamento vigente, a saber:

'

i,,' -, '

,

ANEXO I QUADRO A"
,

0501 - DIVISAb DE CONTABILIDADE ",'

0501 .03080332; 026 - Juros e amortlzação da
;

dívida pública .. , 'I' ••••• �> � : CrS
0502 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

"

e502. 030�302. 030 _;.'Manutenção 'das atividades
, da Divisão de Tributação····, .............• Cr$, '

0601 - DIVISÃO DE OBRAS
'

0601.16915751.018 '_';_ Pavimentação de ruas Cr$
0602 ...-. DIVliSAÖ DE ESTRADAS DE RODAG,EM
0602.16885341.020 _ Aqulslção de máquinas, mo
tores e veículos rodovlátloä .

'

.. '1' ', •••••••• : Cr$
0603 -- DIVlSÃ9 [)E SE;RVI90S URBANOS
6603.10603281.025 - Implantação de parque e

jardhls
,;

. � ... :,:-.... : .......•............ ;
'. Cr$

,

0603.10603261.023 - AquisiÇão de um imovel para
o Cemitério Municipal :.;'� ,:.. Cr$
0603.10603282.038 ...:.. Amortização, e encargos -da
dívida pública ;

,." "

: . . .. Cr$
0701 ,...,.. DI�ISÃO 'DE AGRiCULTl:JRA v,

,

0701 .0951Q332 . 043 _' Amortização e encarqos da
,

dívida pública � , Cr$
,TOTAL·· .. ·.,····

_ '" Cr$ (

-,_", , ANEXO h QUADRO A

0501 -'- DíVISÁ(i) ,DE 'CONTABILIDADE. '

,

@5ÓL030S0332 - 02� ;_ �. 2.6.7 _, Correção mone-

tárfa sobre' operações .de crédito. por antecipação
de receita ::'1;,":" ;0,:" '

•••• ; I : " 9r$

, em exercício
.

-

A presente Lei foi registrada é publicada nesta' Diretoria de
Expediente, Educação·e Assistência Sociat, ao Ó1 dia do mês de setembro,
de 1982.•

. ASTRIT K. SCHMAUCH'
Diretora

,
.

051;>2._'" PIVISÃO DE TRIB�TAÇÃO '( , "., ,
.

0502.03080302.030 _ 3.1.3,.2 --:: Outros serviços"
e encargos' ..... ,.: .' ... � ••.•. """"" .... Cr$
0601 - DIVISÃÕ DE OBRAS , ,'! ,

., ?601.1691p791,.01�, :- 4.1.1.0' � Obr�s 'e ,'insta-'
façães '

, >,' � ;:_', •••••••••••• " .: " •• Cr$.
Õ6ó2 � DIVI�o' ,D�' 'ESTRADAS DE RODAGEM. "

0602.1688534.,1.02Q - 4.1.2.ÇI - Equipamentos e
rnateríal permanente ;

� Cr$
06303 _..;. -QIVISÄO 'OS SERViÇOS URBANp'S
06Q3.10603261.023 � 4.2.1.0 _ AquisiÇão de
imóveis ';", ',' , . :"" ; .. '" Cr$
0603. 10603281 .025 ,.:_ 4. 1 . 1 . O _ Obras e instala-
ções : '."'.: .•. � ..

'

'

•...••. Cr$
0603. 1691 03�2 ; 038 _,. 4.:3.5. 1 - Amortízação da

.

dívida contratada: .'.:.....•...... '. : Cr$
0701' -- DIVISÃO DE AGRICULrURA
'0]01 . 0�51 0332 . 043 - 3.2.6. 1 - Juros da dívida
contratada .....•.............. ; . '. "

..... ; .. ' Cr$ .

0701 .09510332.043. - 4.3,5.1 - Amortização da
,dívida contratada �Ct$ 9.000.000,00

. TOTAL ........• '
.. :' Cr$ 150.000:000,00

. Art. 3.° � Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
-revoqadas as disposições em contrário.

-

PALAQIO' DA PREFEITURA MUNICIPAL.' DE JARAGUA DO Sl)L,
ao 01 dia do mês de setembro de 19$2. '

4.000.000,00

10.000.000,,00

77 . 000.000,00

10.,000.000,00

26;000.000,00 9.000.000,00

10.000 . 9QO,O,O
,

7.000 ',000,00

77.aoo'.:eoo,00 4.000.000,00
I

.10.Oop.QOO,00

7.. 000.000,00

9.000.000,00 '.I .' •
1

w
,

.'
.

