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A Associação dos Servidores do Senai-Centro de
Treinamento de Jaraguá do Sul, juntamente com a Pre

feitura MUlilicip�I, estão lançando a campanha de reco-

lhimento de agasalhos em geral, calçados, papéis, pläs- A Prefeitura Municipal

ticos, latas, ossos, sucata de ferro, cobre, alumínio, en de Jaraguá do Sul começa

tre outros. Nos dias 23 ou 30, seis caminhões da Pre- a devolver quarta-telra,
feitura, fyncion�rios e alunos aoSenai passarão pelas dia 13, o imposto predial
ruaS' da wdade para recolher' esses objetos, sendo que ,e territorial urbano pago

os agasalhos e calçadee serão doados para a aeststên- 'a maior: pelos contribuin

-eia social da munlcípalídde, bem como, parte da renda tes quê tiverem' dlrelte a

obtida com a venda' das demais doações. O restante se- restituição em função dos

r� aplicado na implantação da infr.aestrutura da meren-' descontos de que tratam

da escolar para os alúnos c:Jl Senai, em 1983, uma vez ós artigos 1eo !J 2.° da lei

que constato�-se existir entre o� frequentado,res dos ,Municipal _

58/82, de 30

cursos oferecídos pelo Senai, muitos jovens com defi- de ab,!"11. lrao receber a de

ciêncil:j ali'mentar, o, que prejudica" os estudos. . voluçäo aqueles que ha-
,

.' "viam quitado integralmen-
'O governador Henrique de pavimentação'das ruas te. todas as parcelas -do

Córdova aprovou convênio Padre Aloísio Boeililg, na IPTU, ou mesmo parte de

lifsinado pela Secretaria Barra do Rio Cerro, com, las, antes 'da lei que re-.

dos transportes e Obras extensão de 720 metros e, duzlu em ,5Q% os valores
com a Prefeitura de -Jara-. Venâncio da Silva' -Porto, venais dos imóveis para

guá do Sul, no válor de com 157 metros, além do efeito de lançamento e co

Cr$ 40 milhões, destinado início .do asfaltamento da brança desse tributo. O

à êxecução de empreendi- rua' Epitácio Pessoa, com decreto que dtsctpltnou a
.

mentes urbanos, constante 1.500 metros. matéria prevê que a muni-

• cipalidade tem prazo pari
As provas da terceira etapa do 1.0 ,Campeonato Mu- efetuar o ressarcimento

nicipal de Bicicross a Pl"incfplo marcadas para domln-. até 31
.

de outubro.

go passado, foram transfertdas para o dia 17, com iní:
cio às 14 horas, no Centro Esportivo "twrístico e Social,
PGetúlio Barreto da .Sllva". Neste final-de-semana, em

Canelinha, o Campeonato Brasileiro de CÍ"lQss e, junto,
será realizada' mais uma etapa do Campeonato Oatari
nense de Cross, onde o piloto Álvaro Lelthold, de Jara

guá do Sul, estará competindo. O' Jaraguá Motor jClube
li'

que fará a cronometragem e apontamento das provas
sses Campeonatos. E ainda sobre esse esporte, no

·a 21 de no"embro�' a' fihatdo Estadual, de 'Cross será
)iö çestur, quando Igualménte haverá provas eKtras, se-
gundo José Roberto Fruetuoso, do JMC. .

.

o assunto de maior desta- feriu-se a decoração . natalina,
I ','

que do encontro mensal dos haja vista que há lnteresse em

associados do Clube, de Dire-' implantá-Ia novamente, para

tores 'Lojistas, foi 'a, propost- dar um -aspecio festivo à clda

ção e discussão do horário de durante o período" de fes

pré-natalino, que passa a vigo-

I
tas. O Sr") Mauro Koch acei

rar a partir de dezernbro.. Ain- tou a tncumbêncla de
.

dirigir
da sujeito a alteração e apro- I

a comissão que 'tratará da de-

vação pelos sindicatos patronal coração natalina, este ano.

e profissional, os horários
f Também a participação atu-

propostos foram os seguintes, ante -da delegação jaraguaense
de .1. o a 4, horária normal; de, � na 23.a Convenção Nacional

A iAfo/mação é do pre� 6 a 10, até as 19 horas; dia I do Comércio Lojista, realizada

feito Sigolf Schünke, a- 1, sábado, normal: de 13 a 17, I em setembro, ein Balneário

cr���ida ,de. 9ue � ,Pode� até as 20 horas; de 2.0 a 23,' I Camboriú, mereceu conside

Publico MUnICipal, Ja esta
I,
até as ,21 .horas, fechando ao I ração, uma vez que foi a mais

COl� O le��n!amento con- meio dia e, dia 24 de dezem- I notada e a segunda rnaís nu

cluído e .dlspõe dos recur-: bro, até as 13 horas. De 27 I meresa da Estado.' A ampla
sos para a' devolução. a 30 horário normal e,' dia' 31" '\ 'divulgação de 'Jaraguá do 'Sul E � 'I' ,.
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, até as 1,2 boras,.' No di". 18, ! e .seus ArodutCils,. durante a S a IS I.�. IIS' ".
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, � sábadb, até as 18 noras, sem :- Convenção foi um" dos' ríniitos' .

tro lado; que estão em fase fechar para o almoço. � pontos' positivos 'que os par- b'
,

,
,

'.

��t:�:�Ç!o:n��h�::�de��O'� Outra questão obordada, ré- ticipantes destacaram: el selores aliclS 10 IDliclPl1
várias obras de competên- Loteria Federal estampa o o Posto do S,·stema Nac,.o-
cia da Celesc, mas que, a

municipalidade gestionou I ,$em,inário de Corüpá I nal de Empregos, mantido, em'

junto a direção, por tratar-
-"------ convênio entre a Fundação Ca-

se de empreendimento' de Como homenagem aos cinquenta anos de fundação tarinense dO"Trabalho e. Ministé

elevado alcance social. Es- da Escola Apostólica Sagrado Coraçãa de J,esus; canhe- rio do �rabalho, de Jaraguá do

tão r.e'cebendo (;)S benefí- cida por Seminário pe' Corupá, 'a Qaixa Econômica Fe- Sul, apresentou dados estatísti

ciO's as seguintes linhas,: deral já colocou a'venda 89 mil bilhetes da Loteria Fe- cos relativos ao segundo trimes

rua JO'ão Carlos Stein e Vi- deral, extração 1'1.0 1.923, de 16 de outubro, com a es-, tre deste ano (março a junho),

la Floresta, Fu.ndas Vila' tampa desse educandário religioso e O'S dizer�s - onde revela que 543 trabalha

Ouwe, Vila Demarchi, Vi- "Cinquentenário do Seminário Sagrado Coração de Je- dores se éándidataram a uma

Ia Mário Mathfas, Henri- sus --.:. Corupá-SC".', .

'

vaga, dos q\Jais aproximada-
. que Marquardt e João Dou-

.

Segundo a gerente Maria Regina AraújO Rodrigues, mente, sessenta por cento fo-

brawa, Loteamento' Barte!, da Agência da Caixa Econllmlca Federal de Jaraguá do· tarn colocados junto a indústria,

Itoupava-Açu Granja sur, e �dio Gianealni, gerente do Posto Avançado So- comércio., construção civil Ei

Frigumz, rua 'Artur ,Karsten cial de Corupá, da GEF, o pedido' para a estampa foi outras ativtdades profissiona,is,

(Nereu) Ramos), rua Ber- feito no ano p�ssado pel� Reitoria do Seminário e pelo no Munic!pio.
nardo Dornbusch, riJa 306, Prefeito Adelino Hauffer parl!_a Divisão de Loterias da

Vila MáriQ Müllßr, rua San- Caixa Econômica Federal-Filiai de Santa Catarina, via

ta Catarina e Mitra Dloce- Agência de Jaraguá do, SI!II. � a primeira 'vez que uma ci

'sana (Nereu Ramos). Du- dade ou entidade desta região é estampada nos bilhe

zentos e dois postes es- tes da Loteria Federal, o qUe tem proporcionado uma

de'
tão sendo implantados. grande, PrOcura.

'
.

,

vocou os. presidentes' A Celesc, inicia lia· pró� A festa do cinquentenário será no dia 17 de o�tu-
Clubes fIliados ou �epre- xillila semana, a instalação bro e ,na próxima edição O ,CP trará ampla repõrtagem
sentantes credenctados, de iluminaçãO' pública nas -acerca do Seminário.
para uma reunião; dia 15

.

de, outu�ro, às 19030, na I '

sede da entidade. 1

De' 13 a 15 de outUbr,o� no Se'nai, em cOAtinuidade ,Ainda a transferência
ao Projeto Járaguá IIr será apresentado o módulo ','Cus
tos Industrials'�, sob a coordenação do Sr. Dou'glas Con-
tido Stange, diretor da ,EletrO'motores Weg.

-

'.
I,

,Fatos 'q�eiiv são Notícia,

•

PDS de Jaraguá do.
iniciou quarta�feira
comícios e reuniÕes
as eleições de no

vembro. abertura acon-'
teceu na Sons Tifa, em Ri
beirão Grande da Luz, com
o comparecimento de gran
de número de moradores

daquel,a I�éalidade,. Hoje,
dia 9, será no, Salão da
Capela Santa Cruz, em 'Ja
raguazinho; dia 13, no Sa
lão 25 de Julho,. em Jara�
guá 99; dia 14,' no Salão
Alvorada e, dia' 15, sexta:
,feira próxima, no Salão
,Barg.
•

o PMDB' recorreu a decisão do Juiz Eleitoral da 17.a

�ona, Hamilton ,Plíni�' Alves, que deu ganho de causa

a representação do PDS! que alegou'que o' partido opo
.

stcionista não vem cumprindo rregularmente' ·com a

or;entação traçada pela legislação eleitoral, qúanto a

mPpaganda em locais AãQ designados pela' Prefeitura
municipal. Em consulta que o partido fez ao Desembar-
9Qdor Ayres da ,Gama, Presidente do Tribunal 'Regio
fiai Eleitoral, este considera válida a colocação de pla
cas em locais particulares, segundo o D,r. Fog,aça, con
tudo, a decis.ão final $erá dos juízes do TRE.

, I'..
.

A Liga Jaraguaense de
utebol quer, após vários
hos, real izar o Campeo
ato da' Segunda D,ivlsão.
te sentido, o presiden
Mário Rassweiler con-

e'

o deputado estadual Oc
cílio Pedro Ramos foi

POrtador de um cheque no

valor. de Or$ 450 mil; que
r�passou nesta semana, à
prOfessora Carla Sch�ei- '

ner, correspondente a 'se

gunda parcela do convênio
firmado entre o 'Governo e,

a Fundação 'Educaci.onal
1eglonal Jaraguaense.' O
total conveniado foi de
Cr$ 900 mil,,' tendo· sido .

repas$ado em agosto a prl
meirá parcelà de Cr$ 450
mil e� a�ora c'o{'FIpletand<r
se o previsto, com' a en-'

trega da ,última.
e

A aluna Maria Simone Tomazelli, do Pré-Estalar do

'Iégio Estadual "Pref. Laura Zimmermann", de Guara
irim, tirou o primeiro lugar no Concurso de Trabalhos

fantis da Campanha "Aleitamento Materno", coorde
do pela DIADE da 19.8 UCRE. Ela recebeu ,o prêmiO
·Cr$ 20 mil; en�ràgl:ie: no 'auditório da Secretaria' da

Ucação,' em FI9rlanóRolis, terça-feira, ,dia 5, e foi

t:npanhàda por sua "prôfessora, Srta. Darlete Maria' ,

Ira.
•

Se forem mantidos os

smas critérios· u;i:lIi�-,
S pe,lo. GQverno ,para os"

aumentos verificados em

I'llaio, Ô maiors�lário-míni:
Ille do país; passªrá, a'
Partir de 1,'0 de novembro,

do,s atuais ,Cr$ 16.60S:QO
pará Cr$ 23.559;00. ,Este é J '

.0-., s�I�r.iCi) qu� l' deverá" ser·
pago (mínimo) para todos'
os trabalhadores catarinen

ses.

Prefeitura começa a devolver IPTU
'pago '8.maior, na quarta-feira'

ruas divulga�as pelo "Cor
reio do Povo", em sua

edição passada.
LINHAS INAUGURADAS
Ontem, às 17h30, seis

linhas de eletrificação tu
rat da: reg,ião de RiO' da
Luz foram mauquredas,,
recebendo a energização.
'Sao as. de Tlfa : da Prata,

Tifa Blank, Tifa Vieira, Ti
fa Geisler, Tifa Macuco
Grande e Tifa Macuquirího
RiO' da Luz Vitória.
Foram construídas com

recursos da'Prefeitura Mu

nicipal, dentro do seu pro
jeto de levar a energia elé
trica a todos os quadran
tes do muntctpío.

"Lojistas.já discutem o horário

pré':'natalino:Jaraguá
- __�_

de eleitores
I

Na edição passada denunciamos a

manobra eleitoreira de passar votantes

'de ,um munic,pio para o outro, ajudan
do uns e prejudicando outros.'Ó muni-

.

cípia mesmo, para eles, é que se dane.
NãO' 'existe o mínimo interesse pelas
coisas comynitárias. Homens desse jaez
são homens egoístas que nada querem
com' o povo, porque a eles _interessa o

Interesse pessoal. Os que pensam>em
si não pensam I1()S outros, essa a gran
de verdàde. E aí aquele qUe aplaude
esse expediente pode acertar uma vez,

mas errará todas' a� �ritals. Faz mais ,

de 20 anos, 'um dia, no Manso, um cán
didato de. Jaraguá do Sul, su.breptícia
mente, no cipoal das diViSaiS entre o nos

so municípip, o de . Jo1nvllle e" Campo
Alegre, transferiu 'eleltóres em número

tal que, ao final da. elei,ções ri aponta
ram o vencedor com apenas 12 votos.
Mais' ,'recentemen�é, a Imprensa·da
Manchester Catarinense, denunciou can
didato do PMDB ele ter transferlélo 1.300

elelfdN.s',�quele Vi"!lnho'm�ipf�I.�...pa�
.

ra o de �arUvá, 'onde um çand·iH8to a'

prefeito 'e outro a deputado estariam
íntimamente ligados para eleger-se, nas

.
.

' ",','. . ,.,'{.>
., .. '., .... ,

'l· ';:,

candições ,acontecidas em nosso muni

cípio. Mas tudo isso não é nada. Lem
bramos, Bd· acaso ,um fato acontecido
entre Jaraguá e Guaramirim, com pre- I

juízo para ambos os partidos qUe dis-
. putam as eleições em nosso município.
Tínhamos por obrigàção denunciar à

opinião pública o 'que estava acontecen

do e apóntar'os résponsáveis pela ,omis
são, que nos pare. é aceita' pâcifica
mente em nosso meio. Como de vezes

anteriores, elemento' do ,PDS,' ptocurou
nos intrigar com o sr. José Carlos Ne
ves, "d Gi para os 'íntimos, alegando
que teríamos jogado a culpa no presi
dente em exercício do part.ido govemis-.
ta do municfplo.' Pols; os que assim agi
ram, agiram mal. Não""sabem '0 que fa
zem. Estão em desespero de causa. O
'Gi entrou de' gr�a nessa ,história que,
se lassemos oos' não "teríamos aceito o

"encargo de uma causa da q�al foi' s"'ma
riamente eliminadd. Não cabe culpa B
ele. Eie é o grande inJu.�iça4(J qUe �
veria _estar 'a' eslas, horaß.•e�indo de
élo de ligaçãõ entre todas as correntes
do governo. h1.felizmente não foi. Ainda
se apontarão os· responsáveis pôr isso:.

3.207

CO,lunidade busca proposlas�e
,soluções cOlcrelas para' I

selor educacillal .

. A Se�rf�taria da Educação, a

Associação Catarinense das

Fundações Educacionais e a

Universidade Federal de Santa
Catarina elaboraram o projeto
"RegiQnalização do Planejarnen
to, que objetiva através do pla
nejamento participativo envol\rer'
toda a comunidade catarinense
no planejamento da educação,
procurando, com isso ,ti�á-Io .

dos gabinetes técnicos e de
acördos polltlcos, pare levá-lo
à elaboração por quem sente
as necessidades, sofre os pro
blemas e tem soluções , reais

e concretas. Esse projeto de

verá produzir um conjunto ,de
propostas, compatibilizadas a

nível de subdisttito 'geoeduca
cional que poderão converter,

se na base de toda ação go
vernamental nos próximos a

nos.

A primeira etapa do projeto
"Regionalização do Planeja
mento", em Jaraguá do Sul,
será realizada neste sábado,
no Centro Empr�Í'jal. patro-

cinada pela 1'9. a Ucre e Ferj,
que farão realizar um SelTiiná

rto COm a partlclpação do Pro

fessor Pedro Demo, Catedrá

tico da ,Universidade Nacional

de Brasflla e Assessor do, Mi

nlstérlo de Educação e Cultura,
que ,palestrará scbre PlaneJa
mento Partlclpatlvo ,

Esse Seminário lnlcla-se' às

8h30, indo até às 16 horas.

A segl!nda etapa do projeto
val de 11 a 25 de outubro, com
a reallzaçäo de várias reuniões
em comunidades; dla 26, a

compatibilização das propostas
, dessas comunidades; de 26 de

outubro a 11 de novembro, e

laboração do' relatório da \proe,

posta regional e, de 11 a 30

de novembro" encaminhamento

·
da p�sta ao Distrito Geoe-

·

ducácional 34.3 e aos grupos

s!Jb�reglonals "

Segmentos representativos
da comunidade jaraguaense se

farão. pr�entes ao. seminário ..

Duzentos e quarenta e dois

candidatos eram casados e 301

�olteiros, sendo 301 maiores

de 18' anos e 242 menores de
18 anos. Casa própria, somen

te 43%, ou 235 possu!am e

308, ou 57%, nãci tinham casa

própria. ,

E quanto a escolaridade,
158 tinham o 1. o grau comple
to e 353' não, o que dá um

percentual de 65%. O '2:0

,grau completo apenas 18 e
.

incompleto, 14, perfazendo
cerca de seis por cento do to

tal., Deste tatal, 310 eram de
. \
Jaraguá, 23 de Joinville" 6 de

Blumenau, . 13 de Guaramirim,
14 de Massaranduba, . 15 de

Corupá, 2 de Schroeder. 4 de
São' Bento e 129 de outras ci-.

dades do Esta(fo, além de 22

do Paraná, 3 de São Paulo e 2

de outros Estados da Federa"

çao. Nada menos do que 282,
ou 52% eram do sexo mascu

lino e 261, ou 48%, do sexo

feminino,

CA"TEIRAS DE TRABALHO

De Janeiro a setembro, o

Posto do Sine/SC de Jaraguá
do Sul expediU nada menos do

que 1.611 carteiras de traba

lho, sendo 827 para homens e

784 para m\Jlheres,. ,

Janeiró
foi o mês qu� maior número de

carteiras de trabalho foram

expedidas.

Jarag.uá do Sullel O 11.� colégio
eleilor.al do fstado

,O Ti"ibunal Regional EI�ito
ral divulgou esta semana, o

número, tótal de eleitores dis-'

tribl!!dos nos 199 municípios
catarinenses, inscritos até' o

dia 6 de .

agosta, última data

para 'inscrição e transferência

,'de eleitores, segundo o calen

dário eleitoral.
'

No Estado são

2 'milhões e 210 mil eleitores,
enquanto que nos seis m�nlcí-

.

pios do Vale d\) )tapocu, exis:.
te um contingente nada des

prezível Ide 60.449', dos quais,.
mais da metade pertencem 'ao
munlc!plo-sede da miçrorf�gi- .

