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GOverno

-

DeYolu(lo ,do IPTU prorrogada at� dezembro
e -novas; redes slo ·Inausuradas ,.

LI - -�.

do Estado ,entrega a nova· unidade sanitária' à
.

comunidade 'Iaraguaense,

,

, O setor da sa,úde pública em Jàrag,uá da, Sul conta
desde terça-felra com Um substancial' melhoramento,

. quando, .

com a presença do Seçret�rio dEJ Saúde, Dr.
Va�.iI�� J<?se Oselame, foi inauJJ�ra�a a nova unidade,
sam,ta�la, . anexa ao posto de saude. Ao ato comparece
ram ri prefeito Sigolf Schünke, o presidente' da Câmara
de Vereadores, a diretora da 19.a Uere-Iris Barg Plaze
ra, os candldates EugêniO Stre�e. e Erlno Janssen, à
prefeitura, de eJaraguá, presidente do 'PQS' José Carlos.

'

Neves, alem de outras autortdadea ligadas a saúde e a'

educação. "!' i! 7!�í liI�i
.

I,
r � I

II I, ii

o Padre.João benzeu 'as i"stalaÇôes e. Strebe corta a
fita.

.

SOLENIDADE' mo ponto, relevanté, do se-
'Goube ao Dr. ,L.uiz Mar- tor,' que aNás está explíci-

Gonçalves, ,Chefe da to no" programa dê gover
'dada Sanl,tária de Ja- no ,de �sji)eridião -Ando e,

do Sul, proferrr a: Vie'�or" Fontana, ,Uq�&, tem
�ação do Médico", em',: opção pelos, pequenos",
e: dôs seus' colegas 'de'

.

l1Iahlfestáda na "Carta,âos
,alho, enquanto o can- Catarinenses", atingindo,

dato a, prefeito Eugênio desta maneira,' todas as
rebe. registrou a satisfa- camadas da população, de

ÇJQ em nome da eomuni- forma direta e objetiva.
ifàdejaraguaenSe pela me- O Secretário da Saúde,
ltiol'la, '-r'pois Veio trazer Vanildo Oselame, que tem
maior comodidade ebene- ßStréitos 'laços tãmlUares
fícios a Ropulação carente em Jaraguá do Sul, disse
I) mUhipípio, .

ta�to do que com a n!l>va unidade
centro como da periferia".. . sanitária em funcionameg
�i8se também que é mais to, os ateridimentos médi
uma obra, do Governo do .

cos diários, atualmente em
Estado, agota com nova torno de 45, dentro' dos
classifioação, e' lembrou· próximós' dias�passârão a

gUt;! na sua.gest�o admin'is- 100 pacientes e, além do
ativa anterior é que _foi . qu'e" os exames de abreu
str(jfdo o posto de .ú- grafià serão normalizados
atual, que não mais (o aparelho neçessita de
porta o Volume sem- transf,ormador), através da

re crescente de pessoas, çontratação de três novos
�e o procura, A InstalaçãQ m�diços,' atendentes de
e ,p�quena,s unidades de. serviços" assistentes ,so-•

e nos bairros e no in- ciais à' outros funcionários
rlor foi também ressalta- que s�rão, lotados, suprin
por: 'Eugênio Strebe ,co- 'do desta forma a' carência

\ .

Mals apolo governamental para� o

munldplo de Massaranduba.
o Prefêito Dávlo Leu"de Maslilaranduba, assinou'na

mana passada, na Capital do Estado, convênio com o
lnistério do Interior, para· obt-enção de recursos na
em do Cr$ 3,5 milhõàs, através do Programa de' As
neia aos Municípios�PAM. Tal importância será apU
I no alar.gamentP, nivelamento;é obras de infra-es-
tura da rua Guarani-Mirim, obra esta que virá melho
o aspecto urbanistico daquela região.
Com a Secretaria da Educação, o alcaide Massaran

dubense conveniou para a r�construção de varios esta
��Iecimentos de ensino da rede �stadual, em Masseran
dUba, e que são os seguintes: ES,colas Reunidas '�Pe.
Aldqlino Guesser" (Guarani-Açu) e"as Escolas Isoladas
Cle 'F:strada Itapocu,

.

Braço Seco e Santa Luzia (Braço
Direito). ,Dávio pretende, ainda _na sua gestão, que t�.rÍÍllna em janeiro, ini'cia'r os trabalhos de reconstruçao
d s escolas de 2.0 Braço;do Norte' � Massaranduba Bai-

'.