4. 000 . 000;00

'I.: ,

SIGOLF SCHONKE
'Preleito' Municipal,13 � 000 . 000,00

,

150.'000.000,00

20.000 . 000,00

JUVENTUS EM LAGUNA -

o Grêmio' Esportivo Juventus
joga amistosamente na pró�i'ffia
terça-feira, dia 7 de setembro,
na Cidade de Laguna, no Sul"

, I,

do Estado. A delegação ju-
ventína partirá às 6h30, de
fronte a Igreja Matriz S, Se
bastião, para jogar às 15h30
contra � Laguna Esporte Olu-'

be, mediante uma cota de Cr$
100 mil. A equlpe' jaraguaen
se será a grande atração e,

junto dela, o jogädor Garrin
eha, ex-futebolísta do Botafogo .

carioca e. da, Seleção Brasilei, ,

ra q�e defenderáas cores do,
LEe, portanto, atuará contra

o Juventus.

",,'

,II

JU(;lO DE DIREITO DA COM:ARCA DE
JARAGtlIÁ DO SUL'

EDITAL D'E ...PRAÇA

O DOUrOR HAMILTON PUNIO ALVES, JUIZ DE
DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL,
eSTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA
LEI, ETC:. .

'
.,

, 'FAZ SABEH (em resumo, art. 687 do CPC)
o/seguinte:- Venda em 1.0 Praça:� Dia 13/09/82,
às 10:00 horas. ,_ Venda em 2.a, Praça:- Dia
05/1'0/82, às 10:00 horas, por quem mais der e:
maior lance oferecer. - LOCAL:- Edifício do Fio
rum desta Comarca. - EXECUÇÃO N.O 7.461. -:-

.

exequente GRANJA SÃO JOSÉ LTOA. - Executa
do GERMANO DALPIAZ. l- BENS À'SEREM PRA
CEADOS:'" 1) Metade de uma..área de terras sitwa'
da neste município, .na localidade de Barra do' Rio
Cerro quem \lai pelo Jaraguá Esquerdo, distante
aproximadamente 1.500 metros da estrada de quem
vai a Lagoa da Malweé' contendo a área total de.
14;3.200ms2, fazendo frente no Rio. Jaraguá, tra-

.

vessão dos furidos com terras de Wilhelm Priebe,
de um lado estrema com terras de Ricardó· Mar
quardt e de outro lado com djtas de Wi lIy Berndt,
edificado cl uma casa é madei'ra pára residê:lcia,
bastante velha, matriculada no Registrq de l.mó-

, veis desta Comarca sob n.O 997, ficha 1, Ii�ro m.o
2. Avaliada a metade da área em Cr$ 1.074.000,00.
- 2)A metade de um galpão, próprio para criação
de frangos de corte, mediAdo 30x8ms, cintão de
madeiras e lateràis de tela, coberto cl telhas fran
,cesas, avaliado em CrS 120.000,00. -:- 3) A meta
de de um galpão, próprio para criação de frangos
de corte,medimdo 30x8, cintão de madeira e late
rais de tela, coberto cl telhas francesas, avaliado
em CrS 120.000,00.'- 4) metade de um galpão de
madeira, medindo 8x9ms., coberto cl telhas fran-'
cesas, avaliado em CrS 30.000,00. - 5) 'Metade
de wm galpão de 19x5ms,· para avicultura, cintão
de 'madeira, laterais abertas,. coberto cl telnas de
eternit, francesas e Simples, avaliado em Cf$
38.000,00. _ Nos aútos não consta qualquer ônus
01;.1 recurso pendenté. ,......; Dado e p'assado nesta ci-

.. '

. dade de Jaraguá do Sul, aos 02 de 'agosto de 1982.
- EIlI, Adoltho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.-

I

.
.

.

ffA;M;ILTON PUNIO' ALVES
Juiz de Direito

I'

'\Ö�
, ,

Agora. i, \i'k
dedos cruzados( )
eboa sorte! V

L
.�.....

•

.\
CHEVETTE NOVO
,

, "

EM '24 MESES,
em entrada e com

entrega ime�iata.
'Co'mérclo de Veículos Lida.

.

Mal. P�Qdq!o, 1.179 --\Fqnê 7�11,36.
,�-,-----------------------------�-

IDlóvel Dlel'bor. ilveslil:enlo. cOIIr.a a ilflação'
TE�OS A VENDA OS OLTIM'OS L.OTES .DO JARDIM SAO LUIZ -

JARAGUA ESQUERDO
, 'I

Empr�endi,me n tos·

Ma,rcatto
,I m,o b i' 1 i á J i os
Ltda.