ão.

gios eleitorais são os seguiQ
tes: Joinville 136.101, Floria

n6pólis' 1'21 . 170, 'BhJmenau
, -

�6. 70'1, Criciúma 65.652, La-

ges 61.585, Itajar 53:587, T-u

,barão' 50.288, Cfuapecó 46.812,
· São José :40 . 838, Concórdia

35.611, Jaragili do
- Sul 30.628,

Brusque 28.586, Campos Novos
28.480, Laguna 27.508, Canol
nhas 24.325, 'Rio do S.ul 23.859,

, Ca9ador 23.053." Orleans 22.294,
M a f r li 22·194, Curitibanos
21.544, São Miguel do ,Oeste

21.189, e: Palhoça 20.192.

Na microrregião ,são 60.449

eleitores, dos quais 30.628 em

Jàragué do Sul, 7.568 em �ua
mirim, 7.074, ém Barra Velha,
6,974 em 'Massaranduba, 5:648 .c"

- em Carupa e 2.557 é'ln Schroe- '�A
.der" !" ,"

'

.• i' ";rl
q

',Jaraguá do Sul ocupa a 11.a
cdlocação em número de elei

tores, a mesma posição Dom

relação ao total de habitantes,
no . Estado. Os' maiores colé�

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O baile das debut�nt. \ .t. ET 'AO" I
'

(H '8' IHG'··O 'DAS NO 9.° CONCA�� Guaramirim, realizaREST�U� E. LANCnON E ·'VARAND' ,Sra, Vo a,!lda Morbis Engel- Daniel, filho de Luiz lero- rI:.

•
• I ,-"

\
." - •. - - - -·--mann-.� <" _ �<__ ". nlldes) aürger BANDEIRANTE;S ,Os empresärlos AJber. 'bad�, n�. �ocieda

_ "Refeições comerctets e J La Carte -:i :Lanches' '-Sr. Elmo 'Leinke Dia 16 de setembro No sábado à noite, o Dis- to SauerlNeto; -oHBetó;,'da ça� e rana, qua
.
'.'

. :,'
'

� J • ' I _.' (-

srte.. Wilina Gerent, em As.' Suelen, filha de João' (Maria) trlto- Bandeirante "Edson Café B�;_e, E9tJom Sas· zOl'tod gat:otas ddeb, 'I �, ' , '."

Osní Oechsler", de Coru- sei da f"'_afe' Sasse, pertt-]' se.n o aPMres.enta asEspeciallda'de em pizzas .J- aperitivos em geral. torga-PR. ' Medeiros . "., d d to
, , l: " , Andersen [)'erval, filho de Dia h de setembro pá, realizou no Gruta Ver- c'iparam esta semana re- cle,a? UI s nom

.

�_ � .,.. -

I' , I
.

'.

d ...I b d f' d lunávels marcaram pMúsica ao vivo IIS sextas.-felras
.. ".

'Hermes <Dóris Flick> Raduenz Marco, 'filho de "Lauro (Mar- e .um movlmentado in- presentan o ·8s' ·tor.:re a 0-· .... - /

b' T : b
....

,

Adelino Volkman-r'i,' em Rio Iene>' Correia. 90'! que rendeu, líquido, a rhS- de Jaraguá do Sul, do Ç? no at e ..
, ranco, p

Av. Getalio Vargas, 36 _ Jaraguá do Sul Cerro II Dia 25 cÍe setembro" .. importância de CrS"42 mil. IX' Congresso Brasileiro' vldo.pelo Rota.� CI
Sr. Joel Dias Figüéira,' em

- Frederlc, fiiho'de Mário (Eu- O Distrito, presidido' pela da Indústria de Torrefar ,�r��elt��a ��m�lp�1, .

S H II F k S ld 1 -

M' d C' f';" . anrmaçao d&-MäaclrFpoliS' . ',�' .V, nlce) Prüsse'"
,

ra. e a uc .

ei e es·. çao e oagem e a e•. '�'C 'ITf ?tö"" CestSr.
�

Carlos' M�reii'à; 'em' JOhl; Dia 27 de
1 setembro '. posa do. Comendador AI- promovido . pela Associa- .

o un.. aque ij
ville'"

. ..

André, filho' de Eleutério vim, $,eidel, tem pretensão ção Brasllelrà dá Indústria- as ,,�atrMonesse� Deql'
. '- de' adquirlr uma sede 'prö- e Moag'em' !.l'e· Ca'fA' 'e Ins- SpeZ.Ia., danneMs ed SanSra. Ingeburg Márqi.Jàrdt 'Haa- (t.ourencltar- Bodemberg U c

R
-

se
�,

.

Dia 28 de set�mbi-o" prla -para .as suas atlvlda- tituto Brasileiro" dó' 'Café ..
' egma. e. ace. o e

- _. - _. " •. _ - . des. E ho' período de '10 a Foi n6" CetitrÓ'�de··PromO-· de� p�la elegft!lclaAniver$ariam domingO
" - - .. -

Luctane," filhã -i!ê' Egón
-

(Lo· ( patía12 próximo, as bandetrau- ções da Citur. em Balneá- .

Sr· Manoel F,. da Costa, eP1& renlil�,;MelçhêJ1
-

..

-

h
. . tes qe tQdo J

O Estado es- rlo Oamborlú, evento que. Itapocuzin o·" , .....Méy:lete,....filha de Carlos (Ida)
tarão" _

,reunidas na Praia reuniu tortefaderes de to:'Sra. Asta, esposa do Sr� Jo- Kitzberger "" --
, I "

sé Wa�l<Q " Prlcíla, f.i)h!! �de Rudolfo (Ur. Brava, em ltajaí. �do o Brastl; .' � JJ:t",' .,sBecebem ·à .

bênção
;:,;Rose.Marj;Teixei!,a, em Join- sula) Wacherhage,- : HOMENÃGeM AS

. P..ERLA AMANHA ""'''1'-'; .trim�nial'��a 'Pró�ima .
."iile _ Giliard, filho de 'Walfrid (Ma· .. SECRETÁRIAS' _',

.

. .: j. '.-, • •

_p. ;ta-teJr�! ,9lj }14� q 'J
, . r '. ,'... " '..

. , '

. Edit \ Schmidt, em Itapocuzi. ria> :Çqrdpllo .i _

A. graclQsa cántora '-- er • -casal- ·Walâemar .. ScBaby .peef" ,.pi�al)h,a� -: peixes e camarões. .Músic� • ," nho "I" Adolar, filho de Ingo (Lour. Ia, fará iapresentaçã.� _... �.: : ·(fer·, e-,rvrar.Ja 'Madilenaambiente - ar condicionado.
.

" " ."

Sr�: ,(uiga "Bortoli�i, na L�pa. dp,s) Schuster
'. Em :' comemoração-o. ao partir ,das �O �hor;:ls ��t� doí;·às 17 ·flOla8', na M

Av. GetúliefVar:gas. 847 _ Fone 72-1456 'PR. Dia 29 de. setembro' "Dia da Secretár.ia':; :feste· d_?minqo, :dla 1,0,: n�-�!}a�. ·6 "no,:dia -15t, ·.·.sexta
, . Jaraguáida:Sul-SC.. . Sr.,N()rllerto Kr�.feld

..

" Priscila,�filh�de João.(Aàe- jade'no SO de setembro, o S10' 'de Esporte�L.�e.t1t!r -às·;10:·noras,I.Evanildo.; Grupo'Weg -Teuniu-!todas Müller, em homenagem -a&- -Santos -'e-- Vílniä Regias :'secre1!árlas que' -;pres- d�a d,a .. '��!áhc}a.", A promo· _ Bambór�,
I'

ryta'ri�ardo C,tarn sua col@boraçãoàsçaoe. do B�to. ,Gonçalves r,de'\ro � Rpl2eclair BamSempresas, p.!!1ã um jantar e, para_ o publica preset:i9! "�fall 'Ä:l>er j�esÍJs 'Garelde
.

confraternização, ocor· te, serao sortead.as·. duas Rosa Severino,. A 20 horido na Chur�ascaria' ,Rex. bicicletas.' Os '

Ingressos. '" ,.

'J ve'nat ;;}'M a r i s
estão s�!1do vendidos no i�ä'r�ö Ne�to)" Di Pa!
�ost.o Mar���ªL!t ..'l�. ,F�t:. e::Cläir-Ch'iódini. Aos ndmácla ,A�efl.ltla:� ,

, ,

-

..
" vOs.,.as _ f.elicit'a�s da

l'EM,PORÄOJCOE:' ':' --Iu.na ..-,

,�, �,'

PISCINA""'"
.. � _ .. , ,. -_... --- - ,"

GUSTAVO�.� ,DANIEL

" ·Santa :lCatarina.'

� Alírio Ruediger
San,dro Mar.celo 'Kanzler

'-F�ávlo- Mehlei" ;.,. ...
,i

Sra; "'Marra !QIónçalves . bh�- "
dini (Ita)' , f

Rua Bertha Wee,ge,_ 2.aOO�- Barra do Rio Cerro ..

Dia 11, 'de outubro
'. _ J;m_ ,15 ,de novembro, Egon Schroeder )

.. Sr. Lindolfo Schmidt, em Ita·

(SchrpeRinha), �ndidato .�, .vereador pelo PMDS. pocuzifl�!> ,

n.0 5601, espera õ voto Gbnsclente dos seua.amigos. ;'e ��a: M�i-�it �6rst,.Andwsen,
___--.-...,.. ,..._�--...i\......-....;--� 'em Curitiba

'. . .

'Pl " 'ti •

,

'M' 'di - . �r�., .Ma,r!ã,...,!'l�PPSfi dI) Sr.

!n/�,�IC� _', e ca'�' ',,"" l' �.,,:. .l11!.r;ti�.J:��nl'J,� �ro ,Jaraguazinho
. Srta, t.ßarIY,Bafrtel, em. Itqpo.
cuzinho

.
,

L,' !' �
•

-

Sra, Irene Stulzer

t;:díl.l!Ory P�vid, fil!lO' de, Er
nesto <Maria Ida) TorineIli

Gl,lilher'XIe,,,, filho de; Rodolfo
(Mari1! Terezinha) Wackerha
gen

Dia '12 de outubro
Sr. Hilberto Kaiser
Sr. Walter Strebe
.Vivian, filha .de Jaime (Alzira)

Meriçlonça
EngO Valber \trej Mascare;

, nhas, em São' Paldo
Sra,

. Frida, .. esPQsa do Sr.
Aírton Staroskl'

Dia 13 de outubro
Sra. Maria, esposa'do Sr. AI.

bano Stíngqen, em Piçarras
Sra· - Regina, esposa do ve

reador Eugênio Gascho, em Ja·
r'aguazinho
Sr: Sílwio Paulo Prodôhl, em

Curitiba

Rosângela' Maria Ferrazza
Schirley S, Stein

CHURRASCARIA

OREX

NiVER NA CAPITAL
Troca idade dia 17, na

Capital do Estado, a Sra. CONFER�'NCIA DE'
Zélia Maria Dagostin Mel- ADVOGADOS ,

ler, ,esposa do Sr. Rober- "

to -Meiler, 8 quem cumpri- Vários causídices asso-
, mentamos pelo natalício. ciados a Associação de

, A.dvo'gados de Jaraguã, do
CAFiÉ 'BENEFICEN'TE' Sul, estão desçie ontem"

.

O Grupo da' OASE de sexta-feira, participando
João· Pessoa, promoverá em Joinville, na Hotel Tan-

'

no dia 16, 'às 14h30, no nenhof, da 6.a Conferên
,Centro Comunitário um ca-' cia Estadual de Adyoga
fé beneficente. 'dos, que será' encerrada

neste domingo. . .As$unt�s
Os mais relevant�s �stao
sendo abordaóos - . n�sta
Conferência. <

,

Diá 14 de outubro
Sra. Hildegard -Albus Ba��tta
Sra. Anita Voigt
Sr. Clóyisl Marcelino Gonçal7

ves
,

,_ ',' f ",'

Numa i n i c i a t i v a da
UfSC,_ Secretaria da Edu
cÇlção e Acafe,. começa ho·
j�, em ,J"raQ�á .do $uI, o

melhores"pr.e�� da praça 6 cOpl a "Aatinho Sport" - a IC)., P.F0Jßto "Regionalização do
';, 'Planejamento", que se es-

ja esportiva da cidade. '_ .
i tél)derá Ja1!é 30 de 110vem-

,
Fica alT na Galeria Dom F.rancisco - LoJa 3. 'moi: Esse '�eminár.io .,Re-

,,' \ 'e. ,i ,'H _

.

'.
• -:: _ ,'"

'n

.... , .,�.;
o, ,g;Qnal será aberto com

, ' ..,.' , , '., .,

' '"�(A�lestra "Planejamento
-; ':'>B'" I'� , .' 'e ob' . >. :�ªrtícipativ$,'�i A�Ic�,Pre�es-.e�_, ,;_a_nea�1O am

. ar!!" . so�; Pedro E>emor-Catedr�
;proT�çae.· da Assoclaç@1' iloo' da Universidade' Na-

) Oatat;JO$�se,! d�'r�·u�er1ilil�r..-','. Glónal de Brasília e Asses-
f De 2 a 5,d8· novembro, .c�do.� .• ' ��resen.ça'�Já ._c?�...

r"sar; do Minlstéri,ot d'�k�du
'e "os 'supermercadistas de, flrm.a��--,I')���El,even�o et� "·e�ção 'e Cultura, Pedro;:';:,' �todo o Estado. participam ,d,?, eFl}p;re�.a�IO-:,��.uno ,Br�I:,. Demo é 'irmão de Paulo. e

, ,da ,yonvenção Estadl,Jal 'de ,tHatip-t; i·um dos -vitE3-presi� ,::Jjêjãà Demo, residentes em
,Superinercados:"�na eitur, (déntes' 'dä' ACÄTS:�""'''' ,�,_ nossa"'cidade.

'

, j

BAR ,E:\R�SJAUF\A.N-r:E i;I. MÜLLER DE EGON

SCHROEDER

i '

'DB� O$LIM: MALINA

Cirurgia de va"', - esclerose de microvarizes
- distúrbios d�s: gorduras'· do sangue - hiperten: "

são .arte.rial ...;.:;a ',,"potência sexual masculina por
insuficiêncta art.eri_al - tr.omboses arteriais, ve-.
nosa��' emboliâ'S :..,_ cir-urgia das obstruções arte
"tais 'rfb, percoc;,o. l'iö a.bdofl\e e nos membros. Fisio
térapia' 'Vascu'Jiali,YpL,áSoratório de fluxo vascular.
çOnsult6rio: Rua. ,Guilherme Weege n.o 22 '1.0 an·
dar, Sala 17 �Esquina c0rr' Av. Mal Deodoro) ..:...

Pone . t:2-1$24.:2Her6rio: das 8h30 às 12 horas.
'

Servi�os' '-Profissionais
.

INDOSTRIA MECANICA REEOK ,

, \
Carretas para transportar motos, barcQs, utensilios e en·

gates pará qualquer tipo de veiculo. Oficina de automóveis.
I '

Rua Rei�oldo Rau, 85 - Fone 72·0624 -:- junto a Pepsi.Cola.

Diversos
Relógios, cristais, violões e artigos finos para pre
sentes, em todas as ocasiões é com o

LANZNASTER ,- O SEU RELOJOEIRO

.

. ylle tudo-lhe faz para servir bem.
Fica na.Mal. Deodoro, 364.

t

FLO�ICULTlJ.�A PRINCIPE
-----'-_._,

I' Flores; coroas. cactos e decorações' e;" geral

RuI! Reinoldo' Rau, 144 - Jaragu6 do Sul - SC.

A moda certa em roupas e calçados é com a

Cinderela, onde estão as melhores öpçõe� para
cada ,estação.

Veste bem. A mOda certa, na, Marechal e na
. \

Getúlio
\

Vargas.
,

RATINHO SPORT:

;

.: Calções, melas, tinis 'e demais artlgos� eSportivos peios 'j
,

,

CONVENÇAP DE",
, SUPERMERCADOS

. Dia 15 de outubro
Sra. Tereza Stinghen
Leonor TOrilaselli
S�. Adolfo Bartei, em Itapo .

cuzihha, ,

Dinaldo José' Dàrem

REGIONALlZAÇAO DO
PLAN�AMENTO

A sociedade corupaense
veSte-se d.e gala, na -noite"
deste sábadol para o bai
le das debutantes,', do
Lions Clube;' a terr;Jugar 'no
Salão Paroquial. Vinte e

sete garotas serã9 'apre
sentadas a sociedade 10-
ca"- ,se,ndo sete de Jara-
guã, uma de Florianópeüs,
três de Guaramirim, uma

de Curitiba e as restantes' I '

.

de Corupá. A

'1apresenta-'11
FIiS,T�-DE N.S.

ção será do conhecido ho- APARECIDA
mern das comunicações, ,

I

Marco Antônio Peixer. O
- Já está em desenvol

casal padr:!n�Q, j�� .(RQ�l! plento, a programação r

nha Dias) . Wa�tinski,. no L�9idsa ,da Festa de Noss�
sábado passado! . r�cebeu $�phora Aparecida, da Ilha
todas as debutantes en:j ga Figueira, que se esten
sua chácara, em Jaragu�;: _ df:lrá' até terça-fei�a, d�t�
em grande estilo, quando dediçada a padroeira prl�
foi sorteado' brinco e anel cipal do Brasil. Neste s

entre as' presentes,.' .que bfl.�g, missa' às 19 horas
também presentear�QiI_,a dQ.tTlingQ às 9 e segunda
Sra. Rosinha. O" �o.qußtel ':f�ir�, também às, 19 horas,.
c<?ntou com a partlclpaçao e, dia 12, �s 1 � hor��das mães das debutant�s .. missa concelebrada. ,
e onde também este "jor� festividades. externa,s a

nal esteve representado contecerão neste saba�Q
pela Dona .. Brunhilâci',�· es- e 'segunda à �oite, d.omm•
posa do nQSso Dire�Qr. _ 99 e terça-feira

_

o d.'a, �o
do. Hoje, no Salao Vltorl�SCAR RECEBE VERBA baile' com' "Os Avantes

A Sociedade de CultU, ARLAIN �UEDERS ';'. e·
.

domingo e terça-feirai
ra Artística de Jaraguá do "

'.

"

\" s-oâ'rês, com Mak-Som:
Sul, acaba de receber do -Comemprou' .geu prlm�l- \. ,

.

deputado estadual Octací- ro aninho' téF�â�elrâ: dta' .

lia Pedro Ramos, uma ver- 510 garoto Arlai·�, l�ueders, V FECAJA
b.j:l cJe, Cr$ JOO mil, de' ,re' f!lho do çasal' �ol�r,.·(Ma7. . 'I . _ •

presentação' pessoal;· que 'rina) lued�rs ::�le,: calego- '" - Numa prom,o�ao da Ae�.'servirá para' as despesas. :i'izädo fu1'icidnátio··da fir- d�mia. de MUSica Carnel
de manl4tenção da escola :*lã ,Bréithaupt. _A fe�t'-jl1hll. ,d.nho � Centro �!vi.eo E:�-de mú�iea! que tem ses- ocorreu na residência H:9!§' :tli�antll ,do <?óleglo. 530"senta alunos; aproximada- pàls, acompanhada. t�!ffí-, r·1.;9Is, sera realizado dl� .mente e, do (;0r.8-I; integra- bém pÉ!la.maninha Maya-' vmdouro, o V PECAJA Fes

.

do
.