CANCHA PGLIVALEN1E

1f)9I1lingo 'foi Inauguràda -a "cancha polivalente de
POrtes. censtru(da anexa a 'ESto1à"Báslca "Pe. Bruno
tlen" 'de" Braço',Samplhas;,;a :cujàjsotenidade compa
�ram� o' prefeito· 0ávlG' 1:6111/0' deputado' 0ctacflio Ra

a diretora,' da:, 19.8 lIcre; Iris 'Sarg' Piàzera, além de
às autoridades.' Naquela ocasião; também, foi en

e a comunld,de o pr.ádló' do '-estabeléclmento, to
Irnente reforrrtado, ,graças' a :ün:t�'cónvê,nlo celebrad?
ntre a Prefeltlilra e o Governo do E�tado. O ac()ntecl
Itlento foi amplamente comemorado pela comunidade,
�ravés de jogos de volibol, torn�Jo de ·futebol· de sa

lao, futebol de campo, alérr' de uma: gincana.
.

.,

Decora�lo. natalina .val $er' instalada
no dia 30 pröxllbo (

que se apresentava até en-

tão.
'

Dentro da neva dinâmica da do rnals, será substituida a re- A decoração natalina. que é vis. pelos lojistas co-

adrnlnlstraçäo' pública, implan- de mestra na rua Presidente mo um' chamamento muito importante dó consumidor
tada pelo prefeito' Sigolf Schün- Epitácio Pessoa,' do' cruzamento para as vendas de natal, será instalada em Jaraguá do'Oselame frisou que a ke, todas as frentes de traba- que pá acesso ad viaduto até,', Sul, em algumas ruas, no dla 30 prõxlmo. � o' que in-

inauguração da nova uni,' Iho estão, em ritmo aceleraêo, a entrada da-Faculdade.
. formou o Sr. Mauro Koch. presidente da comlssäo, quedade é um novo 'marco nas diversas áreas. Schünke juntamente com outros associados' do 'Clube de Ôireto-

!�rtrOo.'bradsascomnasit�ul�deassenios 'informQu que diante do número E na Cã.:nai-a, do Executivo, res Lojistas reuniram-se para estudar a' melhor manei-
, " de 'contribuintes que, não com- encontra-se projeto-de-te! que' ra de se fazer a deceração e para � quar já tem apóioatual. Governo, que tem na pareceram a prefeitura em tem- b" I d f" do prefeito municipal, ficando definido que s�á r�apro-·saúde, 'ao lado do setor

pe' hábil (até 31 de outubro)
concede a .ono e�peçia. e 1-'

veitado o' material utilizado, em .anos antérlorea (em..

d '

I
.

d nal de ano aos funclonäríca
temo de. 3 .rnll rnetros de flos e lãmpadas muklcclorl-:e",.uc�d,clodna, uma, as,Suta�' para receberem a restituição '" •

,'priOri a es e acrescen "'U ' públicos municipais ativos e das), 'nas, Av., Mal .. Deodoro,· Getúl'lo Vargas, Marechal.
'

.
-,

.

d 60 ;d d'"
.

.

do imposte 'predial, e territorial
que mars e um a es .' ,

inativos, equivalente a um mês Floriano- Peixoto, Reinaldo Rau e Emílio Carlos Jourdansanttärlas ja foram cons-
urbano pago � maior, ant�s do de vencimento normal, bem co-

-ÓrÓ.Ó, Essa questão foi abordada-quarta-felra, no eneontruídas e outras 25 estäo : advento ,da let que redUZIU em mo;, ci,utro" . projeto
. ,

determína tro mensál, dos, empresários .do comércio, quan«tQ tarn:
em fase de construção, de- �O% .:

os valeres venats. �O$ que o reajúste d,e �Q% pres- .'

bém, ,c:t�c:içliu-�� pelo �p�_io,� .c�.!T1paAh-� .do CD.L de Cujavendo atingir a aproxima- Imóveis para eleito, de '

la�ç�. crlto em lei aprovada nó . ano bá, que objetiva estímular a compl'� ne comércio, comdàmente 1'00 até o térml- mento e cobrança desse trrlbu- passado, passa, para 30%', a batendo as cadérnetàs de pOl;lpanÇa, "que est� tlfanno da atual administração. to, poderão receber a. devolu- partir de 1,0 -de outubro, para dó o' poder aquisitivo da' população, 'e que, por extell,são,Adiantou o Secretário da ção na tesouraria, até,. o :filJ!l1 os funcionários' da' prefeitura. compra'menos". , .' " ,-Saúde que no dia 11 será deste ano. ,Neste sentido, en- Os inativos;'serã6 também be- .. ,. 'Ca'mesma'folims'fol solicitado empenho no sentl-ináugurado o Hospital: Re- víarä, proJeto;de"lel péra a' Cã-
.. neficiadQs por ,medidà

....