AJLei['AS OI "�9V4 '" "

t. .UEIRAM ,R�090ES "

� r�., .' !"" f _ " •.
_;1

, ' NA CAPITAL
" .: " "�

,

.,' De' 27 a 29 de agosto, foi,
realizado 'em' F,loriânópolis� '11ll"

pista oJ(mplca da Universidade
Federal' de Santa C�t'arina" Uma
nova etapa dp Campeonato'):s-
tadual Adult� de Atletismo, 'da,
qual participaram os prlncipllis
clubes e associações " do Es.. '

tado. Nada menos do que 25
recordes foram quebrados, '

sendo. 14 ne masculino e 11 no

,feminino, dois dos quals bati

dos por atletas de Jaraguâ' di»
Sul, que representaram, Ó ChÃ
be Atlético Baependi, com

.

o

apoio da Kohll?ach S.A. -In

dústria de Mâquinas Elétricas

e Comissão Municipal de Es-

t" I�

portes.

Os atletas de Jaraguá do
Sul obtiveram 11 medslhas- das
quais 3 de ouro, 3· de prata ,fi

5 'de bronze, flcande em quar�
to lugar, tanto o naipe mascu-

· llno como no feminino. No saí
to com'vara Waldir Giese es

'rabeleceu 4,20m, recorde, su

perando a sua marca consegui:
'

da em Lages, nós' Jogos A..-
bertos, de 4,01m . Giese foi

também o segundo colocado

nOI? 110m com barreiras, com

15 seg. e 4 décimos. No salte

com vara, ainda, Laercio Mü
ller ficou em terceiro lugar,
com 3,9G metres •

.

Nos 400 métros com bar
. reiras, Jaime Dellaqhrstlna fi

cou na quinta colocação, com

tempo de 59 seg.. 7 décimos.

Hercíl]o Herculano Andrét- ne
no lugar nos 10 mil rnetros, em

35 minutos, 20 segundos e 5

décimos. E A� lançamento de

dardo, Mozart dos Santos Jú·

nlor- foi o quinto classificado,
com a marca de 47,98 rne

tros.

No feminino, -cernélla Heill

zinger bateu o recorde nos 100'

metros "com barreiras, feitos
em 15 seg. 5 décimos (1 •

o

·

lugar). Essa atleta nos 400 rne

tros com barreiras, foi a se

gunda classificada; com tem

po de 1 minuto, 3
.

segundes:
'

e' 8 décimos, superando o re

corcle anterior. ,E ainda: 3.<>

lugar no .revezamento 4x400 m

,e 4.6 lugar n�' revezamento 4x

100 m.

A 'atleta Clarice Kuhn; toi

a primeira colocada nó salto

a altura, marca cle 1,55 m,

igual ao recorde anterior; 3. o

lugar no revezamento 4x400m,

4. o lugar JaO revezamento ,4x
100m e 6. o lugar no salto em

distância (5,23m) � D.óris Ma

'rj'a' Ronchi, 2, o lugar no salto,
,8 altura (1,50m),,3,'0 lugar no

revezamento 4x400m e 4, o lu-
·

gar nQ� 4x100m� Rosimér.i da

Nascimento; 3. <> ,lugar no re

vezamento 4x400 e 4.'0 nos 4x

'100 m, além de 5,0, lugar nos

100 e nos 200
.

metros rasQs .

,Rosângela Aparecida Lazzaris.

5. o lugar no lançamento de

dardo (30,90m)' e Irma Mal"�,
quàrdt - 6, <: lugar nos 1.500

metros, tempo. dê 5 min e 43

segundos.

I N0VENÀ . p�DERaSA . AO

, MENINO JESUS DE PRAGA
Oh! Jesus que dli!sesteá: :

peça e receberáS; p'roc1ll'e e

acharás; bata e a porta se

abrirá. :ror intennédio de .

Maria V09Sa Sagl'ada Mãe,
eu, humildemente, vos il"ogo

que� pa>ece seja a�c:U-
.

da. (meneiGD.a-8e o pedido).
Oh! Jesus que dissestes: tu
do que pedireà ao Paiem meu

nome Ele a.� Por JD,.
\ . .. .

termédío de�ia Vassa Sa-

grada M�, _eu hu:{nildemen
te rogo em Vosso Nome, q1ie
minha oração seja. ouvida

I(men.ciona.-se o pedido).. O.
hl

J'eSus que disSestes: o Céu e
,

� terra passarão, mas a ,mi- J

,nha palaVra· não·· pa,ssa.rã.
Por intennédio de Maria

.