,poF'""g�reht� e .pincô Pá'·�·>árt1'ígulnhos.' I tivall da Canção Jaraguaen'
. ooralist-as.� Os ensaios dà . --' -::' (' se no Ginásio de Esportas. \" '0éscola de' música e coral,' .. , .:;-,...< '�.1-;' "Artur Müller,' com inlCI

OPERAÇAO CRIANÇA IV' são ,realizados no prédio BRUNO' PRESiDE "'ACIJS às 15h: Para as categoriaS
Alcançou êxito a Rúa do do antigo EJradesco, pró- O Consefhó péHberativo "composiç�ó" e "interp��

l.azer, reaHzada domingo ximo ao cinema,' de pró'· escolheu 'o . 'empresário tação" haverá prêmiOS �IS·
na Reinoldo Rau e late- priedade da ·família 'Kóhl- Bruno Breithaupt, para pre- tintos, de Or$ 20 ml11grais, constante, da .prQ_g�a- , bac�, çe�}s� sEW! ô"us à sidente d�Assõctação Co',

. troféu para' o 1.�, CrS'
,

'

maçao da Operaçao Cnan SCAR. . 'mereiar éTIÍÕlj�lrfil"'���"��: .nM!r'ê ,Wm�u=-pa�a o seguénd'ça IV. A primeir� dama q,o. .

. ,raguä do��W1)_� �'e'�8rt· _S'1mll e trof
.

.Município; Sra. CacUda:Me- :·MONICA�REC.BE �> '!�1<,! 'ção a Pedro' ·Dórilni, que para' o teréeiro colocadenegotti SchQnke, Coord�·, {' AJq'ff)m....-!�n�o�a �ô�fcà. 'presi:ãi'U W &ilti8âaê: �Pôf. ''ÄLRtl?c.rlQ6es; para o F'.'
nadora Municipal do- Pro-

. Schmidt Menegotti Schün- 'duas gest�s:'�"'p'o�sé�dlt C,KJ-if�cH��,;�e aberta$ �
�:g:��r;i�E.b�: :;�':i��r� .;���:r��$ �����!�.concluída�< neste

.

sábado . tegr,aiite·s:_ll.d6'_�ll.fibe' Intimo j(arite� urrfL jantar ':dé"",córijj 'le'n'rdgr:�maao para o Ju,"
'com a realizaç?o de ;um,., ;Menegoffi:�Pá'j1:{;um",I.ancbe, fraterniz�çãb;'��§,�:��j�ê��'aj ,_�)n'fp's';:;:äflimãäo pelo. Mur
pedágio, pelo.",t�il'et�liio.",.que"es,te��.I.bem, ooncÇ>rri' di; ConvItes. Restao. clr: si,Gal, 5� Mensagem, d�
'Acadêmico 'da'FERd.'A"�"""- ';do:",A.;., ':'..J:'�"."�.i _,-o ,...,: ;:;;, .;:;; ,(iI.HaFl'do parã o 'ágapê, jôfnville:' ",",\ .

.

"

laide) fontana
Luanaj--filha :de. 'Hélio 't�J.i:I.'ia)

OS I;sUCHMANN
REUNIDOS·:' , '. ,

A família Buchrrann, tra'
dicional

.

em
.

JaragMá do
Sul, estará reunida com

os' demais 'j3arentes )neste
flnal';de-semana, 'em: d-oirr '

ville, durante a 8.a Conbu·
ca-Convenção Nacional dos
Buchmann de Campo Ale
gre, evento que anualmen
te 'se reaHza; A ",Conven
ção constará de um jantar
hoje à noite, missa e al
moço -no oomi.ng(l)( além de
outras atividades.

, "

Amandio _

Adrla:n!i; ''filhà de·
'

H'aroldo
(Marli)' Schulz
Dia 30 de setembro .

. Tiago, filho'de Pedrinho (Ca-
rin> Piccinini "..

' ,

Paulo, filho de Alcides (Ro-

sane) Schalinski I'
Eraldo, filho de José (Ama·

rila) Sehmoeller
Andrei; filho'® Aírton' \Ma

ria) Barufti
Dia 01 de ,outubro

" Elisângela,. filha de Edvino

(Resani') ,Klabunde
Patrícia, filha de Alido (Ma·

ria) Withôtt
. Eliane, filha de Alvino (Ma

ria) Koslowski'
Dia 02 de outubro
Ricardo, filho de Adelberto

(Márcia> Reinehr
José, filho de Valdir (Marle·

ne)'Fossile
Dia 03· de otubro
Arlete, filha de Aurerio (A,

mélia) Kreutzfeld.
, Sandra, filha de Afonso (Ma·

r.ia)· Jung
,Leila, fílha de Alcídio' (Renil·

da) Müller ':
Regina, filha _de, .�Ibi�� SlIca)

Greuel �

,Dia 05 d� Q�!»ro
Teresinha, .. _fill)a ',de Joaquim

:,(Rosália) dos San.tos
Vanusa, .filha� de Agostinho

(Maria> Zapella
Fabiane, filha de Vilmar (Van-

dali,na) da Rosa

F 'A L E C I M E N TOS

Dia 02 de ouq.ibro
,Ângelo Pereira, 71 ,anos nes·

ta
\

.

Alexsander Borinelli, 1 mês,
I
'nesta

Dia 04 de 014tubro
Reinoldo ' Artur. Müller, 38 a·

nos, nesta.

J,OLlO IGLESIAS·
,

Contando màravilhas do
�how do espanhol Júlio
Iglesias, no Maksoud Pla
za Hotel, em Säo Paulo, o

Comendador Alvim Seidel,
'sua esposa Hella e as fi·
lhas . Ro�ita e Diana,' de
Corupá, que lá esti'\(eram
no dia 30 úl,timo. E por
citarmos os Seidel, a Dia'
na (foto);- irá debutar na

noite deste sábado, no Sa
lão Paroquial, promoção do
Li.ons Clube de Corupá.

,

e 'o 0tobe . Atlético ·Bae- "�..,,
A

• -, _ •

pendi abriu oficiaii11éiiité-mp �. Q.� ��rn�� Gustavo'
dia 1.-0 dê'l o·ut.ubrêW a )f�m-' ,,P.arup� ß�,hmltz Menego
parada de piscina,' que se �ocha, . compl�taral11
estenderá até o' ·f.inal .(Ie,; gu�da-fe,lr�, dl!l.4, o

abrit, 11flf-orma' ,aF.(fJ.retoria' melro amversano_. se

do azl.,!rr&' que"G'<GUsto" dos.", fque a oomemoraçao:.c
tikets para os exames mé- a pr:esen9a. de f�mlhall
dicas é de;CrSr6GO,OO, vá� foi .'l? �abadoJ dla.2" !l
lido até -o ,fina�"da ,tampo,;> �es���IW,!� r)ipS. $�If' o

'rada " '.i ".1( b . ,,,. ,;., , .possos amigos. I ma
•

, �, '>'. "'. ,,' \ " I"� ,(�ureÇl..Sch.ll\itz)_ Menego
Rocha: Enviamos nossa

,,felicitações. J
'

'\
.

.' •. , '" iINAUGURA'DO" MINIBOX
FOi

. inaugurado
.

onte
na rua Reinoldo Rau, 3

.

o Minibox·Mercearia· d
Descontos,· empresa d

Gru;PQ,)�ão de Açucar, q
as'$ir:n" .'

che9a também
Jaráguá do Sul, acredita
do na potencial�dade d

I

município, hoje com u

crescimento e desenvolvi
mérito formidável.

BAILE BRANCO, ..eMc
CORupA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edital n.o 12.816 de 05-10-1982.

CóPIA RECEBIDA DO CARTóRIO DE VIDEIRA,
NESTE ESTADO.

Edital n.o 12.807 de 01-10�1982. ALCIDES BONATTI'E VALCI- BERNARDETE PERIN �"

BRUNI.SLAU WESOlOWSKI E ROSEMA- Ele, brasileiro, solteiro, escriturário," natural de
RI lUCKOW - Ele, brastletro, solteiro, Rodeio, neste Estado, domiciliado e residente nes-

operario, -natural de Itoupava - Bhnne- 'ta cidade, filho de Vergflio Bonattí e de Maria Bo-:

nau, .neste 'Estado, domicitiado e resi- natti. - Ela, brasileira, solteira, auxiliar de can-

dente em Vila Lenzt, neste distrito, filho' tabilidade, natural de Videira, neste Estado, dornl-
de Stanislau Wesolowski e de Regina ',ciliada e residente em Videira, neste Estado, filha

.

, W�linski • ....;_ Ela, brasileira, solteira, cos- de Milto!'! Perin e de Sibila Perln.

tureira, natural de Joinville, neste Es-
tado, dornlclllada e residente na Rua Edital n.o 12.817 de 05-10-1982.
João Planinscheck, nesta cidade, filha lUIZ ANTO'NIO DE ,MIRANDA E MARIA HELENA'
de Alfredo Luckow e de, Yolanda lu- FABIANO � 'Ele, brasileiro, solteiro, operarlo, na-
ckow.

, , tural de Jaguariáva, Paraná, domiciliado e restden

te na Rua Alfredo Mann, nesta cidade, filho de
Êcfjtal n.O 12.808 de 04-10-1982. , , Edgard de Miranda e de Jovita lopes de Miranda.
MARTINHO MAY E lUCIA STIPP - Ele,

_ Ela, brastlelra, solteira, comerciária, natural de
brasllelro, solteiro, operaria, nataraf de Apucarana, Paraná, domiciliada e residente na Rua
Rio do Sul, neste Estado, domiciliado e Angelo Rubini, nesta cidade, filha de Osvaldo Fer'-
residente em Ilha da Figueira, neste .dts- nandes Fabiano e de Eflgenla Amaral Fabiano.
trlto, filho de Huberto May e de Hedwig ,

, '�'
May. - Ela, brasllelra, solteira, serven-=------_--_----------��

te, natural de Jardim Alegre, Paraná, do-
miciliada e residente em Ilha da Figueira
neste distrito, filha de Bernardo Stipp e

de Marta Rickem.
,

I

Edital n.q 12.8(f9 de 04-10-1982.

ADEMAR REISS E MARLENE lESCO

WITZ - Ele,. brasileiro, solteiro, opera
ria, natural de_Santa Rosa, Rio Grande

do Sul, domiciliado e residente na Rua

Bertha Weege, nesta cidade, filho de

Oscar Reiss e de Wanda Reiss. � Ela,

brasllelra, solteira, costureira, natural,
de Rio dos Cedros, neste Estado, do-I
miciliada e residente em Jaraguá-84,
neste distrito, filha de Antonio lesco

witz e de Maria Lescowltz.

CÓPIA RE'CEBIDA DO ,CARTóRIO D�
GUARAMIRIM, NESTE ESTADO,
Edital n.o 12.810 de 04-10-1982.

S!:RGIO ANTONIO VARNI'ER E DENISE

BASEGGIO MALLMANN - Ele, brasilei
ro, solteiro, engenheiro mecantco, na

tural de Porto Alegre, Rio Grande do

Sul, domiciliado e residente na Rua Epi
tacio Pessoa, nesta cidade, filho de ,!,-r
mando João Varnier e .de N�yr Thereza

IVarnier. - Ela, brasileira, soltelra, mé

dica, natural- de Porto Alegre, Rio Gran

de do Sul, domiciliada e residente em
Guaramirim, .neste 'Estado, filha de

Edital n.? 12.802 de 3b-09-1982. Adroaldo Aloyslo Mallmann e de Clélia

VALDEMIRO ZEN E lORI EDITE.FACHI- .Marlna Baseggio Mallmann.
NI - Ele, brasileiro, solteiro, ferramen- "

teíro, natural. de Guaramirim neste Es- Edital n.o � 2.811 ,de .05-10-1982. '

tado, domtctllado e reside�te na Rua' Jas!: GETNERSKI
. E. ADELA�OE D'E

Venancio da Silva Porto nesta Cidade RETTI - Ele, brasílelro, solteíro, car

filho de José Zen ,e de Helena Pianeze; plntelro, natural. �� Massaran�uba, nes
Zen. - Elar brasileira, solteira, operá- te Esta�o" dornlclllado e re.sldente. na
ria, nascida em Jaraguá do Sul, domi- Rua Joao Franzner,. nesta CI��de, filho
clllada e residente em Rodovia SC �,' de Carlos Getnerskl e d� Mana Madal�:
neste distrito, filha de Artur Fachini e na dos Santos GetnerskJ. - Ela." brasl

de Fedora Vicente Fachini.
' ,

letra, solteira, operaria, natura� �� Mas-
, saranduba, neste Estado, dorntclllada e

Edital n.O 12.803 de 30-09-1982. residente na Rua João Franzner, nesta

IVO KUPAS E ROSA MARLENE HANG cidade, filha de Antonio,Deretti e de

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,' na- Heia Jaroczinski Deretti.

tural de Mass�randuba, neste Estado,
domiciliado e residente em João Pessoa,
neste distrito, filho de Herbert Kupas e

de Agata Neumann Kupas. - Ela, brasi
leira, ..solteira, industr:iária, natural, de
Guaramirim, neste Estado, domiCiliada
e residente elT' João Pessoa, neste dis
trito, _fi l'ha de Gustavo Hang e de lolan-:-

.da Pereira Hang.. _

'

,Proclamas de Casâmeólo
Edital n.o 12.798 de 29-09-1982.,

'

,I

JAIME FRANCISCO DE SOUZA,E I'RA-'
NI DALMANN

- Elet brasileiro; soltei
(O, ferramenteir�, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e' residente na Rua

Walter' Marquardt, nesta, cidade, -filho
de Amaro João de Souza e de Marta Va

sei de Souza. -, Ela, brasileira, soltel

ra, secretária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Roberto
Ziemann, nesta cidade, filha de Erich
'Dalmam1 e de Elia Dalmann.

Edital n.o 12.800 de 30-09-1982.
LEONARDO FÕRLlM E FLORENTINA
BERNS - Ele, brastlelro, solteiro, ser
vente, natural de Massaranduba, neste

Estado, domiciliado e residente na Rua
Ernesto lessmann, nesta cidade, filho
de Pedro Forlim e de Adelaide Martina
Forlim.·.- Ela, brasileira, solteira, cos

tureira, natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e 'residente em Ilha da Figuei
ra, neste distrito, filha de Bertolino Afon
eo Berns e de Benjamina Klein Berns.

Edital n.o 12.799 de 30-09-1982.
JOVECI BRÜHMÜllER E DIVANIR 00-

NIZETE BATISTA - 'Ele, brasileiro, sol
teiro, operária, natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliado e residente
em Guaramirim, neste Estado, filho de
Valentim Brühmüller e de Albertina Wis
ch Brühmüller, - Ela, brasile.ira, soltel
ra, operaria, natural de Ribeirão Pires,
São Paulo,' domiciliada e residente em

Itapocuzinho, neste distrito, filha de
Francisco Batista e de Helena Apareci
da Borges Mathlas Batista.

Edital n.é 12.801 de 30.09-1982.
DOMINGOS SÁVIO TIRONI E JANICE
CISZ - Ele, brasileiro, solteiro, indus
trial, natural de luís Alves, heste Esta
do domiciliado e residente na Rua Jara

guá, nesta cidade, filho de Natal 'Tiro
ni e de Maria Helena Tironi. - Ela, bra
sileira, solteira, teléfonlsta, natural de
Massaranduba, neste Estada, domicilia
da e residente na Rua Marina' Fructuoso,
nesta cidade, Ilha de Paulo Cisz e de
Tecla Kasmirska Olsz,

Edital n.o 12.812 de 05-10-1982.

MANOEL DIAS FilHO E SUELI CAR

DOSO - Ele, brasileiror solteiro, inClus
triário, natural de Blumenau, neste Es

tado domiciliado e residente na Rua

Waldemiro Mazurechen, nesta oidade"

filho de Manoel Dias e de Ingeburg Ma�

thias. - Ela" brasileira, solteira, pro

fessora, natural de Tubarão, neste Es-

Edital n.o 12.804 de 30-09-1982. tado, domiciliada e residente em Blu

LINDO VAGNER E REGINA SUELI GRE-
rrienau neste Estado, filha de Horme

cindo Luiz ,Mànoel Cardoso e de Geni
GO - Ele, brasileiro, solteiro, represen- Rosa Cardoso.
tante, natural de Rio do Oeste, heste

Estado domiciliado e residente na Rua EdiÍàI n,o 12.813 de 05-10-1982.

GUilherme Weege, n.o 160, nesta cida- CóPIA RECEBIDA DO CARTÓRIO DE

de, filho de José Vagner e de Matilde CORUPA, NESTE ESTADO.

Vagner., - 'Ela, brasileira, solteira, con- SllVINO PEDROTI E IDA TAMANINI

tabilistà, natural de Arapongas, Paraná, DALCANAlE - 'Ele, brasileiro, solteiro,

dOmiCiliada e' residente em Maringá, Pa- comerciante, domiciliado e residente,
raná, filha de Angelo Grego Neto e de em Nereu Ramosr neste distrito, filho

Joana Benaasl Grego. 'de Basilio Pedroti e de Ine� Ferraza Pe
"73:"r' I

;

droti nato de Jguá do Sul. - Elia, bra-

Edital n.o 12.805 de 01-10-1982 s!leira, viúva, do' lar, domiciliada e re

SENO FISCHER E DORU KRUEGER.- sldente em Cor,upá, neS1:7.. Estado, na

EI b
.. . , . 'tural de Jaragua do Sul, fIlha de Afan

e, rasllelro, solteIro, ba���no, natu-
so Tamanini e de Amabile Tamanini.

r�1 de Jaraguá do �ul, dom�clhado e .re- Edital n.o 12.814 de 05-10-1982. �

sldente
.

na Rua. Major Julio FerreIra, ODIMIR LESCOWICZ E' EDELINOA lEI
nesta cld�de, filho de G�stavo Albe�o TE _ Ele, brasileiro, solteiro" operaria,
:Alfredo. FIscher � d.e l�lza .Ehlert .F.'s- natural-.de Jaraguá do Sul, domiciliado
'Cher. -. �I�, brasIleIra, solteIra, ,:auxIliar e residente em Garillaldi, neste distrito,
,de ,escnt�r��, natural. de Palotma, Pa-

filho de HeiniZ lescowicz e de Ignez
rana, domICIliada e reSIdente na Rua Jor- U k l scowicz _ 'Ela brasileira sol

_"·'·,,;.'Lge Czerniewicz, ,nesta cidade� filha.;de te�r:rcQ�tureira, 'natural 'de Rio do� Ce

Atfredp Krueger e de dorellna Kuhn
d nest Estado domiciliada e resi

Krueger. d���� em eEstrada Garibaldi, neste dis

, trita, filha de AtJrí leite e ele Aparecida
leite.

\
.

,

Edital n.o 12.806 de 01-10-1982.
0RLANDO CARLOS KANZLER E DEL

liRA SANTOS DE MELO - Ele, brasi- Edital n.o 12.815 de 05-10-1982.

leiro, solteiro, auxiliar de escrltório, na- VALDIR STRAUB E LIANE STRELOW

tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e Ele, brasileiro,' solteiro, operaria, natu·

residenfe na Rl,Ja lourenço Kanzler, nes- ral de Jaraguá do Sul, domiciliado e re

ta cidape, filho de Arno ,Kan{ler e d� sidente em Barra do Rio Cêrro, neste·

Maria L:eitholdt 'Kanzler� - Ela, braslle.- distrito, filho de Antoillo Straub e de

a, divorciada, d('j:Jiar, natural de Nova Leonldla Welk Straub. - Ela" brasilel

Cantú, Paraná dO'miclliada e residente ra, soltei�a" operaria, natural de Jaraguá

'na. Rua EpltadlQ, Pessoa, n�,sta c'idade, I do Sul, domiciliada é resl�ente em Rio

filha de .Paulino Florentino_ de Melo e Cêrro II, neste distrito, filHa de .Rolan-
de' Franéisca Santos de Mt:Ho�.