de al- do' dos: cedeltstaê 'abraçarem a -ceusa d'a Associaçãogional de -Jolnvllle,
'

que mara, para discipJinar'a. medi- oance sepial do Executivo, '. a . -Assístenclal para Idosos "Lar das" Flores", que está,atenderá toda a região da,
exemplo �o' que já ocorreu. a desenvolvendo esforços no sentido de construir um' an-Norte do Estado e que te- plano estadual. . I' clanato-rnodelo ne rua Domingos',�a, Nova, em terreno

ve custo de Cr$ 1 bilhão e Na quinta-feita, foram lnau- da própria entidade. ,A campanha para formação do gru-300 milhões, mas que -se-
; g-ura_dos oa melhoramentos exe.. I' ",,�, po de 'aseoctades está sendo desenvolvida juttto a cemu-.rão nec�ss�rios outros' cutados pera, .. Celeac junte ao JORGE E iidNATO> ilidàdä'é'dälà -podem participar -e contribuir tanto pes-�r$ 700a_mllho�� �ara a �� , ,bteàmentb '. Bartel,.'.na entrada soàs 'físicas' cànio jur,d,icas� A contrilluiç�.minima é. deconclus o de�mltn�a e c<?J1l- '

de' Itapocuziilho . como. também O 8lt-governador e candida- 2% 'do Valol' do'maior �alárlo mfnhT)O vigente no país.Pra, de equipamentos. () ,

. .' .

.
,

,.

H,' 't I R
",

I' d 'Ch" dias atr-ás, foram ligadas as -to ab Senado 'Federal, - dorgeOSpl a eglona e a-
I' h d I "f"- I d '_L 't· à'pecó cwstar� Cr$ '4 bilhQes I?, as e e e,trl,ICaçao ,rur� as eOFiltlaUSeR, esteve On em

e o de Curitibanos" já .cQn-
'-:If�s Pellens, Junkes, e Fruet, ;noite em Jaraguá do Sul, onde

'cluído, será acionado.ainda todas �a IIh� da Figueira-- e participou de uma concentra

este a'no; segundo Osela- constrUidas, I"'teg���ente com ção popular' no Salão do Estrel-

me� '! ' r!,cursos, ,do ml!Dlclplo, Nós
" "-m':óxlmo� dias,. llprá' inaag1__I hlJ1fttt JaraguaziAho:'"

O Secretário, diante dos
grandes investimentos no

setor, lemQrQu a, necessi�
· dade da apoio. do jaragUa
ellse part;l Ami!,!, Jo�ge, e
Strebé, nas.'eleições do
dia 15 próximo, para des-·
ta

.
forma o. Estado e 9

, Município marchar unido
com o Governo Federal e

bayer sintonia entre ,os
'três planós do' p,oder exe-

cutivo,
'

Iprestiçlo do se�ylço' militar
, -

Fàí no: sábaj:fb; pela' iMrihã"
no ,Gi.ilá$iO de 'Etv>P� da ,$ •.

, ,

\
E. R, Menegotti, a solenldáde

'se-ã ,com candidatos e lideran- de entrega dos éertiflcados, de
, Por outrd lado, segundo Si- :ças c�munitál;ias e partidárias, "dispensa de lncerporação à�

golf Schünke, a exienção da re-
'

'além de participar da inaugura-, fileiras - do Exército Nacion,al.
de de abastecimento 'de água, . ção da sucuts�1 d!:,' TV Barriga
em mais 12 quilômetros, acha- Verdé, Canal 2;' dà qual' é só
se .em plena execução e; além .clo o Grupo' .Bonato.

.vICG, qUe 00..... de �
misso à bandeira, Juramento
dos dispensados, canto de�
nacionál, alocução (pelo Sr,

Eugênio Strebe, candld3tp . S-
·

pre�eito do PDS, que �ubsti-

,.,'A, ,e�pelto dos 501nos dQ' I Jn.Jnárlo
.-tl ,:

,

de , C.rupá
li em recente edição deste ',tado,

jornal que muito aprecio, lon-
ga reportagem aéerea' do cin- Ampliando, ,ainda mais a

quentànário de uma grande ins- ; constàtaçã0, vou referi�-�e _

a

tituição de ensino em Corup�, loutrds Seminários que, na nos

Conheço muitos' padres da Con- sa região� realizaram' a mesma
gregação do, Sagrado 'Coração I empresa promociönat: o 'Colé
de Jesus, e s-empre àc;Jmirei, a ,! 'gio Salesiano de Ascurra, o

seriedade de seus cur�ícútos Seminário. Seráfico de Rodeio
formativos. "

e o Instituto Missionário da

o EMPREEtfOIMENTO
.