V06Sa Sagrada' Mãe, eU con.

fio que minha. oração seja
�uvida.' <menciona-se o pe4i
do�. Rezar trêS Ave-Marias

e uma. Salve .' Rainha. Em

casos 1ll!gentes, essa.' novena

dev8á" ser feim em nove ho

ras e· Inandada'publicar Wr
. 1

.

se ter aJcançado uma pça'"
(J:;:r�t
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As anotações dà Flávio J0sé-�,_.....__ Encontro 'Regional' do
,

..

o

Planejamento 'Global
8: :- �m meno�s de u�� semana, a ,As- . 'Integrado' será' nosdclaçao de Pais,e Amigos dos Excep-' .' "

. oionais de Jaraguá do Sul,' obteve,mals , , dia ,20 ' ,

de Cr$ ,400 mil de receitas; oriundas de
várias fontes. Em dois pedágios, reali
zados em Jaraguá do ,Sul e em,Guarami·
rim, arrecadou-se· Cr$ 310,mil, e; do I
Rodeio Crioulo� ��CrS, " 129�500;00,. que
corresponde a vinte :por cento da arre

cadação. Afora isso, falta computar o

resultado finanéeiro do bazar beneflcen
te, encerrado segunda-feira, promo'ção
do SESI�APAE.

-1. _ Muito embora com pouca partici
pação de jornais associadPs, a ASlklcia-

. ção dos Jdrnais do Interior de Santa
Catarina realizou sábado passado, uma

reunião de serviço na cidade deRio do

Sul, ocasião em que, foi lido e aprova
do, com. algumas emendas, o estatuto'
da entidade e tratadas questões relacio
nadas a� '" Congresso Nacional des
Jornais do Interior, em São José dos

Campos (SP), no mês de outubro. Do

encontro, participaram representantes
dos seguintes jornais associados: "Ci

dadela" de Joaçaba, "Diá�io" de Itajaí,
"Diário da Manhã" de Chapecó, "A Fa-

, lha do Alto Vale" (jornal
.

anfitrião) e

"Nova Era" de Rid do Sul, "Correio La

geano" de Lages, "A Região" de Itupo
ranga e "Correio do, Povo" de Jaraguá
do Sul, além da Pereira de Souza, em
presa, que representa os jornais na Ca

pJtal.

2. _ Uma assembléia será realizada
dia 18 de setembro, na mesma cidade,
.para eleição da nova diretoria, quando
o companheiro José Paschoal Baggio,

· de Lages, passará a presidência a seu

sucessor, que terá- a incumbência de

organizar o IV Congresso Nacional dos
Jornais cfd Interior, no próximo ano, pos
sívelmente em Chapecó (SC). Outro
ponto alto do encontro de sábado, foi

· a instituição de uma comissão de ética
e fiscalização, que irá, fiscálizar as ir

regularidades. qUe ocorrem com a lm

prensa, notadamente os "jornais fantas
mas", que- só aparecem em tempo de

: polític� ou em época de "vacas gordas",
em prejuízo da verdadeira imprensa, qUt
sobrevive com grandes dificuldades, no
tadamente à' interiorana, por· puro dile-

· tantisrno. A união e o companheirismo
dós associados da -ADJORIISC é algo
sensacional. ,

'

"3. _;_ Nos próximo� dias 9, 10 e 11 de
�etembro, os dirigentes das instituições
hospitalares de Santa C"Btarina, estarão
,r,eUnidos

.

em Joinville, para analisar e'

',d����t,�s .gravíssimos problemas que
en,!olveriJ: os hospitais.

)

4. _ Foi no dia 27 de agdsto, a. sol�
, nidade de entrega dos televisores Co
';Ioi'ado,' '17 polegadas� para 'Verônica.
Pangrab.: Müller, Anderson Jean Kam�
chen e Evaristo iKienen, ganhadores da
campanha "A Criança e o ICM _ Santa
Catarina. eu te Amo"_ O ato de entrega
ocorreu na Ag.ncia do Besc, ohde esti

yeram presentes o Exa�or Estaduàl, Bel.
Jaldir A. �Bunn, o Gerente do Besc, Pre
sidente do PD$ e outrlilS personalidades.
Até o momento, no Estado, a campanha
entregou 34 milhões de envelopes con-

,tendo figurinha�, 600 mil álbuns, 25.263
camise�s, 8.150 jogos de botão, 4.200
,bolas de futebol, 3.850 palhetas d'e pin,.
tura, 3.233 estojos escolares, 2.780 jo
gos de pintura gouache, 2.350 jogOS de

. pintura à dedo, 1.950 estojos de pintu
ra, 1.787 bonecas, 1.738 toalhas de
banho, 1.637 toalhas de mesa, 1.397 Ii
,vros de autores catarinenses, 1:350 mi-
ni·box, 140 bicicletas e 90 televisores
preto e, branco.