'

, do Strelo\"'{ e de Erna\Kõpp Strelów.

Indica.dor _ Profis�ional
ÂDVOGADOS

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO' N.o 778/82
/

Declara de Utilidade Pública, para
fins de desapropriação amigável ou

judicial, Of imóvel que especifica.
-c

SIGOLF SCHüNKE, Prefeito Munici-

'paI de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,

no uso de suas atribuições legais e nos termos

do Art. 6.° do Decreto-Lei N.o 3.365, de 21 de ju
nho de 1941,

D E C R I; T ,A�

Art. 1.° - Fica declarado áe Utilida

de Pública, para fins de desapropriação, por via,
amigável ou [udlcial parte do imóvel, de proprie
dade da Sr:a. ALZIRA SASSE HOHL com a área de

848,OOm2, sem benfeitorias, 'situado à Rua 146 -

MAJOR JULIO PERRElRA, matriculado no livro 3-R,
fls. 240, sob n.o 35. 656 do Cartório do Registro
de lmövels da Comarca de Jaraguá do Sul, para

fins de implantação do prolongamento da Rua 184-

BERNARDO DORNBUSCH.

Art. 2.° .- As despesas decorrentes do pre-,

sente Decreto, correrão por conta de dotação pró
pria da orçamento vigente.

Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário., \

\
'

.I

DR. FR,IEDEL SCHAetO'

,

PALACIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUÁ DO SUL, aos 06-dias do mês de outubro '

de 1982.

, \

SIGOlF SCHüNKE
'

Prefeito Municipal, em exercício

I

O presente Decreto foi registrado e publicado,
nesta Diretoria de Expediente, Educação e Assls

tência Social, aos 06 dias do mês de outubro de
,

1982.
"

,

:ASTRIT .K. SCHMAUCH

. Advogado e Auditor

Éscritórlà Jurfdlco na Av. Mal. Deodoro, 413

,

Fone 72�44 - Jaraguá do Sul, - SC.
'

,
"

I

Diretora

II ....
'

DR. ALT,EVIR i
ANTONIO fOGAÇA JONIOR

AdvQg8do

'Tabeliã Design�da.

AUR.EA MÜllER ,GRUBBA
,

J

TABELIÃ D'ESIGNADA E OFICIAL DO REGISTRO
DE' PROTESTOS.

Pelo. presente edital de citação pedimos aos

senhores abaixQ, relacionados que compareçam em

nosso Cartório para tratarem de assuntos de seus

interesses: AdOres Vale - nesta - Arthur Emi

lia Fritz Müller - Es�rada Itapocu .- Hansa.
nesta - Carlos Belarmino da Silva - Estrada

Bananal do Sul - Guaramirim '"'\ Carlito Marques
,

- Barro Branco - Guaramirim - Carlito Zonta
- 'Rua Walter Marquardt, si n ,_ nesta - Egon
Engelmann - 'Estrada Bananal do Sul - Guarami
rim - Edemir p'fãzza - Rua Cei. �rocópio Gomes

de Oliveira, 99 - liesta - Genesio Marcelino -

Rua 39 Barra do Rio Cerro - nesta .- Gilmar So

fiati - Rua Barão do, Rio Branco, 7 - nesta -

Guinter Enger '-, Rua 212 Bairro Agua Verde -

nesta"":" Guilow e Cia Ltda - Rio da luz - oesta

.- Geraldo Westfal - 'Estrada Bananal do Sul -

Guaramirim - HIlberta BloedorJiJ - Rua Pastor
, Alberto Schneider, sln - nesta - Ivo Dallmann
___: nesta - Juvenal Claudino de Lima - Rua: dos

Escoteiros, 223 - nesta - Jose Helio Sebastião
....:.. Rua Fundos da Weg - nesta - Norma Iracema

Sedrei - Rua 190, sin - Orlando Arthur Staros

ki - Rua Benjamin Constant, s/n.o ...;_ Masseran

duba - Pedro Ivo Pereira - Tifa Antonio Schmidt
Ilha da Figueira - nesta .- Transportadora Gram

kow ltda - Rua Felipe Schmidt, 256 - Nesta -

Valdir Afonso,Bortôlini - Rua Santa Catarina, 64
- -Nesta - Valdemar Zillis - Rua Santa Catari

na, ,..;.. Nesta - Waldemar Borchardt -' Ilha da

Figueira, 3348 - nest� - Juan Carlos Imperatorl
, - Rua 620 n.C) 336 - Balneário Camboriu ...;_ Imo
biliaria-l,enzi Ltda - Rua Cei. Proc. Gomes de

Oliveira, 285 - nesta - Bernardo Grubba SIA
Ind e Com - rua Preso Editaclo Pessoa, 1228-
nesta �.

Aurea Müller GriJbba

, ,

EspeCialidade em cobranças, desquites e divórcios

Rua Domingos da Nova, 1�2 --- Fone 72-0498

Jar�guá do Sul - SC.

DR. ALVARO HENRIQUE DO AMARAL MAIA ·1
Advogado

Escritório e Besldêncla: Rua Relnold()" Rau, 167

L72-1733
- Jaraguá do Sul - sc.

I

DR_ VITóRIO ALTAIR UlZZARIS I
Advogado

Central especlallzada em cobrança empresarial e

particular, cobrança judicial e Inventário.

Rua Domingos da Nova, 283 - Fone 72-0004

Jaragu6 do Sul - �C.

CONTABILIDADE

ORGANIZAÇAO CONTABIL ---.'
'

'!A COM,ERCIAL" SIC LTD�===_" I
Contabilidade, recursos fiscais e adminis

tratlvos, serviços de marcas e patentes, legisla
ção trabalhlsta e previdência social" seguros e

serviços aéreos VARIG. ' , /

Fone

I
Rua Cei. Procópio Gomes, 290

72-0091 - Jaraguá cio Sul-SC.

I Escritório Coot,ábil Garcia
• ..Escritas Fiscais
• Contabilidade
• Regi�tros ,de Firmas
• Seguros

Av. Mal. Deodoro, 1086.- Fone 72-0695

Jaraguá do Sul - SC. I
====================�

" I.

ESCRITÓRIO TECNICONTABIL ,DE JANUARIO

STINGHEN
,

Escr:ita fis�al e contabUldade em geral

Rua ,Clemente 8aratto, 81 - Fone 72-G531 -

J8f'8gU6 cio. S......�

��{ .��.:�:
'

��'�'-1",

Florian.,,Comercial
Revenda' e assistência técnica' autorizada

SHARP, revendedor DIsmac e conserto de máquI
nas de escritório em geral. (Ternos máquinas de
escrever e somar usadas para venda).

,

I

Rua Venâncio da Silva Porto, 331 Fone:
72..1492 - Jaraguá do Sul-SC.

I , Auto Meclnlca ,Avenida
Mecinl,ca - Tomo - Retificas de Motores -

,

Eletricidade'8 Manutenção Geral

Direção de: ...egon Henschel

,

Av..Getúllo Vargas, 755 ;_ Fon� 12-0115
Jaraguá do Sut-SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

U'
CORREIO DO POVO - ....gu, do ,Sul-se,

, ..
' ·Viação Canmn.bO

" ",14'TRANsPd�1.8ANO'·' ,�O'

" INTERURBANO, IXCURsois.
A "Oanarlnho" p�õcupa-se,.comçar8ua 1&,> ... , ,"

comoção, colocando à disposição modemfsslmos
'Ônibus, com pessoal especializado,' posslbllltandQ_
uma viagem, ttanqOlla, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO
o transporte çarlnhoso.' i

)

JARAGUA DO SUL _' SANTA CAl'ARINA
.,'

- E X P E D I E N_'f E - ,

[it' ai) ij (t) tlt) ;r.l�t]
1·/ '. \

•

Fundado em 10 de maio de 1919
,

CGCMF N.O �.436.591/0a01-34
EUGßNIO VICTOR, SCHMOCKEL

, Jomalista Prof. DRT-SC n,o 729 e Diretor de Empresa
Jornallatica DRT-SC n·o 20. Membro efetivo do Instituto HIstó
'rI� • Gilográflco de Santa CatarIna.

, ,Colaboradores
Fl6v19 José Brugnago, Yvonne ,;Allce SchmOcke,1 Gonç,alves,
Jaime Blank, Prof. Paulo Morettl; Silveira Jllnlor, Rudolf Hirsch.
feld, José CastilhO" Pinto, Dr. José Alberto Barbosa.

, RecIaçio, :Admlnlstra.-e Publicidade:
Ruà PrOc6plo Gomes de Oliveira' n.o 290.
Caixa Postal 19 :_ Fone 12-0091
89250 - Jaragu6 �o Sul - SC.

Com�lçlo, Impreulo e Clrculaçlo:
Sociedade Gráfica Avel'llda LttÍa. - Jaragué do Sul. 'SC.
o Assinatura anual: Jaraguá do Sul e região Cr$ 2.000,00
Outras cidades ..

'

, ',Cr$ 2,500,00'
Número atrasado '. . . . . • . . . . . . . . . . Cr$ 50,00
Exemplar avulso . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Cr$ 40,00

Bete )ornai nIo .. """_ßIza 'por ..aIgOe ...Inados e nem

'devolve orIál...... ,

O ·Correlo dI) Povo· é ."bCledo a AQJORI/SC • ABRAJORI,

Relojoaria Avenida'
ETERNI�E os BONS MOMENTOS

Presenteie com Jóias e as inals fln�s su

gestões pa RELOJOARIA AVENIDA.
-"
Marechal e

IGetúlio Vargas.
�

Fuo,ilaria Jaragaá .Ltea.
Calhas para tdda. a. finalidades. Fava-nos

UIft8 visita. Estamo. em condlç6e. de �end"l08
eft.enternent&.

Rua FellpQ Schmldt, 279 - Fone7� -

Jaraguá do Sul-SC.

Construtora Seria,
"

L�tda.
'CONSTRUÇAO CML, ENGENHARIA E

'COMSRCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUÇAO.

AU,a João Picolll, 94 -'Edlf., Carlos Sp,zla
Telefone: ,72-0214

,
'

JARAGUA DO, SUL STA. CATARINA

Del-Rey 2 P. � Cinza Metálica .

Corcel II � Amarelo .

Oorcel II ...,;_ Bege .

Corcel 'IL LDO _ Prata, .

Corcel II' Hobby - Bege .

Belina. II L '_ Elege .. , ,
'

" ..

Belina - Branco '

_... . .

Volks/1300, LAIcool - Verde : ..,

Volks/1300 L - Branco : .

Fiat l-Branco· ........•........ '

.

F-1QO _ Ocre .. , .. ,' " .. ; " .

F-1000, - Vermelho .

DQdg 400 .- Vermelho " .' .

C-10 Pick�Up - Vermel�à·. � : : .

Vol,ks/1300, _' Marron , .

'<:.

1982
1981

,

1982
1980
1980
1980
1974
1981
1973
1980
1979,
1981
,1976
1974
1976'

Terraplenagem VCII'gas
• ...,�....

. , •
t.,

.
. '..

�, I
�

SERVIÇO'S DE RETROESCAVADEIRA E

TRATORES DE ESTEIRA

TQbos· Santa. Helena
TUBOS DE CONCRETO, PARA TODOS OS FINS

Rua Joinville, 1.016 _ Fone 72·1101

I. '
....

"EStADO I!�ßANjA ÇAT�fll�)� '. I :::. �:.J � ,�.
.' :::PREFEITúffj,:;''''UNICIP..L .;oE' JARAGUA 'DO- S,",L ,

"'1) , "�
J,.EI N.o 8a9/l32,
DEmoml�a via pÚbÚca

-,
....

•

. �
r

,
,I '.

f.g:, ,lj:\,:\ �'ti' SiGOLF \;SéH(jNKE,'::Pr�f�ito MuniCipal dJ J�r.ag\l! dg, ßuf, É�tàd9"":
,,,,

de �anta Catarina," no uso e exercfcio de' suas atribuições.
Faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmãra

de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
'

",

"Ärt;. 1.° ..L:Fica denomihada de AMBRÓSIÖ' PINTER, a'Rua'8P; lo.
calizada nesta éidade.

' ,

: ' ),.
,

'
'

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL D!=, JARAGWA DO SUL,

aos 29 dias do mês de setembro de 1982.
\,

, '

SIGOLF SCRONKE
'Prefeito Municipal,
em exercfclo '

A presente lei' foi registrada e' publicada nesta DiretorIa de Ex"
pediente, Educação e Asslstêncla Social, aos 29 dias do mês de setembro de 1982'. '

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

-r
"

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO; SUL

LEI N.o 870/82
Declara de Utilidade Pública a "Sociedade Esportiva �,RecreativaAllançaw.

..

SIGOLF SCHONKE, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado
'de Santa Catarina, no uso e exerclolo-de suas, atribuições.

Faz saber a todos os habltantes deste Município que a Câmara
de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

\ Art. 1.0 - Fica declarada de Utilidade Pública a SOCIEDADE
ESPORTIVA E RECREATIVA ALIANÇA.

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
P�LÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, "

80S 29 dias do mês de setembro de 1982.

SIGOLF SCI:!,ONKE
Prefeito Munlclpal,
em exercício

, A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de Ex
pediente, Educação e Asslstêncla Social, aos 29 dias do mês de setembro de 1982,.

,
,

ASTRIT -K. SCHMAUCH
Diretora

ESTADO DE SANTI CATARINA
'

PREFEITURA MUNICI,PAL D�, JÁRAGUA 'DO SI:JL

LEI N.o 871/82
Denomina Via Pública.

i
jSIGOLF SCHON,KE, Prefeito Municipal de Jaragufl do, Sul, Estado

de Santa Catarina, no uso e exercfcio de suas atribuições.
Faz saber a, todos, os' habitantes deste Ml!Jnicípio que a Câmara

de Vereadores aprovou e ele sancipna Ei., seguinte Lei:

,
Art. 1. o - Fica denominada de Mathias José Martins, a RUß 337�

,

'localizada nesta cidade.
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data- de sua publicàção,'

revogadas as disposições em' contrário.
PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA 00 SUL,

,,'

aos 04 dias do mês de outubro de 1982.
/

SIGOLF SCHONKE
Prefeito ,Municipal,

,

em exercício
, I

A presente Lei fOJ registrada e publicada nesta Diretoria, de �.,

pediente, Educação e Assistência Social, aos 04 di�s do �ês de outubro de 1982.
,�

.

ASTRIT K. SCHMP;;UCH
Diretora I

LEI NP 872/82

"',

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

,0

Reconh�ce de Utilidade Pública o "JARAGUA MÓTOR CLU�E;;. ,

;&, 'lo. '04 ..

._,

SIGObFrSCHO�KE, Prefeito MuniCipal de Jaraguá do Sul. ,Est�d�
'de Santa Catarina; no uso e exe�cício de suas atribuições.,

"

"

, h . •
"

" Faz saber a todos os habitantes ,de_ste M,unlcfpio que a' Câmarà de
V�readores apro�ou ,e el,e 'sancl0!la' a seguinte Lei,:.; ,; , "-

, .' '

.' ..
Art. �.-O ,7', F:ica reconheCido de Utilidade Pública o JARAGUA

MOTOR ,ÇWBE, �om ßede :nesta �cldade de Jaragijá �9 Sul.
.,

Art. 2� o
- Esta Lei entrará em' vigor na data de sua publicação.

",,:;',,! " '.'" i.,�••• r�i.ÃCIO D'f" 'PREFEITURA MUN.ICI,PAL DE JARAGUA ,DO. SUL, .

aos 04 dia's do mês de outubro de 1982.

SIGO,LF
.

SCHONKE
Preiéito Municipal,I

Jh.,.""�· �',ll:,.';:;lr 'em e�e,rçícior' � ;1:-
, '" '" '\{ i 1 ,,' ;'3 :A preserite Lei foi, registrada' � t>tilillcada <nesta Diretoriã' :dé;IEkft?'�",1
pediente, Educação e Assistência Social, aos 04 dias do mês dê.outubro dá '1�eQf;' i'l.:-ilHi •

,; t '.'

I ASTFÜT ':I( .. ?'SCHMAUCH ,

Diretora
",,'

'

Barão

• • ,<

"

. HÁ' 38 ANOS

- - - No dia 1. o de outubro, de 1944, a AssPcia
lndustrlal e Comercial ,de Jaraguá �o Sul. 'realizava r�un'

• 'da classe, sob a presidência de ArilOldo L:, Schmitt, c

o comparecimento de 'r�gulâr närnero' de associados.
fin�lidáde da reunião tinha 'por fim a deflagração de um
campanha pára angarillr. ROVOS asspcfados, "para que
nosso município .possa ter uma aesoctsção de classe com
'merece". A reunião realiza-se no Salão �l!Jhr, na tua Cél.
mílio Carlos Jourdan, �oje demolido.

','! t "

- - - O ano era de guerra que chegava, aos pouco
ao seu final . Mas tud,o �rà apreensão' de que o rastro d

I

guerra pudesse ainda por muito tempo perdurar; 'T

rezavam pelos expedicionários, especialmente pelos ex;
PEDICIONARIOS JARAGUAENSES. , Por 'intermédio da
Rádio Tamôio, que em cdmbinação com a Rádio Nacional
diariamente, das 11' às 12 horas, trradtavam a ,"Hom 'do
Expedicionáriow, destinada aos nossos bravos soldados na

Itália, o diretor do "correto do -Povo", enviavá aos jar,agua.
enses ,Walter Hertel Junior, OtacrJie Soares e Jorge Era.
ching, a mensagem que se. segue: _"Em nome do Correio
do Povo e amlqos, saúdo os soldados Walter Hertel Jú.
nior Otacjilo Soares e J01'ge Ersching, hoje Festa da Prl
rnavera que 'reelrsa o Baependi, s�rá em vossa homens,
gemo Aqui tudo bem, Abraços, (a) Artur Müller - Diretor
Correio do Povo". Ainda hoje continuamos cultuando os

expedicionários já falecidos e, homenageando os que, vivos,
pelo 7 de setembro, marcham garbosos pelas ruas de
Jaraguá do Sul e Corupá, alnda em grande número.

, '

- - - - Da Revista Brasil·Portugal: O Inteníentor
Nerêu Ramos é o grande arquiteto que constrói

Catarina, e nisso não há a menor parcela de lisonja.
a expressão de uma grande verdade .eepalhada na obra
que realiza, em bem do Estado, pela projeção, de um pro
grama - padrão que enobrece e orgulha o catarinense.

,

Os meninos da'-. oposição de hole deveriam mirar-se no

passado.

HA 30 ANOS

I
'

- - - Um doloroso acidente deu-se na Estrada do
Bracinho município de Guaramirim. O, colono Augusto
Freund foi com seu filho Heinz, de 20 anos de idade, ver

um terreno que pretendia comprar. Depois de percorrerem
as matas e chegando à 'divisa da propriedade, resolveram
tomar rumo diferente, pelas picadas,' afim de regressarem,
mais urha' vez observando o terreno, Logo adiante, o

velho Freund viu um macuco, atlrando-o , 'Quando ia Jun�
tar a ave o filhó gritou do outro lado da baixada: "Papai,
que fizeste?' O tiro me pegou! O/velho correu para o locel
'e encontrou 'HeiliJz

/

esvalndo-se em sangue, com a carga
de chumbo no ventre. Pegou o inditoso jovem as costas

I e o carregou 4 horas até a primeira residência, De lã

,

transportaram o jovdemd paraf o ' Hospital Jàbrad,giJá; 0Ende, vei�,a falecer em virtu e os erJmentos rece i os. ra o paI
que matara o, filho sem querer ...

,
'
- - _:_ O Dep. Jorge Lacerda, pranteado

do Estado, falecido em desastre "aviatório, apres'ent,ava
projeto de lei, amparando os jor.nais do interior, di�endo
no seu discurso na Câmara Federal: "Os períodlcos do
Inferior do pars, e ás radiodifusoras de menor potência
exercem, no seio' das coletividades a que servem,' um pa·
pel cultural de grande significação'. Onde os livros, não
ohegam e as bibliotécas. são raras, (e ainda hOje; em 1982,
são>, lá estão o� pequenos Jornais, mäntidos com

,

árduos
sacrifícios, difundindo' conhecimento, focalizando Ei deba
tendo questões, de intere�se polítiéo, social e, econômico,
no loúvável empenho de .integrar aS:'comunidades em que
atuam. Não há sociólogo ou historiador que, para anã"

, '

lise dos' diferentes aspectos da formação brasileira, pão
tenha buscado, nessas folhas do interior, elementos
lhes vão enriquecer ás investigações. J'

,

- - - O Ten. Felipe de Albuquerque 'mõntava no Rio
uma arapuca, dando um prejuizo de 500 milhões. Por

outro lado, andavam' no interior uns cavalhéiros, vendendo

açÕes da �stação de rádio local, prometendo lucro§ Ia.
'

,bulosos. Era 'ö tempo das chamadas "felipetas" e "Radio·

petas",' enga�ando o 'povo incauto.

• I
••. HÁ 20 ANOS

-, - - O',casal João Lúcio da Costa - Olga R.

,Costa completava os seus 25 arios de casados,
randQ festivamente as bodas, de prata.

-'- - - Dizia a imprensa: "A Câmara Municipal, com a,
crise de \ auto�idades que se _esboça no seu seio, caminha

rapidamênte para a decomposiçã� .. ,As "palhaçadas , tanto

acontecem dentro como fora do recinto. Até a assistência,
já dá palpit� no plenário. Hoje, com� �? i

,

,

... HA 10 ANOS,
. t , I iI.,

- - - Frei Aurélio Stulzel', nas sUaS 'pesquisas, anotou
, pára '1á76 o �g�Ülta;.fno, dia _12..de. ,QlJtubí:o: ô nosso' fun'
"dador fazia entrega, p�r escritura' 'pública, dos autos de

medição! em Joinville, ao procurador'�'Brüstleln.

, ,
,
e

COMPAL - Concentrados para Alimentos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Senhores Aoionls�ás:

·;'in sC��f:;.meilto às disp?siçoes ,legais e' estatutárfas, temos a satisfa�ão, de apresentar a, V. Sas.,· o Balanço 'Patrimoni�al e as Demonstrações Fínancelras, acompanhadas de �otas EfP lica

rvas, , Ivas, ao exercl,clo encerrado em 30 de junho de, 1982. �olocanio-nos �,o inteiro dispor de :y. Sas., para prestar as informações que julgarem necessärtas, (Ass). A Dlretoria.
,

'/

"B'A LA'NÇO 'PA TRI MONIAL
A T I V O·

CIROULANTE'.
'

I)isponibilidades ,',

I Bens Numerários em Caixa
.._,

ii ,Dep6�*os' Bancários' a Vista"
Tit. \(j,nculac(os fvfercaclo Aberto

Direitos Realizáveis -

.

Oontas a Receber de Clientes '

(--:-) Duplicatas Descontadas
(-) 'Provo pl Dev.· Duvidosos
Adiantamentos .a 'Funcionários
Adiantamentos a .Fornecednres
Adiantamentos d/e Férias
Devedores Diversos (

ICM a Recuperar'
, Transferência' 10M
Mercadorias pl Revenda
Despesas do Exercício Seguinte

'REALIZAVEL A LONG,O PRAZO'
Créditos e Valores

r: •

Imposto de Henda a Compensar.
Incentivos Fiscais a Aplicar '

PERMANENTE

30-06-82
.

30-06-81

844. 780 � 849,67 373.234 ..4.08,64
59.642.466,47 --36�'51-1'�903:D4

" 10.908.109,26 6.446.743,28
14.733.828,57 10.065.159,76
34.000. 528,64 20.000. 000,00

785. 138.383,20 336. 722. 405,60

�60.143.516,17
-.,-.124.005:654,43-

1 .266. 568,50
;1Q.804.305,48 3,.720.169,63

61 . 363,26
'

831 . 662,94
6.796.812,74 ) 1.462.715,89

112.960,61 37.934,40
17.090.653,13 5.977 .610,09
1 .403.. 785,44 �60 . 024,26
359.307,98 21.287,88

408.091 .004,25 206.309. 726,93
.

3.149.853,60 1.535.958,41 -

4. 708 . 072,46 24.577,81

4. 708.072,46 24.577,81�
267,46 129,32

'4. 707 . 805,00 24.448,49

220.081.772,12 . 111.853.421,44

,

.

2.688.031,18 1.818.438,68

1.417,77 746-;'47-
2. 686 . 613,41 ' 1 . 817 . 692,21

216.277 . 788,86 109.523.968,98

280.628.944,57 --135A51�350;96-
64.351.155,71 25.,927 :381,98
1.·115.952,08 511.013,78,

, 1.727.464,26 662.267,45
,

611.512,18 151.253,67
1.069.570.694,25

'

__4_8_5._1_1_2_.3_0..;7,_89_

Investimentos ,

Participo em Outras 'Empré�as
Aplicação em Incent. Fiscais

Imobilizado'
,

V�lor Atualizado
(,--) Depreciações Acumuladas

Diferido'
'

Benfeit. em Imóveis de Terceiros
'

(-) Amortlzações Acumuladas
TOTAL DO ATIVO /

CIRCULA:T� S S I V O

Fornecedores
Obrigações Trlbutáslas
Diretores e Acionistás
Salários e Ordenados a Pagar .

Gratificações a Pagar
Provisão pl Férias. e Encargos
Provisão pl 13.0 Salárlo e Encargos
Credöres Dlvérsos
Instituições Financeiras

EXIGiVEL ,A ,LON�O PR�O
, lnstltuíçöes Financeiras
Provisão pl Imposto de Renda

PATRIMONIO LiQUIDO
Capital I

Reservas de Capital
Reservas de Lucros
Lucros Acumulados

TOTAL DO PASSIVO

365.476.583,40 193.666.532,52
196.266.469,75 106.793.647,50

105.497.249,37 41.130;006,34

'10.556.616,27 13.838.443,45
10.221 .212,00 '4:-538.669,32
10.000.000,00 4.340.000,00

19.774.924,32 8.674.771,68

8.190.128,94 3.601.010,11

150.816,00
4.819.166.75 .•

,

.. JO. 749.,�84,,1,?
'46 214 19500' 20.0,25:331.,'85I. • , �__

-'---_"""":"'_

, 1 . 474.985,85

16. 214. 195,'00 18.oSSO. 346,®,
687.879.915,85 271 .420 .. 443,52

221 .655.000,00 115.000-:-00(0-0-
177. 947�413,23 76.955.066,17
34. 605 . 382,60 13. 788 . 666,91

253.672.120,02
" 65.676.710,44'

, 1.069.570.694,25 485.112.307,89

.�OTAS E?C"LlCATIV�S AS ,DEMONSTRAÇõES FINANCE;IRAS EM 30 DE JUNHO DE 1982

1. Procedimentos contábeis ado,tados .

'
.

As dernonstrações. flnancelras foram elaboradas com observância das disposições' contidas
na Lei das SOCiedades porAções '(Lei 6404/76 e no Decreto-Lei 1598/77). "

Os principais crltérlos adotados são dernon trados a seguir: "'.

.

,

a) .- Os ativos realizáveis, e os paaslvos exigíve/is em prazo de até 360 dias, .säo demons

trados .cOIlJ'O circulantes. b) - Os elementos do Ativo Permanente, compreendendo Investi

mentes, 'Imobilizações ,� Diferido, inclusive as Depreciações e/Amortizações, bem como o

saído 'das' contas do Patrimonio Llquldo, foram objeto de correção monetária nos.termos do

Art. 185 da Ler'6404/76. c) - 'Os' estoques estão demonstrados ao, custo da última .aqui

sição e acham-sé .contablllzados com a exc usão da parcela do ICM. .d) - A depreciação

'dos bens do Àt/ivo. 'lmobilizado, foi calculada pela metodo linear" de acor.do com as taxas

usuais 'admitidas R�t� f!ns 't_rJ��tár�o�. e),- '!' �m�rtização' dos.bens do Ativo pi!erido foi

-calculada, tomando-se por base o perlodo de vlgencla 'do contrato. f) -. A Provlsão pl Im-

'posto de Renda, fêi constituída por montante que inclui o' valer dos incentivos ftscals. g)
-A Provisão pl Devedores Duvidosos, está calculada à base de 3% sobre o valor das Con

tas a Receber. h). -- Mediante constituição de, provisão, foram aprqpr,iadas as férias VEm

. cidas e proporcionais devidas aos funcionários,' na data
\
do encerramento do balanço, bem

como os encargos sociais incidéntes sobre as mesmas.

�__ ATIVO IMOBILIZADO

!=stá representado pelas contas a seguir

Valor Depreciaçó_es Tot ,a I

Atualizadô Acumuladas Líquido
,

29.560. 9�63-,-31""'"---'----=--2-1-.-11-5-.5""'1-:1'6'-:,6-7-_;;__�'-8-.445-:-446,64
76;'892'.834,33 22:644'.178,91 '54.248.655,42
15.374.160,66 8.179.247,13 7.194.913,53
79.661.699,74 -�. 79;661.699,14
78.071.460,57 12.318.674,89 65;752.785,68

776.189,46. 93.538,11 682,.651,35

�91 .636,50
' 291 :636,50

--------------�--�----���---

280.628'.944,57
\

64.351.155,7;1 -216.277.788,86

Veíclilos
Móv,eis e Utensí'lios
Maq. -e Inst. Comercial
lmóveis
Construções ,

Equipamentos- CT."
Marcas e Patentes

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO
30-06-82

-,

RECEIrr'A OPERACIONAL BRUTA

I Venda de Mercadorias

Prestação de Serviços '

DeduçÕeS ,

Devoluções, ICM, ,�IS sI Fàt, ISS e Finsocial 444.236.484,00'

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA .

I, 2.158,919.111,42
Custo das Mercadorias Vendidas 'e dos Servo Pres-

.

tados 1 .564.656.940,79

L U C R O B R U T O 594.262.170,63

G�STOS 'G'�RAIS
'

253. 170.344,53

Despesas. com Vendas "1ã5":--SSg::-982,18
Honorários da Díretörta' 22.522.000,00
Despesas Admlnlstratlvas 103.796.164,33
Impostos e Taxas Diversas 3.952.093,35 .

Despesas Flnaneelras 21 .736.224,4.9 '

..

(-) Receitas Financeiras 96.986.696,00
\

Depreciações e Amortizações 12, 190.576,18

LUCRO OPERACIONAL 341.091.826,10

Receitas Não. Operacionais : 9.196.726,91

(-) Desp.,Não Operacionais .

1.175.185,33
LUCRO ANrES DA CORR.· 1lli0�ETÁRIA \

349.113.367,68

CORREÇAO MONETÁRIA DO BALANÇO 142.817 .237,76
CM'. dO' Patrlrnonlo Líquido 273.763.003,20,

(.-) 'CM. do Ativo Permanente 130.945.765,44
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA "206.296.129,92'
Provisão pl Imposto de Renda' 63.823,133;0.0
,LUCRO APóS O IMPOSTO DE RENDA 142.472:'396,92

Gratificações a Pagar (íunc.) 10.000.000,00
'

'. � .

LUCRO UQUIDO DO E.XERO�C�O
'

132.472 ..396,92

, ,

•

<!: 1

2�03.155;5�5A2!\f f
1 ,3Jl.6t5.1�2,93

2.:598'733.213,57 ...�...,1.384.142.021,16'"
,

,

4.422 ..381,85 \,
.

,

:t 873'.771 :i7

Distribuiçã9 do Resultado'
Reserva Legal
Lucros Suspensos

LUCRO liQUIDa POR AÇÃO DO 'CAPITAL

6.623.620,00
125. 848. 776,92

1,62

DEMOI'IISTRATIVO DOS LUCROS ACUMULADqS
Saldo no inlclo do período - 65.676.710,44

Transf, pl aumento de capital
,.

. Ajustes de exercíCios anteriores 1 .624.374,00
Correção Monetária 60.522.258,66-

Saldo ajustado 127.823. 343,� 0.' ,;. "

Lucro Iíquldo do exercício 132.472.396,92

Destinações propostas, a AG.O.
Reserva Legal 6.623. 620,00

Saldo final do período 253.672. � 20,02
DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLlCAÇAO DE RECURSOS

Origens dos Recursos
.Luoro Hquldo do exercício �

Depreciações e Amortlzações
. Correção' Monetária' do Balanço.
Baixa de Investimentos

'

Baixa de Bens do Ativo .lmob.
Integralização de Capital
Diminuição do Realizável a Longo Prazo

, Aumento do Passivo 'Exigível a Longo Prazo.
Ajustes de exercícios anteriores

Total dos recursos obtidos

132.472.396,92
, '12.190.576,18
142.81'1.237,76 '

1.565.123,23
. J�, - 6(}S.'899,20 '

29.700.000,00
,

, 24.31'0,35

1.624.374,00
320:997.917,64

I

Aplicação dos Recursos
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 15.818.678,09
Aumento de lnvestlmentos

'

1.161.976,99
Aumento do Ativo [)i�erido' �69 :635!56
Diminuição do Passivo Exigível a LonQO Prazo 3.811 ,'1�6,ß5.
Acréscimo do Capital Circulante Líquido. 299.736.490,15

Total das aplicações efetuadas .' .....,
.... :':: ; 320.997'.91ii;64

225.594. 014,32
1 • 1-62. Q21 . 778,61

869.49,4.613,69
2.9� . q27·. 164',92 ,

149.334.192,95
'20.352.496,65
9. 645 . 000,00

123.322.840,1'7 .

1.745.689,18
10.175.289,26
21.316. Hio,17 .

5.409.657,86

143.192.371,97
.

4.095.621,81
,--

147.287.993,78
39.043 ./e33,17
91 ,,572.515,08
52.528.681 ,91
108.244.160.61
36.999.011,00
71 . 245 . 149,61

.4.340. 000,00
66.905.149,61

, '3.345.257,48
&3.559 . 892,13

1,16

34.572.205,24
(34.337.090,89)
1.022.774,00
858.929,96

" 2 :116. 8:t8,31
.

66.905.149,61

3: 345.2'57,48
--6-5-.67".710,4'4

66 . 905 . 149,,61
5.409.657,86
39 . 04�. 833,17

I

:2 .197 ".224,47
8 .. 000.000,00
, 16.. @33,44
,6.-987 . 466,94

128: 55�. 365,49

u
" ,

17.150.979,03
358.800,00

.) .291.573,42
-

....� ,. ""�

,
110.758.013,04.

�'. ,,"� gs,.,559,. 1365,49
• > .. _ iJ

"

DEM0NSTRATIVO DA VARIAÇAO' NO CAPITAL CIRCULANTE WQUIDO ,/

30-06-81 30-06-82 Variação
Ativo Circulante

.

373.234.308,64 '844.780.8:49,67 4?:1_.546,54�ß3
Passivo Circwlante 193.666.532,52 365.476.583,40 171 . f!!0·950,88
CAPITAL CIRCULANTE

,.

�

UQUI.DO .. - ....... - ..... ' ... " .... ...179.567.7'76,12 .479.304.266,27 , 299.736.490,15
'

,

j •• , � ." ' .... i O'. �. ..30�O6-8;0 i, 30-06-81· . Vanação
Ativo Circulante 165.87.1 .206,27 373.234.308,63

,.

,
207. 3�'.102;37

Passivo. ,Circulante. 97.061.443,19 193. 666.532,52 96: 605.089,33
,.

CAPITAL OIRCULANTE l' ,

UQUIDO ...................
68.809:163.08 179.567.776,12 , 11.0.758.013,.04

.

3. CAPITAL SóClAL - Totalmente subscrltõ e integralizado, é de Cr$ 221.655.000;.00, rêpre-
sentado por, 81.550.000 açõesordfnârlas, sem valor nominal.

' -,

4. I.NSTITUlc;oES FINANCEIRAS . CIRCULANTE

Banco Brasileiro de Descontos S/.A
(Ativo Flxo e Cap,ital de Giro)
Banco Sul tBrasileiro S/A.
(�Inanclamento Imposto de Renda)
Total, InstituiçÕes Financeiras

'1.819.166,75

, �.qoo. 000,.00

I

)

Dlretcues:

JARAGUA DO SUL (SC); 30 de 'junho !:Je '1982.

.

HEINRlCH GEFFERT CPF 0057222""'"
ROBERTO' BREITHAUPT - CPF 216581579-01J"""HANS BREITHAUPT - CPF 009961579-72

BRUNO BREITHAUPT -- 'CPF' 09309586�15
CARMeN P. BREITHAUPT ;_ CPF, 180074909-06

J

,

ADOLAR LUEDERS - Gerente Contábil I Flnancélro
TC � CRe-SC., n.o 4.351 _,_ CPF 00'6296209-00.

.
.

_- - ... ""'...,. ..... � .. , .,.

LONGO PRAZO

, --

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"'. CORREIO DO� POVO ;_ 'Jaragu6 do Sul-SC SEMANA.DE O,�La 16 PE, OUTUBRO DE 1982

1-;�_- SECÇAO , ,SOR HELEODORO BORGES JOSi: DUÁRTE MAGALHAES
/

- Presi.dente: Adolar Be�nke. - 1.° Mesário: U
.OENTRO _. COL�GIO DIVINA PROVlo.eNCIA: PresIdente:' Ademir Luiz Tambosl. - ·1.° Mesá·' Presidente: Ango Schönnau. - 1.° Mesário: EI- ScheibeI'; - 2.° ....... Joao C. Réese� - 1.° Sec
Presidente: Edelrnar-Max Eggert. _1.0 MesArlQ: rio: -.Placldo Gorges; - 2,.0 Êunice Maria Les· miro Benthien; -- 2.° - Horst Vilmar Fuchs: - tärlo: Ri,càrdo Romànovicz; - 2.° -'Maria l:
Faustino Antonio' Flortenl; _ 2.,0 _ ArlstlCles' cowlcz. - 1.0 Secretário: Gisela Eggert; - 2.0 1.° - Seqretário: Niúra Sandra Demarchi; - zeski. - Suplente: Adlval Melchert.

'�omes. _ 1.0 Secretário: Jaelra Rozza; ....... ,2.,0 - Allda Maria Moretto. - Suplente: ,Gerson, 2.° - lrací Blodorn. - Suplente: Carlos Peter 35.- SEOÇAO
'

-

Adelaide Brotzkl, _ Suplente: Antonio Oarlos Lufs Bublltz. Briese. ESCOLA ESTADUAL - PEDRA DE AMOLAR
. Lehmkuhl.