I

5. - O Grupo Teatrál de Paulo Rober:
to Corrêa, ,do Rio de Janeiro, estará se

apresentancfO . em Jaraguá do Sul, no
dia 12 de setembro, às 20 horas, no Gi
násio de Esportes ,"Artur M:ü1ler". O
Grupo é formado' por seis integrantes
e interpretará a peça "A Oltima Esperan.
ça", produzida e dirigida po'r Paulo Ro
be,rto Corrêa, tratando de problemas so

ciais. N.o fundo musical da peça, sUces
sos de Chico Buarque de Holanda e Mil
ton Nascimen.to. Teatro é cultura!

,

7�
,

_ Amanhã, 5 de setembro, a primei
ra parte ·do desfi� cívico em homena
gem à Pátria, tendo como. ponto alto, o
desfile das bandeiras históricas do' Bra
sil, desde o tempo do Império, por um
grupo de militares do 62.0 Batalhão de
I'nfantaria" de Joinville. No, dia 7, ,a au

sência que será sentida será' dos ex·

.

Combatentes da FEB, que irão desfilar
Corupá.

mum,

10. _ Um fato que está-se tornando

corriqueiro, são os constantes roubos de
rdupa dos varais, à noite. Tomamos co

nhecimento 'que os "gatunos" visitaram
várias residências, levando tudo, dando
prejuízos de milhares de cruzeiros. Se

alguém suspeito aparecer vendendo roU

pas, principalmente com aspecto de

roupas usadas, cuidado. Se possível cha
me a polícia para averiguação.

11. _ As cotas do Fundo de Participa
ção dos Municípios para o; próximo
exercício (1983), segundo o Gabinete de
Planejamento e Coordenação Geral, a-

.

través da Subch,efia de Articulação .eom
.

os Municípios, serão as seguintes, $ara
os municípids da micrOrregião: Barra
Velha CrS 60.884.000,00, Corupá CrS
45.663.000,00, Guaramirim CrS

,

60.884.000,00, Jaraguá do Sul CrS
'152.210.000,00, Massaranduba CrS
60.884.000,00 e Schroeder CrS
45.663.000,00. Esses valores, servirão
também de parâmetros' para a elabora

ção dos orÇamentos municipais. Neste
sentido, quarta-feira, a, Amvali, reuniu
contadores de prefeituras e câmaras �

municipais, para expor sobre a nova

classificação de.' receita a ser utilizada
na elaboração dos orÇamentos, que de
verão dar entrada nas Câmara de Ve-
readores até 15 de outubro. .

.

12. _ O PMDB de Jaraguá do Sul, em
bora vá concor:rer com 23 candidatos a

vereador, registrou 27. Osvalina Vargas
Rodrigues, Altev:ir Antônio Fogaça Jú
nior, Ildefonso Barth e Walfredo Roeder,
completam a relação divulgada semana

passada. '.Em Corupá, são 17 candidatos
registrados: Jorge Pinter, Haroldo Otto
Langhamer; Alfrain César Maurissens,
Ivq Tureck, Luís Wogins'ki, Pedro' Bian.
chini, J·dão Rodrigues d.)$ S�ntos, Hen
rique Leitzke, O'svaldo Pinter, Antônio
Gesser, Arnoldo Hisi, Silvino Finta,' EIí
dio Romão, Haroldo Rathunde, Carlos
Dieter Werner, Orlando

�

BodênmüUer e

L�urival Malgren.,

1.3. -'A dívida externa brasileira regis
trada ,pelo Banco ·Central no final de

. junho era ,de 64' bilhões 425 mlilhões de
dólares, com um aumento de 5% _ 3 bio
Ihões 14 milhões de dólares - em com·

paração com o saldo de dezembro do
ano passado.

15. - O governador Henrique Córdova
aprovou convênio, assinadô através do
GAPLAN e da CIDASC, destinado à im..

plantação de 1.400 hectares refloresta
dos em pequenas e médias propriedades
rurais. O convênio prevê também a im

plantação de um novó viveiro florestal
no município de Barra Velha e a produ
ção de 2.800 mil mudas; em 130 muni

cípios e o'' estímulo ao reflorestamento
como medida de substituição de ener

gia.