'

132.- SECÇAO / 148.- SECÇAO ' Presidente: -:- Francisco_5enderski. - 1.° M

112.- SEcÇAO SC 301 - F�DAÇÃO EDUCACIONAL, REGIO· ,NOVA BRASILIA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E sário: Fidelis Parey; � �.� - Adalberto Pare
CENTRO ,_ CQLi:GIO DIVINA' PRO\lID�NCIA NAL JARAGUAENSE - FERJ AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AP�E) ,

,

- 1.° Secretário: Maria Aparecida Rosa; - 2�
Presidente: Udo Wagner. _ 1.0 Mesário: Julio Presidente: Pedro Anacleto Garcia. -,1. ° Me· Presidente: Aroldo da Silva. - 1.° Mesário: - Ronal<;lo Glatz. - Suplente: Cido Dorow.

'

Cesar dos Santos; _ .2.0 -Ivo Oechsler. _1.0 sárlo: Marisa Pradi FloriaFli; - 2.0 - Maria EIi� Mauro Murara; - 2.° - Aldo Brugnago. - 1.° 36.- SECÇAO '

"
,

Secr�tário: Madàlena Hertel; _ 2.0 _ Denise sa Verbinnen. - 1.0 Secretário: Edlr Erike;.- Secretário: Rosane Neitzel; '-.2.0, - Roseli Bo- RIO NOVO (ESCOLA ESTADUAL).- Presidente�
Helena Bankhardt. .- Suplente: Leopoldo Laer- 2.° - Sonia Suleide Glowatsck. -, Suplente: drigues. -' Suplente: Nelson Comim., Theobaldo Lange. - 1.° Mesário: Julio Hupka'
Cio E1�1-63e.''''S'ECÇAO

" .Benvlndo Motta. , \ 149.8 SECÇAO, - 2.0 - Raimundo W. Bender. - 1.° Secre�
1'2 II 133.8 SEPÇAO 'SANTA LUZIA - ESCOLA REUNIDAS, ELZA rio: Adelaide Heller; - 2.° - Francisco Jud

OENTRO _ ESCOLA JARAGUA RUA: WALTER MARQUARDT - SERViÇO SO· GRANZOnO FERRAZ', .

chewski. - Suplente: Oswaldo Furtado.

Presidente_: Edio J. Gianisirli. � ,1.0 Mesário: CIAL DA INDúSTRIA (SESI) .

Presidente: Wilson Waldemar Gumz. - 1.° Me· . 43.8 SECÇAO

Edson Menslin; _;_ 2.0 _ Jostrnar Conzatti. '- Presidente: Renato Haboch, - 1.0 Mesário: sário:.- Olimplo Zapella; - 2:° - _!-iilmar Ru- BOMPLAND - SALÃO SOARES.- Presidente:
1.0 Secretário: Dalva RßgiFla Ersching; ......:. 2.0 Claudio José Rosa Fiel; - 2.0 - Valmir Viel- bens Hertel. - 1.° - Secretário: Ines Pral; -

.

Heinz Gerhard Kopsch. - 1.° Mesário: - D01'

_ Lenice Maria Bogo. _ �uplente: Sido Prust. ra da Rosa. - 1.° Secretário: - Arlete Masson;
2.0 - .Gilberto Picolli. - Suplente: HUjberto naldo Waldemar Krüger; - 2,° - Dàlton Heller.

114.8 SEOÇAO - 2.0 _ Gerson Gielow __ Suplente: Ivan Pi Ion Maestri.
I

- 1.0 - Secret-ário: José AI,icio Gomes; .....: 2.°

CENTRO _ ESCOLA JARAGUA Torres.,'
150.8 SECÇAO' ,

.

.

- Arnoldo Koslowskl. - Suplente: Celso Voig·

Presldente: Aloísio Gesser. _ 1.0 Mesário: Oné- 134.8 SEcçAO .

,ILHA DA FIGUEIRA - ESCOLA BÁSICA PRO·, tlaender. .
'

.

.

sio José Panstein; _ 2.0 _ Jaime Glatz. _ 1.0 ILHA DA FIGUEIRA - ESCOLA BÁSICA HO· FESSO'R HOLANDO MACELINO' GONÇALVES '. 44.8 SEcçAO I \ \.'
'

Secretário: llva Tomazelli; ...... 2.0 _ Valnete' Ma. LANDO MAROELINO/G,oNÇALVES �reside�te:. Renne Paulo Siqueira., --:- 1.° Mesá· RIO, NOVO ALTO (ESCOLA MUNICIPAL) -·Pre·

rlaStlnqhen, _ Suplente: Jackson Luiz Drews. Presidente: Inacio Ribeiro. _ 1.0 Mesário: Edí-
no: OSn! Pmcegher; � 2.° - Jose Lmo Krause. sidente: Sandro Amauri Benkendort. - 1.° Me:

115.8 SEcçAO nor Drews: =- 2.0 _ Dleter Wagenknecht. _1.0
- 1.0 Secretário: - Nilsa Rodrigues; -; 2.° - sário: David Fischer; - 2.° - Aldo Darós -

BARRA DO RIBEIRÃO MOLHA Secretário: Ivone Schlup; _ 2.0 _. Joanllde Wil-
Valei Cardoso. - Suplente: Ademir Antunes. 1.° - Secretário: Gilmar Auerbach; - 2.0"_

Presidente: Eloi Satter Corrêa. _ 1.0 Mesário: berstedt. _ Suplente: Marcio Zimmermann.
151.8 SEcçAO 'Hilário Minatti. - Suplente: Ivo Pasold.

Moacir Luiz Fachini; __ 2.0 _ Nilson Eisenhut 135.8 SECÇAO
RUA: ISIDORO PEDRI - SENAI

.

, 46.8 SECÇAO -

Jnr. _ 1.0 _ Secretário: Celimar Ristow'..,,- RUA JOINVILLE-- ESCOLA BASICA HELEO-
Presidente: Celso Fernandes Padoln. - 1.° - I,SABEL ALTO (ESCOLA MUNICIPAL) - Presto

2.0 _ Tereza Pansteln. _ Suplente: José' Ro- DORO BORG'ES
Mesárlo: Odair Scaburi; - 2.° -:- Airton Kloso- dente: Bertoldo Frederico Roberto Frankowiak.

berto Ponticelli.
"

Presidente: 'Ivo Moser. .- 1.0 Mesário: Aldo
wski; --1.° Secretário: Maria-Madalena Rohling; -'- 1.° - Mesário: Herbert Woelk, .- 2.° - Pe·
- 2.0 - Eliane Nesia Pommerening. - Suo dro Paholskl. -1.0 Secretário: Genesio Pahols-

116.8 SEcÇAO', Kanzler; - 2.0 - Osmar Gonçalves. - 1.° Se· plente: Marco Atonio Vieira. kl - 2.° - Maria Bianchini. - Suplente: Anisio
NOVA BRASILIA .- 'ESCOLA MUNICIPAL AL- cretário: Magali Menslin; - 2.° - Evanice Jung· 152.- SEcçAO' Darós.

,- .

BANO KANZLER \ "

ton, - Suplente: Sandra Engler.
'

" CENTRO - CENTRO INTERESTADUAL DE 1.0 47.8 SECÇAO'
Presidente: Balduino Raulino. - 1.0 Mesário: 136.a SECÇAO GRAU - MÁRIO KRUTSZCH POÇO D'ANTA (ESCOLA MUNICIPAL) -:- Preso
Osmar

.. Machad�; -- 2.0 -:- Silvio Argemiro BARRA DO RIO CERRO -' ESCOLA BÁSICA Presidente: Gilson Concer .
.- 1.0 Mesário: Jair dente: Antonio Norberto Moretti. �.o Mesário:

Marcelmo. - 1. Secretário: Renate Ramthum; JOSÉ DUARTE MAGALHÃES Rowe; - 2.° - José Valdir Ruschel. - 1.0 Se- Renato Moretti; - 2� - Altamiro Zesuino. -
_ 2.0 .- Roslinde Marta Bogo. _ Suplente: Presidente: Afonso A. Bórtollnl. - 1.° Mesário;, cretário: Boaall Harmel; - 2.° - Venir Blank. -. 1.° Secretário: Nirma Zesuino; - 2.° - Bernar·
Darci Gregolewitz. :

,
Luiz Cesar Papp; - 2.0 - Gilmar Krutzsch, - Suplente: Mauro Sergio Martim. dino Socatell. .r- Suplente: Almiro Gramm.

117.8 SECÇAO '

1.° Secretário: Irene Demarchi; - 2.° - Marls· 153.a SECÇAO
'

59.8 SECÇAO
TR�S RIOS DO NORTE - ESCOLA ESTADUAL tela Lucia Sàtler. - Suplente: Vilmar Selonke. NOVA BRASILlA -- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E CIDADE -'GRUPP ESCOLAR TERESA RAMOS
MAX SCHUBE:RT' , 137.8 SECÇAO AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) Presidente: João Carlos de Souza. - 1.° Mesã·
Presidente: José Heidemann. _ 1.0 Mesário: CENTRO -- CENTRO INTERESTADUAL DE 1.° Presidente: Luiz Celso Trindade Muniz. - 1.,0 rio: Katia Rosane Schrauth; - 2.° - Janet Meri
Maria deLourdes 'Trentlnl: _ Arnildo Klitzke. � GRAU MARIO KRUTSZCH - CIP Mesário: Sinesiö Tenfen; - 2.° .l- Alexandre Jantsch.'- 1.° Secretário: Clarice de Souza;-

1.� .Secretário: Ana Joana Heidemann; ...,... 2.0'::'_ Presidente: 'Helio Rengel. - 1.0 Mesário: Caro Marcarini. ...::::... 1.0 Secretário: Silvia Regina 2.0 - 'Evely Moreira. - Suplente: Genesio Kiat·

Mlrlam Kuehenbecker. _ Suplente: Sérgio Luís los Azevedo Pereira: -- 2.° r- Sidney Garcia GrossI; - 2.0 ----:- Tania Regina dos Santos. - kowski.
'

Me�dola
. Filho .

.- 1.0 Secretário: - Miriam Maria Ru- Suplente: Vilmar Ernesto PradaJ• 60.8 SECÇAO
\

122.- SEOÇAO dolf; -- 2.°' - Maria Aparecida Fachini. - Suo 154.8 SECÇAO CIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL - Presi·

NOVA BRASIUÀ _ I;SCOLA BÁSICA MUNI- plente: Celio Luiz Deretti. RUA: GUANABARA -- ESCOLA REUNIDAS AL- dente: Gumercindo dos Santos .
.- 1.° Mesário:

CIPAL ALBANO KANZLER' 138.8 SEcçAO
-

BERTO BAUER ,Dair Maria dos SantQs Feiler; - 2.° - Valmor

�residente: Irineu Arruda Borges. '_ 1.0 Mesá. ILHA DA FIGUEIRA - SALÃO DA SOCIEDADE Presidente: Almir José Fagundes .
.- 1.° Mesá-, Luiz Gretter. - 1.° SecretáriO': Iracema Teixei·

no: Adolfo Reimer; _ 2.0 .- Rubens Friede. ,

RECREATIVA E DESPORTIVA VITORIA rio: Bonifacio Formigari; -- 2.0 - Valmar Leh· ',ra de Azevedo; - 2.° - Ursala Gessner. - Su

mann. - 1.0 Secretário: IvO,ne Terezinha Jun. Presid.ente: Pedro Tenskin Taba. - 1.0 Mesá, mert. - 1.° Secretário: Rosane Batschauer; - plente: Maria Aparecida dos Santos.
kes; - 2.0 -;- Mirian:t Jànete dos Santos. _ Su- rio: Antonio Berns; -2.° - Valdir Kasmirski. 2.° Marlete Buttchevits. - Suplente: Mário 61.8 SEoçAO

plente: João Carlos Gaedke. i - 1.0 Secretário: Mafalda Ribeiro - 2.0 Marli Aphy. I I
,

CIDADE - GRUPÖ ESCOLAR TERESA RAMOS

123.8 SECÇAO . Zimmermann .
.- Suplente: Nilson José Petri. 155.8 SECÇA.O . 'P,res.idente: Alberto Dahnarco. - 1.° Mesário:

RUA JOINVILLE _ 'ESCOLA BÁSICA PROFES. 139.8 SEcçAO RUA; JOINVILLE - ESCOLA BÁSICA PROFES- Fernando Romanovicz; -' 2.° - Umberto L. Lell·

SOR HELEODORO BORGES' NEREU RAMOS - ESCOLA BÁSICA EUCLIDES SOR HELEODORO BORGES
,

nert. - 1.° Secretário: James J�mtsch; - 2.° -

P�e_sident�:,�osé Alberto Mauerberg. _ 1.0 Me. DA CUNHA Presidente: Robensan Barkemeyer. - 1.° Me· Alcides Hahn. - Suplente: Margareth Klug.
sano Iram Ziemann; _ 2.0 _ José Marcos Kre- Presidente: Afonso da Cunha .

.;_ 1.0 Mesário: ,sário: - Gilberto Sohn; - 2.0.- Walter Busch. 62.8 SECÇAO.- CIDADE - GRUPO ES·

m�r. __ 1.0 Secretário: Marlise PicoHi; __ '2.õ"-:,, Celso Ãngelo Alquini, - 2.°, Celio Cristovão. _ ,.:_ 1.Q Secretário: Ivo Ribeiro; -.- 2.° - Luiz Wit· COLAR TEREZA RAMOS - P,residente: Aldo

LUIs Nobaru' Issago. _ Suplente: Wolfgang
, 1.0 Secretário: J,anice Maria Pisett§; _ 2.0 _ kowski. - Suplente: Marco Antonio da SiI\la� Oliari. - 1.0 Mesário: Renato.... Adler; -,2.° -

Raeder. " , Gilberto Becker. _ Suplente: Luiz Carlos Uber. E, para que chegue ao conhecimentO' de Marcia Adler. - 1.0 Secretário: Reinaldo Bosse;

124.8 SECÇAO _

140.8 SEoçAO todos Os interessados e ninguém, alegue igoo· ',- 2.°.- Giovani Roberto de Souza. --. Suplente:
ILHA DA FIGUEIRA..,- ESCOLA BÁSICA PROF RI,BEIRÃO GRANDE DO NORTE - SALÃO DA rância, foi expedido, o presente edital que será Rosvita Stratmaliln.

HOL�NDO M.A:t;\CELINO-aONçALVES
'

"
CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA afixado no local d& costume, no átrio, do Fo· 63.8 SEQ�O - CIDADE - .GRUPO ESCO·

Pres'lde�te:. José Luiz Petri. _ 1.0 Mesário: Re- Presidente: Mauro Adalberto. MüUer .
.- 1.° Me· rum. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá LAR TERESA RAMOS - Preàidente: Marco

nato Sch"'!,lt.z; -,. 2.0 _ Claudio Cristovão. _ sário: Ingoberto S. Wille; _ 2.0 Almir Voltolini; do Sul, aos qUi,nze dias do mês de setembro de Adler. - 1.° Mesário: Raimundo S. Azevedo;-

1:0 Secretano: ,Ivanilde Witthöft; _ 2.0 _ Ede. 1.° Secretário: Ana Maria'Silveira; _ 2.0 _ So- mil novecentos e oitenta e dois. Eu Adolpho 2,° - Edevilson Anisio de Lima. _1.0 Secretá·

SIO Souza. _ Suplente: João Bosco Tironi nia, Alquini. - Suplente: Marcioni EmHio Fonta- Mahfud, 'Escrivão, o subscrevi. rio: Hanelore Schütze; - 2.° - Maria Salomé

125.8 SECÇAO
.

ná.
Hamilton Plínio Alves Meira .

.- Suplente: Katia Dias.

RUA: �LT'ER MARQUARDT _ SERVIÇO SO.
141.- SEcçAO Juiz Eleitoral da 17.a Zona. 64.8 SECÇAO -' RIO PAULO - (ÉSCOLA

ClA� DA INDUSTRIA (SESI)
, ,

RUA: WAl.TER MARQUARDT - SENAI Município de Coru�á MUN�CIPA�) . -: Pr�sidente: ..
AI�redo Gaerto"e�.

:r?�I.ddentep: Eloy Giovanella. 1.0 Mesário: PresMidente: Gil,berto Paula Renta. - 1.0 Mesá· 28.8 SECÇAO'
-1. Me�arJo. Almmda �. Buttelbu!11� -�. -

r,ls I eso ars�e�n: _ 2.0 _. J�h; Antonio Ma. rLo: aucir Bento l3anna; - 2.0 - Mauro Cesar CIDADE _ PREFEITURA MUNICIPAL A�alberto .Begalke. -, 1. Secretáno. An!valdo

b�. - 1. S�cretano: Rosemary Nagel; _ 2.0 -,.
Poffo. - 1.0 Secretário: Eliane Zapella; .- 2.0 P 'd . W cl' W

' ,Fletz; - 2.° -:- Adalberto Seil .
.- Suplente:

GJlvane Vegme. _ Suplente: Lo'renz Borchar'dt
- Génoveva Lescowicz. _ Suplente: Valmir res� .ente.. aI, emar almor 'Schultz: .

- 1.° Bruno Behnke.
" !

126.- SECÇAO
' , ,

. Vieira da Rosa.
MesanQ: DII;usa Ha��k; - 2:° - Mal� .Her· 65.8, SECÇAO - ITAPOCÚ .- HÀNSA (ES-

NOVA BRASILIA _ ESCOLA BÁSICA MUNI'CI.
142.8 SECÇAO r�ann.

- 1. Secre�ano: - Eliane VoltolIm; -: COLA ESTADUAL) - Presidente: Aluísio Garcia.

PAL ALBANO ,KANZLER '

' JARAGUÁ ESQU�RDO ..:_ ESCOLA REUNIDAS � !
Cleusa T�resmha Schrauth. - Suplente. Silva. - 1.° Mesário: GUilherme Lorenzi;,- 2.0

P�e.sldente:. Nivaldo João Lehmkuhl. _ 1.0 Me.
CRISTINA MARCATTO

. ar��9�0����s.
_

'

- Ra�.u� A·oLorenZi. - 1.°. Secret.ário: -Abili�
sarlo: Inauna de Lourdes Mees; _ 2.0 _ Val.

Presidénte: Alcione de Simas. - 1.0 Mesá�io: .CIDADE _ GRUPO ESCOLAR TERESA RAMOS
Lunelll, 2. J�s� Garcia da Silva. Su

m�r C.ardoso. -'-1.0 Secretá�io: Luclmar Palmira Alc::ides Sevegnani; --- 2.° - Jose Vieira. - 1.0 P 'd � J L' R
- '. plente: Paulo Tamamm.

Leier, ,�.� _ Creusa de Fatima Nunes _ Secretário: Marcia Inês Franzner; .- 2.0 _ Iria re�1 ente. orge UI: osa. - 1.° Mesa�lO. 66.8 SECÇAO --:' PEDRA AMOLAR. ALTO

Suplente: Rosani Walz.'
. Rincaweski. __ Suplente: Jaime Rincaweski.

Manse Was�l:ter; � �'. � Gerson Ronaldo L1nz-, (ESCOLA ESTADUAL) - Presidente: Herbert

,

127.- SECÇAO '

143.- SJ:CQAO' �e�er. -: 1. �ecretano. La�e �nnegrete Korbot Daniel. - 1,0, Mesário: Ingwald Marquardt; .-

J CENTRO c, eldner,_ -.2. -.R,oseman Dias. - Suplente: 2.° - Hildebert.o' VI·ebrantz., - '1.0 S""cretário:
ARAGUÁ ESQUERDO _ ESCOLA REUNIDAS

.

,- ,ENTRO INTERESTADUAL DE 1.° I I d MBt'<
CRISTINA MARCATTO 'r GRAU MÁRIO KRUTSZCH (CIP)

O an a
a

ana er I. '

, Aldo Heinecke; -.,. 2.° -- Eurico Bosshammer. -

P 'd Pr s'd t P d d AI di'
30. SEOÇAO , ' Suplente: Helmuth Butzke.

, r-=:,sl ente: ,Davino Chiodini. _ 1.0 Mesário:
e I en e: e ro e mei a. - .0 Mesário: CID�DE -. GRUPO.ES.cOLARTEREZA RAM,O.S 67.8 SEOt'xO -'CAMINHO PEQUENO-

",aono Ges,se.r,' _ 2.0 _ Ademar Franzner. __
Fernando de Macedo Furtado; - 2.ó - Valne'l PreSidente '·oel Lu IAze ed .. ° M

v-

, I C c.
. .... IZ v, o.'

-

'�o· ,

'esano: (tESCOLA MUNICIPAL) - Presidente: Artur Neu·
1. S.ecret.an.o:. Aurea Wroblewsky', _ 2.0 Helena

'. B. astilhos. - 1.° Secretário: Mírian Janete ellta do Nasclment Pate 2 R

M d S 20 S
'

° o, , r.no. ! -. .'- o,sane ber.,_ 1.° Mesário: Waldemar Küster','- 2.0 -,
ana ChlOdml .

..,;._ Suplente: Jaime Fran'zner'
os antos; '-, .

.- andra Maria Anacleto. - Bosse 1 S et O I J d
128.8 SECÇAO

" •

I
Suplente:,_ Dianei José Bogo

" ..
-

.

°

- e�r arJ?: I mar. ose os Luiz Carlos Feiler. � 1.° - Secretário: Dalton

144 8 SECÇAO Sa,ntos, -. 2.. - Mana. Cell do N.asClmento. - Tama'n'l'n'I', -- 2.° - Ivo Ble·lch. - Suplente:
.RUA: GUANABARA _ IESCOLA REUNIDAS

•
-

- � S I EI T h ff

ALBERTO BAUER
" '. RIO CERRO II _ SALÃO DA SOCIEDADE RE.

' up ent:. laÇAne ere�m a Hau e. João BrahãoCorreia.' 1
CRE T

. 31. SEC O
, 118.8 SECÇÃO - CIDADE - GRUPO ES-

Pre,s'iden.te: Artur Ferrel·ra.' _, 1.0 Me'sárl'o'. Eral.
A IVA ALVORADA

"

CIDADE GRUPO ESCOLAR TER'ESA RAMOS
P'd 'Ed Ib . -. . ' , .' o'

. .' COLAR, TERESA RAMOS...:... Presidente: Arno

d,o.D,oermg,' _.2.0 Gun"her Pasold. -1.0 Secre.
resl ente: e erto Schwanz. -- 1.° Mesário: PreSidente Mari Jose Bertl 1 M á

, � EI
. G" h '_ "" '0

° ..
-

.. es 1'10: Neuber,. - 1.° Mesário: Rosita Seidel', - 2.0 _..

tarlo: _ .Lucimar Za'pel,',nl',' _ 2.0 _ Jul'la'ne AI,.'
'

miro unt er;_- 2.° - Edson Sasse. -- 1.0":_ Jnao BortOrOttl 2 Llara Rosel, K b t
.

S '.

O
'"

�-'
II �,- '.'- • • •

' roo o. Sandra ScheibeI. - 1.0 - Secretário:, Rafael
ves Pereira. _ Suplente: Lauro' Gesser.

,ecretano: irce Lea Mohr; - 2.° - João Ro· 1 v Secretáno' Mana Aladlr Glraldl' 2

129.- SECÇAO '
berto Manske. - Suplente: Elfi Freitag. ,-

. :...:. .' '

.' .'
- \ .,- Henrique Hillbrecht; - 2.° - Regina Lucia Hol·,

, 1458 SEOÇAO' RosaneaBosse. ,Suplente. MariO Soares. ler. -- Suplente: Mauti Si'lva. '

RIO DA LUZ II _ ESCOLA ISOLADA "

'

32. SECÇAO 119.8 SECÇAO -' CIDADE - GRUPO ES·

Presidente: Gilmar Maurissens 1 ° M ". �R �
301 -

- CID�DE � GRUPO ESCOI,.AR TERESA RAMOS COLAR TERÉSA RAMOS - Presidente; Orides
Renato Krause' _ 20 _ J' é 'E' esaCrlo. .resl ente: �eonel Pradi Floriani. -'1.° -Mesá· Pres,ld.ente. Ed.gar Carlos. Zehn,der. -1 1,.0 - KI·ltzke. -- 1.° Mesa'r·lo·. 'Laerc'lo Schal'lnsk'I', ;_.

, . os rnesto 0- no: - Arcellno Zanelta' - 2 ° - Arro J
'

M K MhZ Il.

grossi .. - 1.0 S�cretárlo: Celso, Antonio Frit. Fenski _ 1 ° __ Secrelário' Nadia M��?' �se Ree'lsnatrralou:t' Mestm t
. argaret1 Denndser; ---: �.o - 2.° __; Mario R. Walter. - 1.° Secretárfo: Wal·

Zen' _ 2 °
_ Edmundo Splitter Neto S /' d 2'

" Ia e·
'. .

' e�es �ma. -: .
- .ecretano: -=- frido Jorge Berti; - 2.° - Mareio MlIInitz. -

plerlte: A�linda Krueger'
.
- U· za r�;....,... .0 -:- Rozeli T; Marcolla. - Suplante: Donta Irl.s Kruger, - 2

..
- Ademir Lorenzl. ----:- Suplente: Carmen Antonovicz.

'

�

130.- SECÇA() ,. MOn!f:6.�c���o Suplent:. Artur Neuber Filho. 120.8 SECÇÃO - RIO NOVO (ESCOLA E�·

gt���fO RIO DO C�RRO - ESCqLA BASI· RUA: JOINVILLE _ ESCOLA BASicA PROFES- EST�!'D:����L _ (RUTZEN) _ ESCOLA TADU��) -:-: Presidente: Alcides Egger. - �.o
�U�RTE MAGALHÃ'E�, "

. SOR HELEODORO BORGES "
, ,ESTADU.A:L .

Mesárlo� GUido Gessner;""-' 2.° - Claudio Seil.

rresldente. Alfo.ns.0 B�sarello. -:-. 1.0"'Mésário,:, �residente:, Wilson Eggert. -1.0 Mesário: Hum. .

.

_
' '

- 1..0 SecretArio: N'orma Denk; - 2.° - Egon
auro Mengarda, -.2. _ Adehno Raboch _ berto 'Kesikowski' 20 Do T O C P�e.sldente: Joao Carlos. Bugmann. - 1.° �,e· , B. Hertenstein. -' Suplente: Udo Gessner.

C1.0 Secret�rio: EIi�ne Lourdes Demarchl; _: 2.�' pestril'li. _ '1.0 Se-;etéri07AI��: l�ch�lz.am· s?rlo: .Adalberto �arry Elchstadt; � 2.° - Ser- , 121.- SECÇAO -- CIDADE - GRUPO ES-

L,laribcedOtllla Franzner. � Suplente: Ivolna,Y 2.0 _ 'Elmir Hoffmann. _ Suplente: Elcio Ka'es"'- glo �ma�I.,- 1. Secretário:' Eugenio Weme�;: 'COLAR TERESA RAMOS '_o Presidente: Arno

om ar I. ner.
L -�. - Joana, Hauck. - ,Suplente: Rudolfo Glatz. - 1.° Mesário: Soilià Bernardete de Sou·

1318 SECÇAO
"

,
.

l'
'," BeOJamin Hauck. za' 2° C r G •

'

10 s',
"

'0'
, ,.',

,.

,
'

,," ,
47.8 SEcçÃO

, I
34.a SECÇAO. ..

,

,. '::--, . -. e, so '. arc!a .•
-

,,' e?retarl.
RUA: JOINVILLE� 'ESCOLA BÁSICA PROFÊS�, BARRA no RIO CERRO _ ESCOLA BÁSICAESTRADA ISABEL'ALTO (SALÃO GUARANY)

Mana de F.atlma Gr!3Pp�r" - 2:Q - Diva GR

'.
*! .

' , Bosse. - Suplente: RQgerio Bosse.

,:,,"ÇoACIusão do "Edital da "Ediçâo de 02 a 08 de,O:utubrio • 1982,
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)I� ,

• O" 'A S ..... ' ...•.•.•'. ',J ••L.;...... _ -Clt 317.840.702,64 15.755;385,02 333·5�.Q87,66
TOTAL GERAL ; Crt967.051.640,37141.671.833,03�'1.108·723.473,40'

r
. . , . � (

, rJb/Contadoria da Prefeitura Municipal de J.agu4 do $JJI' , I

em 31 lie' "AGOSTO" de 1982.
. '. t.�.. ... :... i rj

caixa ._ e ••• : .-'......1. e - ••• ..I'f' _p;,,. •• e .le. e

I

Ba�b'cJs _ dlspoofvel :
••

,
;., :o•••••• : ó : •

Béneoa' _ !yji\ctdàifO
' �� ''':''

� ., . '!

,
"

.

.
4.918.�21 ,42
98·089.148,36

80.072.197,02

.: 5,90'994,Ol' �..569;815,43
26.919:276;38 '125.008.424,74
34.142.182,53, ,114·214.�79,55

/
VICTOR BAUER

PrefellÓ lIunrq.l

RENATO JOS!! BORTOL.NI
Diretor :da Fazenda

\

Para Vereador
de (orupá'�,

.
.

..

j !

61.E�52.452,92 244.7E12.�'19,.72
TIRSO GREG6RIO'STAHILIN

CltC SC n. 7 527 - T6cnlco em,�
TOTAL GERAL .:. :i.,: :: �,' Clt9�7.05M40�37141-.671.833,Q31.1()8.723.473,40.

,.I

EStAbb- DE SANTA CAt'ARINA , ..

PREFEITUItA 'MUNICIPAL. DE,,;lARAGUÃ DO SUL'
Art. 2.0 - Autoriza também, o Chefe do Executivo Mtillicipàl; á

. ,

assinar, sempre, que necessário, quaisquér aditivos que decorram em medidas' para

melhor desempenhe do programa.
r,

Art, 3. O ...,- Esta Leí entrará em vigor na data: de sua publicação..

I __

, -u
:

lEI ,N.0 :87�82. ,

. . "Aut0ri2&-lo Chefe"do E)Gecutiv,o Municipal a celebrar convênio de

'adeSão-ao.' progrrama de Casas Eeonõ",lcas".
•

�
: -: � �

�I �

1 .,'
- .

SIGOlF SCHONKE" Prefeito Municipal· de Jaraguá do SU,I, Est<éldo

de SantI! Catal'imi,' no I,ISO'\da8=atliibuiç,áQS, que lhe são -conferldas.

Faz saber a todos os habitantes deste Município �u� a Câmara de

-Veread6res' apl'Ovóú' e ele sanciona a seguinte Lei:

/ PALÁCIO /DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUl,.,

aos 04 dias do mês de outubro de 1982.

SIGOLF SCHONKE

'Prefeito Municipal,
em exercício

A presente lei foi registrada e publicada, nesta Diretoria' de Ex

pedlente, Educação e Assistência Soelal, aos 04 dias do mês de outubro de 1982.

ASTRtT 'K. SCHMAUCH

Diretora
...'

,

ERNESTO .FEUPE
BWN'K

n.o 1609 - PDS

•
'. J

Art. 1. o _:_ Fica' o Chefe do Executivo'Municipal :.autoriz�do a ce

lebrar, com' a CAIXA ECONöMICA FÉDERAl, convên� de A�esão ao, Programa' 'de C�sas
Econ6mlcas . "

'

\' � ••
-

:-:.�� f '1 {_f '

. ,

Chevette 83\'

Venha conhecê·lo em
,

" ,

Eil end o' e r f er Comércio de Veículos Ltda.

INVISTA ,CONTRA A INFLAÇAO
','

J
_,

,,_
, .•

"PL1QUE SEU DINHEJRO EM,IM�VEIS. (ÍLlilMOS LOTES.

LOTEAMENTO, �ARDIM SAO LU IZ.JARAGUA' eSQUERDO

.

Empue nd iUI_ento.s
Ma featlo

Im o b i fi � r i o's
.... � , ._.;. "".rt> '�f;

.,

LId. I.

) �Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72·1136

., )

LIUIO :lllllBOI Em' 15 de novembro, o

o > ·'tiúmero"-é- "1$'

" Para Prefeito de

Jaraguá ,do Sul
'il � -J � ,,�t_...... .J. I. ,.••
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As" anotações âe
1. - � Sec�ria '�a Educaçio, atray�! 3.° Congresso ,Brasileiro • Jomais do

dabeUI�lIda� Operacional de Ensino, ea-,� Interior, que sani realizado de 9 a 11 de
ta �eu para o .período de 27 de ,se- outubro, no; Sesc,,;�m Sio José dos
tembro a 19 de óutubro, 88 Inscrições Campos, Sio paulo, reunindo,emPresas
pa�a os exam!s. supl�tlvos de

.: 1.0, e 2.0 Jornalfstlcas ele tód�
-

o ��iI e repre
graus, que ter"o provas nos dias 2, 3,' 41 �en�ntes de tOdo, !,os _!!tores das c0-
e 5 de �ze�bro. Nas regl68s da 19.8, munlcaçõa� Sociais•.Os t"'alhàs sario

. �c;re (Jar�g"a_� 8.ul) ! 5.8 Ucre',:(Joln-r, �Iyldldos � quatf!J', paineis básicos:

dasVIUe), as lß$crlç�s estão sendo reallzs-" JOrnais ,cIQ Int.rlor", "Interlorlzaçlo da

.

nas duas �mdades, enquanto, que Comunlcaçlo SOcial", "O Jornal do In
� provas, �o_ marcados para Joln- ta��or como .Instnimento de Marketing"
vII Ie, � Conjunto E�caclonal Gova... e �rla�I;,ldade na Coniu-.lcaçlo". A As

nador. C�I�o .Ramos. EXistem �oo vagas �Iaçlo' Brasileira dos Jorpais do In

p�)f dlsclphna, sendo necessáriO ao cano te�lor, funda�_em 'novembro de 1980,'
dlda.to que se submet�� aos exames su-, C?Dgrega atual�ente, 457 jornais que
pletlvos de .,rlmelro grau possuir 18 a- c�,rculam no .Interior do Brasil, eIentre

,nos e, 21. ano�, �ra o segu!,d? grau. A c::1��. o "Corre�o do Povo", o mais' an
taxa de Ißscrl�� por. disClphpa, é de tigo Jornal do mterior de Sarita ,Catari-
trezentos cruzeiros. . '

.

.

na; C? Presidente Figueiredo estará pre-
.

I sente neste Congresso.
2

..
- ,os Srs. Erol_f Rubens Henschel �.

Vlchart Meder' da Aparelhos Técnicos
Teeno.sol, de Jaraguá do S,ul, empresa
associada a Deustsche Gesellschaft Für
Sonnerne�ie, seguiram para a Alemanha
e em Berl�m estão participando/do ,Con
gre�so Int:rnacional de Energia buscan
dQ movaçoes na área energética onde
atu,arn, ou seja,_ a utilização da energia
sol��, da qual-sao pioneiros no ramo n'a
reglao Norte do Estado.

·10. - Estarão abertas até 15 de outu-Ibr?, _em 1 � .cldades catarinenses, as ins
cnçoes para as 5.�57 vagas oferecidas
pel� Vesti�ular da Acafe! cujas provas

se�ao :eah.z�das 'nos dias ,16, H, 18 e
19 de JanEmo·. Para fazer a ililscrição em

Jaraguá do Sul, para qualquer um dos
98 cursos oferecidos pelas 18 fundaçÕes
e?ucacionais, .

basta o candidato diri
gl�-se ao Be�c, pagar a taxa de Cr$ 2

,3. - 'c! Cartório Ele�toral da 17.8 Zona� mil 475, apanhar o roteiro do candidato

.co�cl�lu esta semana d ma� oficial de
e preencher o rascunho do requerimen

eleitores. de Jaraguá do Sul. e Corupá, !O e, 'pl?_steriolJTlente, seguir .ao posto de
que so!_D8m 36.276., dos quais 30.628 de Jnscnçao da FERJ, que funciona das
Jaragua e 5.648 de Corupá.' Pór seKO,

14 às 21 horas, de segunda à sexta-fei
ern Jaraguá do Sul slo 15.930 do sexo

ra, para completar o processo_' Fonte da
- masculino e 14.698 do femin,ino e Co- Fundarão Educacional Regional Jaragua�

rupá, �.083 do masclJlino' e 2.565 do se.
.ense afirmou ontern (este jornal já ha

xo fc::mi!1ino. POl\' outro 1ado, já ficou de- I
via di�ül�ado :m duas oportunidades,

ter.!"lnado 0_ F6�m Desembargador i em pnmelli"a. mao) que para ° curso de
J08() Thom� Marcondes de· Mattos, pa- ; e�t�dos.s�cláls em Jaraguá do Sul não

..
ra a apuraçao dos votos, a flartir de 16 I ha mS�rlçoes, uma vez que foi suspenso
de novemb�. Na_pr6xima semana seráj" por tres anos à p.edi�o da direção. No

.
diwlgadá a relaçao dos escrutinadores, e�tanto� para o primeiro ano de Econo�
a exemplo dos mesários, cpjo edital é ml�, eXls�em sessenta vagas disponí-
CC)rnple�ado na pr�ei1te edição. ve�s, ced�das pela FURJ de Joinville e

.

. �uJo ve�tlbul'8r possivelmente será rea-

4. � A Fu�dação �,Pedr�sa Horta do Ilzaqo no ,Ginásio de. I;sportes Artur
PMDB,

,

�eaJ.iz,ou dia 1.°, sexta-feira,' em MüHer. Já existem em torno. de io ins

�a�agua do 'Sul, um seminário sobre po-
. crições. Outra informação' importante

htlca, para os candidatos a prefeito vi-
relaciona-se a entrega' pelá FERJ, à

ce e. ve�eador, juntamente com as' es- FURJ, do processo para ',a extensão do

p«?sas, nao apenas de Jaraguá, mas tam- ?ur�o �� Ciências Contábeis. daquela
bern d,e Corupá, Schroeder, Massaran- JnstltUlçao pÇlra Jaraguá do Sul, a exem

duba e ßuaramlrim_ A finaliáade foi a P�o do de Econömia. As pOSSibilidades
de .!ransmiti,r novos conhecimentos pa-

s,ao flmplas. .

.

r.a �erem utilizados durante a campanha
eleitoral, ora em" andamento. 11. - Pr9veniente do �çamento própriodo Estado, a Secretal1la da - 'Educaçlo,

'através da Unidade Operacional' de
Apojo e Assistência ao Estudante, li
berou Cr$ ,23 milhões, para pagamento
de bolsas de estudo; A medida benefi
ciará 663 alunds do 2.° grau em'13 es

tabelecimentos da 'rede particular de en

sino e 17 alunos do 1.° grau, exceden
tes da rede estadual. A. Jaraguá do Sul,
foram destinSdos CrS 336 mil para 14
alunos do COlégio Sio LUís e CrS ..

.41�.050,OO pa� Igual número de alunos
do Colégio Divina Providência.