16. _ O rendimento das cademetas de
'mança para este trimestre (julho a

setembro) será de 23,14% e o reajuste
:. do aluguel, em outubro,ide 93;53% .....

.

No dla
.

20 de setembro, �m
, ' oJaraguâ ''Cft) Slil, 'estarãO reuni

dos todos os integrantes da

da Associação dos Municípios
do Vaie dó Itapocu; para o

Encontro Regional do Plane

jamento Global Integrado.
Trata-se de um levantamento

.

os Municípios, a quem compe

te a coordenação geral, a Fun

dação Instituto Técnic�de E

conomia e Planejamento, a

Fundação Catarinense de De

senvolvimento de Comunidades

a Empresa de Assistência Téc
nica e Extensão Rural .de San

ta Catarina' e as Associações
de .Municípios, a quem caberá,

a coordenação dos trabalhos

a nível rnlcrorreqtonal.

"

A Amvali será a primeira
associação, afora a localizada

na Capital, a realizar tal En
, eontro. Numa etapa posterior,
este encontro-do PGI será à

nível municipal.

I.NDICES DO MOVIMENTO

ECONOMICO
Já s� conhece os indices

oficiais �o movimento econô

mico que serão aplicados no

próximo exercício, �ara o re

passe das cotas do ICM aos

municípios, após as análises
dos recursos apresentados, :

. pelo grupo de trabalho, que'
esteve reunido dia 23 de

.

agos
to. Desta forma, os índices,'
dos municípios desta micror-,
'reg�ão, serão os seguintes:'
Barra Velha - 0,089.115%,

Corupá - 0,225.194%, Guara

mirim, - 0,315.395, Jaraguá
do Sul - 3,003.821%. Massa-.
randuba _.__, 0,264.947 e Schroe

der - 0,106.716%.

Palestras marcam

a Semana Bíblica
, ,

.

"Para onde Vais?" Este é

o tema da Semana Bíblica, ini

ciada, ontem e que terminará

no dia 11 de setembro, no

Salão' da Missão Evangélica U

nião
'

Cristã, com ii realização
de palestras dirigidas pelos
evangelistas Lothar Albrecht e

HarryBeims.
Lothar Albrecht proferirá pa

lestras em língua' alemã no

Salão da Missão Evangélica lJ
nião Cristã (Rua Pornerode,
pröxímô- do Posto Mimi, na Vila

Nova) até o dla 7. Ele é ale

mão oriental e presidente da

�Sachsischen Gemeinschafts

vesband". De 8 a 11, sempre

às 20 horas' e com temas a

tuais, Harry Beims, missioná

rio radicado atualmente em Rio

Está prevista' para a segun-'
da ,quinzena

I de setembro, em

Jaraguá do' Sul, uma exposição
pública da. Fé Bahá'i, em dia

e local a ser determinado,
quando

.

será mostrada a sua

finalidade, 'que é o estabeleci:
mento da paz entre os homens

e o reino de Deus na terra.

Segundo um dos seus segui
dores, a Fé Bahá'i é uma re

ligião não eclesiástica, não

tem igrejas, clero profissional,
missionários assalariados, tam

pouco dogmas, rituais,
.

batis

mo, confissão e outras cerimô�

nias religiosas.
Os Bahá'is são aqueles que

seguem os ensinamentos de

Bahá'u'lIáh e que se dedicam
à causa da paz mundial e' à

fraternidade� humana. Estão

espalhados nos cinco cOAtinen

tes e provêm de todas as ra

ças, nl:Jcionalidades', classes

sociais e passado religioso,
fo�mando uma comunidade

mundial, única, sólida, harmo

niosa, que é, hOje uma parce

la verdadeiramente represen
tativa da humanidade, A Fé

Bahá'i está sendo

em Jaraguá do Sul.
introduzida

Pexistas �mostram, Q seu trabalhà
suas diflculdades à comunidad
Os integrantes da diretoria

do 'PX Clube de Jaraguá do
Sul; fúridado 'há dois' anos; em'
coletiva à imprensa esclarece-'
ram vários aspectos ligados à

vida do clube, num verdadeiro

diagnóstico que dá uma visão

geral do trabalho e das difi
culdades dos pexistas .. Atuai

mente', éi clube dispõe 'de ses

senta e três elementos lnte-

,grando o quadro assoelatlvo,
muitos

.

dós quals serão elimi

nados' "por não estarem com

as mensalidades em dia ou

terem manlfestado vontade de

desligar-se do clube". Dora

vante, o clube' vai primar, pela
qualidade e não, pela quanti
dade.

ria a constantemente marcar

.
as reuniões ,�� ,'Ióca'is díferen
tes, ,dependendo nesse caso

da boa vontade de uma sérle

de pessoas' e entidades, que,

cedem 'local para -o�·· encon
tros . O dube não tem con

dições -de alugar' 'uma' 'sala,'

'pois as, mensalidades
. n�o, co

brem o valor a ser pago.
'Financeiramente, sobrevive'

com parcos recursos, dispondo
atualmente em caixa de Cr$

40 mil, resultado' das rnensa

lidades pagas petos assecla

dos, o que impossibilita a re

alização de grandes promoções
materiais, haja vista que 'o

disponível em caixa é aplicado
no pagamento das taxas 'de
postagem nos .Correios, peças
e consertos_

Embora reconhecido de. u

tilidade pública e ter prestado
bons serviços a comunidade,
os poderes públicos' não têm
contribuído financeiramente

para a manutenção de· suas
,

atividades. O PX Clube tem

'partiCipado de todas as cam

panhas anti-pólio,' sendo qU'� a,

muniCipalidade sQmente sub-
venciona o combust(vel, gasto
pelos asseciados, funciona�do
o PX, nesse caso, como uma

espéCie de intermediário.
Afora a participaçãQ 11as

I
campanhas anti-pólio,' segundo
a diretoria, o 'clube colabora

.

na irjstalação das, repetidoras
de televisão e, além disso,
tem um· grupo apto a entrar

em ação em caso de emergên
cia e calami�ade pública, bem
como divulga o municipio �m
todos os estados e também 'no
exterior e envia mens;lgens
(e recebe) de emergência, tais
como notícias' de

.

acidentes
falecimentos,· pessoas desapa
recidas, roubo de, �eículos,'
entre outras, mantendo um ca
nal de escuta (QAP) no Ca

nal 5 AM diariamente, para
'orientar os operador�s, ,prin-

.do Sul" irá proferir palestras
em língua portuguesa, dentro

() PX Clube de Jaraguá do
do programa de comemorações SIt'

. .

I
.

. .
u em como prmclpa Impe-

da Semana Blbllca em Jaraquá :

'Ih f It d I I
do Sul.

.

l. cI, �,:a, a, a e, um ?ca a-

propriado para, suas reumoes,

.

'

.

o que tem obrigado a direto-

Fé 8ahã'i prepara'
unia exposição
pública

LAURO IILVIDOI
PDS

P/ DIButado

federal - 101

de base, continuação dos tra

balhos encetados em 1980 e

9. -:- A avaliaçi� judicial dos bens, nos I' '

1981, cujo objetivo é o de dla-

.

d. d qncstlcar, a nível. de comunl-
processos JU Iciais 'e inventário não

• do dade, suas riecessidades, a

mars será_ necessária quan se tratar

de partilha amigável, segundo projeto.
fim de possibilitar a coleta de

de-lei aprovado pelo Congresso Nacio- Informações para a elaboração

nal e sancionado dia 31 pelo presidente
dos

J

planos e programas de

João Figueiredo. Com isso, um inven-.
âmbito municipal e estadual,

tário que muitas vezes levav� até anos Participam deste projeto o

para ser concluído, poderá agora ser ho- Gabinete de Planejamento e

mologado pelo juiz em questão de ho- Coordenação Geral, através da

ras. Pela nova lei, basta que todos os Bubchefla de Articulação com

herdeiros estejam de acordo quanto ao

eulnhão que caberá a cada um na heran

ça para que o juiz formalize a partilha,
como um processo de arrolamento eo-

FORD PAMPA

o catarinense Hilário Mader recebeu o pick-up Pampa que fez jUZ no
,

concurso instituído pela Ford para o lançamento 'do produto no mercado

brasileiro, durante coquetel realizado na sede da Moretti,. Jordan ,& Cia

Ltda., em Jaraguá do Sul. A cerimônia, presidida por Vergílio Moretti, con
tou com a presença de Ricardo Leocádio, gerente do distrito' de vendas de

Curitiba; Felinto 'Jordan, Presidente da ABRADIF - distrito II, au�oridades
e jornalistas convidados. O cupom de Hilário foi sorteado entre mais de
30 mil participantes em todo o Brasil.

.