'

5. --f> orçamento do.município de Ja�
ragua do Su�, estimando a receita e, fi
xando

,

a �spesa para o exercício +de
198'3, e de Cr$ 2 bilhões e 200 milhões.
Deverá·ser submetido à Câmara de Ve
re�res I!8ra ..

parecer e vQt8ção nos

�roXlmos dlas� Obras e .Instalações'� e
Despesas de Pessoál" säo os ítens

que tomarA? .as maiores fatias do orça
mento munlçlpal. A prop6slto e' apenas
para demonstrar a evoluÇl9 do orça
men,to, o de 19�2, ·fol de Cr$ 1 bilhlo e

45�, milhões; de 1981, de Cr$ 490 mi
lhões; de 1980, de Cr$ 180 milhões' de'
1979, de .Cr� 90 milhões; � 1978: de
C� �4 mllhoes e, o de 1977, de Cr$ 30
mllhoes.

\

12. ,_ O programa de I:nseminação Arti
ficial, q�e está sendo implantado em

Jaraguá do Sul, reuniu semana passada,
um grupo de agricultores, além de téc
nicos da Acaresc e Oidasc e diretores
da Gumz Irmãos, para agilitar' os deta
Ihe� visando o início das atividades, a

par:IJir de 1983. ESse trabalho, à prin
cIp.io, se restringirá a um grupo de 30
agricultores selecionados, os'maiores
fornecedores de leite a firma Gumz,
cujas matrizes serão cobertas, na épo
ca do cio, pelo sêmem de bovinos de
�Ita 'Qualidade genética, visando a me
lhoria do plantei. Caberá a Gumz Irmãos
a contratação de um técniço agrícola pa'
ra a 'realização desse trabalho e forne
cimernto dos materiais e meios necessá
rios à prática da in'seminação artificiaL
enqualato a Secretaria' da Agricúltura,
através da Cidasc e Acaresc, prestará
assistê,ncia técnica as propriedades be
neficiadas e, por extensão, ao insemi-
nador�

.'
,

\

,.

I
.

6. ;._; Tendo como órgãos promotores' a
, ,S.e�retaria da 'EducaçãQ"e Prefeitura Mu'
""clpal· �e Jaraguá do Sul" ser.ão reali
zados cursos de educação não-formal
para ba.lconistas, ,-garçons à empregadas
domé�tlcas, com a execução dos traba
Iho� ficando a cargo da 19,8 Ucre. A fi
nalidade _d�sse�_cursos é o aperfeiçoa

.

mento, reahzaçao profissional e pessoal
'dos. elementos que atuamnessas áreas
e. amda' uma contribuição para a melho
ria dos serviços prestados à comunida
,de. Até o dia 12 de outUbro poderão ser
feitas inscrições, na 19.8 Ucre.

'

7_ - A arrec8daçlo, do Imposto sobre
Circulaçlo de Mercadorias-ICM do mu

nicípio de Jaragua!..!10\ Sul, no'mês de
setembro, foi superior em Cr$ .

215.177,664,11, em relaçlà a' igual mês,
no ano passado. O total arrecadado na
mês de setembrQ, último foi de Cr$ ..

'

375.660.389,86, contra Cr$ .

160.482.725�75 em setembro de 1981.

13. - Segundo comentários, o Grupo'
'!Veg, de Jaraguá do Sul, teria adquirido'
o oontrole àclonárlo da Ecemic, da qual
era sócio majoritário" A Weg-Ecemic,-Io
calizada às margens da Rodovia que li

ga a SC-301 a Blumenau, passa adeno"
minar-se Weg Transformadores S.A. *

,A conta 8.081-8 - Operação Criança
IV, do Besc, está ab.erta a espera de
doações das empresas industriais, co-,

merciais, estabeleclm,ntos bancários e

particulares. Qualquer quantia em di
nhelrQ poeterá ser deposita�la.' * A Sra.
Erica MOser Pereira, foi a primeira mu

lher no Brasil nomeada para dirigir uma
�ênci� do Banco do' Brasil. Erica foi
indicada pára' assumir a Agincia de

.

Can:tpo E,A, Santa Catarirlna. A prop6-
.
sito, já hã algum tempo, a, Caixa Eco·

).
.

nômica Federal tem mulheres dirigindo
9
•.
,;_ "Comô utilizar a Força do Jornal suas Agências. As �e J.aragttá1 do Sul e

do Interior". Este é o tema. central do.' G!Jaramirirri são éxemplp�.

i )
.

! .

8. - O Capitão" Douglas de Macedo
Mesquita, Presidente da Telesc, será ho
menageado pela Câmara de .Vereádores
de' Corupá, com o título de' "Cidadão'
Honorário;'. A proposição para a conces-

. são da ho.nraria foi do vereador e can-

I
didato a reel�içã�, Ernesto Felipe, Blunk

, colt! a justificativa ,de que MesqUita ve�
, dana0· toda;' a atE!:_n?'ão a Corupá, no qu�
tange a Introduçao de melhorias no sis-
tema de telecomunicações, - A· homena
gem será 'prestada neste mês de· outú
bro, por ocasião da inauguração da no-
va central telefônica, ampliada em' mais

trezentos. aparelhos.

Placas indicadoras de ruas r

Encontro"Regional das
� -Jáse tem falado mul- rlos municipa"ls que tem '-_,....--;c'=om=:is=-=s:-o-;;-;:-e_..,:.�:_d7=�S�..:..;';::d:.;..�·��',�

to à respeito das placas por obrigação (pelo menos
.

�--'-'--::"-::-::-'-'..:.......::s_.�-=e_.;:.:a:;;:u:.:;::e:;__t�e�
indicadoras de ruàs; A vai"" devêrlam ter) de conhecer.

'

programa definido
dade é um dos males ml- lnterpretar e obedecer as

lenares e cada um ..quer leis passaram a mudar to- :' q Município' de Jaraguá do Sul sedia no

estar dependurado r:I� gló� ,talrt;lent� o sentid� da lei dia, 2� .de outubro, tendo por local o Clube 'At;létr6
ria de algum dla ter o seu e estão aí as placas que pendi, 'o IX Encontro Regional das, Comi�sijes 'd�
nome inscrito numa das', não nös.delxarn mentir 80- d,�,. q,,!� contará �om a p�rtlclpação das Cómlssõe
ruas de sua cidade.' Acon- zlnhos. ßlClpa1s de Benedito 'Novo, Corupá, Guaramir:im, I
tece que nesta região for- Para quem quelra conferir Massarandl,lba,� Rio dos Cedros, Schroeder e Jara

.'
temente habitada ,por- pes- é' só passar· defronte ao- Sul. '

.

<

9

soas de origem européia, edifí<:io· dos Correios e "Unir, discutir, cohcluir e agir" é o lema des
as colsaa mudam muito. E Telégrafos e lá está uma contro .que reunirá em torno. de setenta pess:e
a' ráplda' tndústrtellzaçãc 0-' das muitas placas que pe- abertu�a dar-s��á às shoras e,' às 9h30, a Srta. C

as.

brigou aos legisladores de cam pela base. O que .es- Manart proferirá palestra sobre "Comissão de S :c
.

alquns anos atrás, tomar tá escrito na placa? De ÀS. 10�15, estudo em grupo, 1.1 horas plenár::'
urna medida cautelar pa- um lado AVENIDA GElú- meio dia almo.ço _e, às 13h30" apresentação,dos tI

..

ra facilitar a identificação L10' VARGAS e na outra lhos, das Oomlssöes, parª-,_às .15 horas, o Dr. Ma
das vias públicas que, em-, Rua PE. PEDRO. FRAN- ÄlI!erico de ,B�rros Filno, S�c�etário-Adjunto da Se
bora fossem os homena- CKEN. E o resto da lei? tarla da Sau,�e palestrar sobr: "Níveis, de Prever.
geados dignos dessa ho- Foi pra cucuia. Assim é das Doenças . Às 16�� avattação e encerraménto.·
menagem, obrigariam aos que se respeitam as leis

demais habitantes desse nesta terra. Profundamen- Massaran�uba' tem duas,
imenso país se quedar aos te lamentável esse desce- d

.

caprichos de uma peque- so que depõe contra a rios- e
. pré-prímärlo

na ,minoria catarinense, sa�cic;lade tida como' culta
escfevendo nomes que e cumpridora das determi
nUl')ca viram mai,s dificil naQõ�s 1�9ais., ,

. .'
de redigir. Houve, então POderia alguém argumen
um consensá entre Os ve- tar que é culpa do prefei
'readores de todas as ban- to. É fáci'l jo�r a culpa
cadas e um projeto de au-' num homem so,' especial
toria do nosso diretor foi mente agora que o Vice se

aprovada e sancionada pe- desdóbra para atender em

lo então prefeito que não dias o que deveria ter si

lembramos mais quem foi do feito" em seis longos
e foi diSCiplinada a maté- anos. Se alg'um candidato
ria" até que outros verea- a vereador fala em "exco·

dores, ávidos de notorie- labassom'" é. justamente
dade, procuraram, inodifi- esse estado' de coisas que

.
"

Silveira' Junio

car a lei! deixánd'o-a ca- não pode mais perdurar� ,
)\cho que a hora de dar sugestãQ a vereadores n�

penga, para satisfazer uma espeCialmente porque a' e agora, quando estão todos, c�mo �u, �mpenhados n

meia, dúzia de_vaidades, . Prefeitura, hoje possui as-
ma campanha. eleitoral. Mas a. msplraçao pa�a os a

alguns a�� nãp fazendo jús I sessores de alto gabarito gas e uma COIS� que vem � val. S,e a gente n�o pégar
. a essa merecendência". que, certamente, não es-

assunto pelo rabo, amanha estara sem o artigo e s

6ra., dizia, ou melhor, diz tão lá só pra faturar alto li
o assunto•

a [ei, ainda em pleno vi- no fim do mês. Que nos
•

gôr, que todas as vias pú- desculpem Os que usem Já falei deste caso pór mB;is de uma vez, verba
blicas do' município deve- esse chapéu, mas não so- mente e por escrito, mas VOtl repeti-lo.
rãQ' ser nUmeradas, po- mos 'candidato' a nenhum

. •

dend ('.
'

I t·
-

,

se fr? E1 Importante qu� cargo e e IVO e �ao esta-,
'.

Não é que el:' seja ,um saudosista: Muito pelo co

.

.' I,ze. para. os esquecI mos de bot,uc� lila va�a. ,trano. Mas os vereadores de antlgament d t
dos . encarregados dos se- Em o,utras epocas tambem d

e a o aram u

tores. e�pecializadO's da foram esquecidas solene-
critério e denominação ,de l"Uas e praças que me 'co

p.refeitura) conter 'nomes mente leis votadas que
vence. Vivendo num mundo tão tranquilo, quando h
via' tempo de sobra para tudo, é impressionante o bo

que mereçam especiais ho- não mereceram a menor' . gosto que 'es�e8 antigos edrs tiveram para dar nom

menagens por serviços atenção do administrador. aos logradouros públicos das nossas cidades. Vou a

.

prestados à coletividade. Até nos constrange falar exemplos:.
e, permitindo ainda, numa nesse assunto quando es

terceir� lilJhar lembrar aos tamo-s a poucos '. di,as das
\Vivos de hoje o que 'foi em I eleições. Mas as leis que
vida O" l!Iarto homernagea- cr.iaram o Arquivo Publico
do' (oleiro, pioneiro,� bigor- c Histórico Municipal e, o

nista, o primeiro disso e I Museu Municipal ainda ho·

daqUilo, etc. etc.) je dormem o sono de qua-

Sancionada a lei,' assim ela �e 12 anos: Simplesmen:e '

foi cumprida até que che� Ignoram fatos que estao
,

gar:am outros vereadores. aos olhol? de, todos. Que

isses passaram a dar no-
tenham pelo menos a cora- .

mes 'às ruas numeradas. gern de revogar .,a lei pra'

E pior. O nÚmero que te- fi�ar em g.ia. com a legisl�
tia que ser grande. visto-, ça� ;n.!.m�cIPal. É pedir
so e destacado, de ,acor-

mUito.

do com a lei reguladora" E, por' �avor; vamos res

passou a uma expressão' peitar a lei indicadora de
insignificante e adornaram tuas, tirando os mónstren-

_ com letras garrafais os gos que a municipalidade
nomes de seus preferidos. planta na cidade, para
Aí. a coisa adoidou até os substituir placas que guar
nossos dias. E, �omo não dam çorreção com Os ":l
bastasse isso, os ftmcioná- 'gisLadores municipais.

. '. O prefeito Dávic;> Leu, de Massaranduba, juntam
te C?� o profess?r Sebastião Jorge Cúrcio, SuPervi:

. MUFll�lpal de ·Ensl,Ao, instalaram no último sábado'
2: �o..s navos ours_?s d� pré-primário no interior do'
nlclPlo· �s oomun�dades beneficiadas foram as de M
saral)dubl�ha e '1. Braço do Norte e que funciona
,com matrlcu,la de 30 al�n'os cad� qual. AJnstalaçã0
no.u-s� posslvel graças ao convenio celebrado entre
P.refeltura e o Governo do Estado,.e já entrou em fli
clonamento. '

Uma sugestlo para os vereadores

\

•

Em Florianópolis: Ruas Trajano;:Trompowsky, Olivei
ra Belo, Are)preste Paiva, Felipe Sehmidt, Tlradent
Bocaiúva. 'Em Itajai: Làuro Müller, Pedro Ferreira, H
cHio Luz ... Todos com_apenas dois elementos.

•

Sé esses 'nomes fossem dados :hoje teríamos a

ruas: João da Silva. Trajano� Arcipreste Joaquim Gomes:
de Oliveira Paiva, Governador Felipe Schmidt, Joaquim
José da Silva Xavier; Pintor Vitor Meireles, Ministro
Quintino Boealúv�, Jardim LuiZ Alves Leite de Oliveira
'Belo ....

•

Como vêem, um atràso de vida.
•

Estadq COm, L.eis que,'

Em ItaJar, fizeram um� justfssima' homenagem a

um antigo polítiCO; homem de bem, responsável' pela
construção dos primeiros gran'dés edifícios naquela e.i
dade e em Florianópolis. Então a homenagem foi jus�
e merecida. Por. Iss«;). tem(Js naquela- cidade a Via DepUn
tado· Franqisco Evaristo Canziani... Não há envelope
que caiba numa s6 linha essa de�omlnação. Na oportu
nidade, fiz um apelo aas v�readores para que abrevias·
sem o, nome, �as preguei no_:deserto. Não s_eria bastalt-
,te Rua Deputado Cal')ziani?' Ou· simplesmente, Rua Franr
cisco Canzianl? ' ,

, beneficiam. -povo
'

-----
•

A Assembléi'� Legislati- 20-09-82, concede isenção 'Em Jaraguá do Stil, a redação do jornal, que publica
va aprovou no finaJ de se- de -imposto sobre a trans- este artigo fl.ca, na Rua Proc6plo Gomes de Oliveira,
tembro uma série de leis miss.ão de ben� imó'€eis quando o povo só conhecia e,sse político por Procópio
encaminhadas pelo- Gover-' aos ex-combatentes, pára GOl'lles. Por, que nlo usar essa denominação na rua que
nador Henrique Córdova, os casos que espefica. A o homenageia,?

.

que ben.eficiam contribuin- Lei n.o. 6.145, também de •

tes e, em espeeial; o povo. 20:.09-82, dispÕe_ s.obre a
'

O que quero dizer é que as êâmaras municip,ais de
Assim é que a L.ei n.O c�nt�gem de" tempo de veriam e.stabelecer normas que ordenassem o emprego

,

6.138, de 20 de setembro s.ervlço, para . apose�il:a?o- de nomes _pe rua�, fa�endo com que, semp're que possí
de 1982, dispõe sobre a na no set:"Vlço pubhco. vel, eles nao passasem de dois elementos. Se houvesse
extinçãö de. cr'éditos tri- �stadual, especificando,' necessidade, a placa 'conte'ria o nome completo, mas

butários ex{gidos por' No- Iguall;nente, os, casos ,em em letras pequenas abaixo ,da denominação oficial da

tificacões. Oe acordo com que. a contagem �e torna rua. Pol' exemplo: Rua General Dutra. E logo abaixo em

a norma legal casos exis' efetiva.. °
I'. I�tras menor(:lS (Presidente Eurico Gaspar Dutra), Ave-.

tem �m que, comprovada 21AO Lei Jl- 6.150, de ,.. n'lda Rubens Ramos (Jornalista Rubens de Arruda Ra

a dificuldade econômico-fi- - 9-82, publicada no dia, mos), �ua Francisco eanzlanl (Deputado Francisco Eva'

nanceira, se dispen�a o to- ,'22,
no Diário Oficial, do Es- risto Canzianl), etc.

.

tal de ml,lltas e juros de tiido, estabelece o prazo .•

mora, se o imposto exigi..' de 90 dias da publicação Creio que em Porto Aleglle Já existe lei sem�lhan·
do, acrescido de 30% da da lei, para que os interes- te. Pelo menos, �m_ várias placas pode-se ler detalheS'

.
correção mometária,. for sado�., ex-combatentes se do liIome do homenageado em letras' meno'res 'abaixo da

recolhido até 30 dias da hall,ilhem, como pensionis- (fenominação oficial da rua. Em Assunção não se usa

publicação da lei, que foi tas �o Estado de Santa' nem a. denominação de rua nas placas, m'as apenas jJ ,

no dia 21. de setembro de Catarina. nome: CHACO, já se sabe que é a Rua Chaco· PILCO-
1982. Em caso outro, a Os interessados deve'- MAIO será a ,Rua PilcomaiO. E eies têm razão. Será
notificação $ofrerá a redu- ,rão cumprir O'S prazos necessário dizer que uma rua é uma rua? Mas isso �e'
ção de 60% da multa-' e mencionados nas I'eis, pa- ria exigir demais do nosso conservadorismo.
juros de, mora, 'mas a- ra se valerem de seus be- I •

crescido de 70% da cor- nefíci,�s. �,"', \' ,',
(. Os endereços tomam tempo. e custam dinhßir� e

reção· monetária, se for ,- CqrrelG. CIo Po trabalho. Quanto menores forem, melhor. Querem' um

parcelado em ,6 prestações f��á à dISPOSIÇã� de seus exemplo? Este telegrama: "João -Silva. Rua Arcipreste
mensa.is. dei ores, par� e�cfare,p:ê-!os .)oaq�im Gomes ,de Oliveira Paiva, 50. Chégamos bem·

Já a Lei n.o 6.139, de'
e C?�O satlß a;?:er. ,os ..ARtonio". O endereço consl,lmfu dez palavras e o texto

seus m eresses. .' prAopriamente dito, razão d" ser" do telegrama, apenas
tres. ,.

. ,

FAÇA UMA ASSINATURA DO "CORREIC!) DO
POVO",. POR APENAS ,Cr$ 2.000,00 E RECEBA
CAUTELA PARA CONCORRER A 12 PR�MIOS A
PARTIR DE 27 DE NOVEMBRO. E,SE VOC� JÁ É'

ASSI",ANTE,. RETIRE, N�"REPAÇAO, A SUA CAU-!
TELA"I,S$P,SE,O-PAGAMENTO ESTIVEREM DIA

'

.
..... .'� '_ .

_

,
_ .',

' .' , .
'

_ ',.. "

·L

•

,

Talvez nem precisasse de ríénhuma lei para disci�
plinar o assunto. Os próprigs v�readores (e os prefeitb's)
quando propusessem nomes .de ruas, já estabeleceriam
a forma de grafá-los ,Dá' ·placa.

'

'"
:Só :�m� :qukstão

'+��:;;c-:�r(:'�h-,;I- :}:,<.
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