O VENCEDOR

14. _ O Instituto Brasileiro de Geo-
6. _ Na 'semana passada houve uma grafia e' Estal,tística, agência de Jararí,

cervejada no B�r do Abraão Siqueira, no guá do Sul, a exemplo das demais 'em
sopé da Serra Corupá-São- Bento, em todo o Brasil, está realizando pesquisa
comemoração a ligação da energia elé� em cinco municípi6s sobre o transporte
trica na localidade de Caminho Peque- de cargas e de passageiros e meios de

no, em Corupá, onde estiveram presen- hospedagem. Essa pesquisa é- realizada
tes vários candidatos a vereador pelo de dois em dois anos, estando em fase
PDS, bem como os vereadores Ermínio' final o levantamento de campo e a cri�
Moretti, Alvaro Pett, Ernesto Felipe tica (confecção dos formulários).
Blun�k e o Presidente do PDS,' Comen. ,,'
dador �Ivim Seidel. A população come

rridrou Q acontecimento, muito embora
..ão se tratasse de inauguração oficial,
uma ,vez. que as instalações, em algu
mas residências, não estão ainda co�

.

cluídas, segundo o Sr. Mario Creus, Ge
, rente da Celesc em Corupá.

DE JARAGU� DO SUL

cipalmente. de outras

quanto a eventuais
tempos como localiza
ruas, de empresas, e edl
pübltcos.

Outro grande mérito do
clube, foi a realização de
campanha do livro;' d

·

posteriormente à bibli
pública e às escolas.
Outro fato foi abordado

relação a fundação pelos 'pex
tas do Grupo "Unidos da Serr
Este grupo de operadores
faixa do cidadão foi for
visando reunir os interes
na vida ao ar livre, fazendO!
partícipes de acampamenl
excurções e reuniões de

·

de
.

um espírito de fratêrnid
de. 'Seus membros só säo
mitidos após passar por v

ficação apropriada e consi
·

rados 'aptos para desempen
a sua missão no grupo. T

recebem treinamento de
melros socorros e estão s

pre com seus equipamentos
acessörlos prontos para e

em ação. O Grupo é tllll
espécie de "tropa' de choqu
do PX Clube, conforme d
-nlram. seus diretores, pois
casos' de calamidades e aç

dentes, são os primeirQS
entrar em,ação.

O Grupo já subiu o Pico

Jaraguá, o Castelo dos Bu
em Campo Alegre e, nos

ximos dias, escala o M

Crista, em Gaiuva. De to

essas atividades, o Gru!l!) m

têm arquivo organizado,
detalhes técnicos, e oeera

nais, visando facilit,ar uma

tura volta ou' eventual ,ne

sidade
eia,

PX E· RADIOAMADOR

A diferença entre PX e R

dioamador, que muitos. confim

dem, foi esclarecida. O radi
· amador, por exemplo faz exaill

para, i'ngressar misse passate,"
e pode operar em várias

quências, tais como 80, 40,

15, 1Q e 2 metros.e esté

grupado em três Classes,' P9!
dendo efetuar experiênda�
técnicas e montar o seu p

prio equipamento, enquanto o

'operador do Serviço Rädio ijo

Cidadão, mais conhecido 'por
"PX", opera apenas nos 11

metros e é Obrigado a. utilizar

os equipamentos homologados
pelo Dentei. () radioamador,
em Santa Catarina, reconhec�
se pelo prefiXO PP5 .e o ope

rador da faixa do cidadão po

PX5B, Para o Serviço Rádio

do Cidadão, Aão são f)ecp.ssá"

i:.JPs exames, bastando ap�as
a obtenção da' licença.

Ê fi�almente, a propala'
interferência da faixa do ;:id

dão nos televisores pode o

'não ser causada. De ac.à.

com' os diretares do pX Club

de Jaraguá do Sul, à irripren

pode causar interferência �e

equipamento não está be

regulad� ou o televisor inter

ferido possuir uma fjltrag�

deficiente, como já ocorr8ll,
onde em vários· casos, consta·
tou-se defeito de fabricaç��
isto é, não possuía um filtro

eficiente. Todas as providên·
cias reclamadas serão acata

das pelo departamento técniCO!

garantem..

PAR,TICIPE DESSA

PROMoçAO EXCLUSIVA DO

"CORREIO DO POVO" .

Se V. é assinante de�
jornal e estiver com o pagll-
mento 'da assinatura em dia,

parabéns. Se V; não for

assinante, faça hoje mesmo
a sua inscrição para rece

ber as cartelas inteira n

grátiS, que darão direi a

concorrer a 12 prêmiOS pfl.-

�����',�;�:���l;'ação Brasileira dos Jor ais

do Interior, exclusiva do

"Correio do Povo" em Jara

guá' do Sul e Região. �e·
tire as cartelas na redaçao,
apresentando' o último j'e'

cibo de pàgamento da aS'

sinatura, Boa sorte!
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