\
A unidade sanitária' ,de

· Jaraguá do Sul,; juntada a

área do conheçido "posto
de saúde", aproxima-se a

SOO m2 e teve um custo de
Cr$ 14 milhões. Até ó final
dêste mês estará'o funcio-

d d
"

, I Consolata em Rio. do Oeste.nan O to as as repartl-
HOJ'e 'qu-ero referir-me a um;.,ções, já que o 'material pa- . Não faló de todos mas o que

ra à nova área física está lado da reportagem: 2,,372 JO- sei que foi feito nes que citei
adquirido e virá em breve, vens passaram pÇlr aquele co- merece ser divulgado, A maio

conforme o Secretário da légio recebendo um tipo de ria absQluta dos profissionais,
Saúde. O novo empreendi- . formação especialíssima,' de sobretudo descendentes de ita-

.

mento disporá de seis mé- tempo Integral, o que é muito lia� e' poloneses de nossa re

dicos, dois dentistas, dois raro no Brasil, Além dos 185; gião, tiveram nos estudos do

bioquímicos, duas Emfer- sacerdotes, M advogados e seminário a 6nlqa oportunidade
meir-as alto ,padrão, guarda outros profissionais', liberais de se formarem e vencérem
sanitário (futuramente), a-·· que alf Iniciaram seus e.studos nlJ vida, Com eles muitos ir
'Ié'm dos demais funcioná- e há a imensa multidão daque- mão's foram· levados a estudar
rios. Os exames de abreu- les não menos 'Importantes que e melhorar de vida. A maioria
grafia serão novamente voltaram para a roça e outros absoluta deles não tinham ne

feitos em Jaraguá do Sul, empregos com mais visão ,das nhuma chance de continuar os
a partir do final de ·noyem-· Icoisas, Uma realização de estudos e estariam ainda .hoJe

.

bro. grande' alcance para. nosso Es.:. na roça. óu teriam emigrado
_____ ' �----------_. para fo.ra do Estado. Ainda de-

veria ser feito um levantamen
to preciso sobre as proporções
deste ,fato promocional propor
cionado pela I g r eJ a' no Bra
sil.

, O ,Tenente I.demício Silveiro,
Chefe da 5.8 Deleyacia do Sero,

viço Militar, bas�ada em Jara-'

guê, do Sul, conduziu o ato cí-

Aspecto. da entre'ga dos certjfi cados de dispensa de incorpo
ração' I

de mais 550 jo",ens ,tia classe
1964 e' anteriores, residentes
e alistados. em Jaraguá do Sul
e que por 'Ocasião da seleç.äo
geral des�as classés, realilada
·pela· comissão de seleção vo

lante do 62. o Batalh50 da In.

fantal'ia� foram dispensJdos da

prestação- do serviço militar ini
ciai em organizàções militar<;;s
do Exército, por terem sido
IncMdos no excesso de contiA-

�iu o' Prefeito e Presiden�a da
Junta do Serviço Militar, Si

golf Schtinke) e entrega dos
certificados,

· VISITA-- DE INSPEÇAO
O Tenente-Coronel- José Au

gu�to Dalello Ramalhete, Chefe
· da 16. a Circunscrição do Ser

viço Militàr, löcallzadã na Ca

pital do Estado, fará na próxl.
ma &emana uma vla,ita de Ins

peção às, Juntas, do Serrviço Mi�
litar pertencentes a 5.a Dele,.
gacia. Na terça�fei!a,. dia 9, 'o.

, 'Fen, qel, Ramalhete estará em

Guaramirlm eo: após, em "-..a
guá do. Sul, onde pernolta�

póRDOVA APROVA PENSA0 VITAUCIA PARA OS EXCEPCIONAIS.
, E A APAE' TEM VERBA �

i

Com o objetivo de ampliar a assistência que Já vem sendo
dada aos excepclona!s, propiCiando amparo àqueles ,que não ,pq
dem manter suas próprias expensas,· o Governador do El!tado dQ-,
Santa Catarina, Dr, Henrique' Helion Velho de Córdova, presidiu
segunda-feira no Palácio Cruz e Souza, ato, e sancionou à lei que
beneficia todeis' os excepcionais do Estado, através de uma pen
são vitalfcia correspondente a .,50% do. salál'lo mínimo regional, e
cujos pais, tutores ou curadores, responsáveis p�la. sua

. criaç�o,educação 'e proteção, residam nQ Estado e aufiram renda inferior .

, a dois salários mínimos' reg!ónars,-
,

.

.

,

I

, ,Esta lei beneficlárá diretamente, milhares. de excepcionais
de Sànta Catarina� seiàm frsicos ou mentais. O ato do governador
Heqrlque Córdova (que também tem um. fll'- ,excepcionaB está
merecendo Itpla,UI�os de to�o�' oß' !leglJlento��a )socleda4e _catari-

·

nense, pelo seu alcançe humanitário.,. ".
Ainda na segun�a-f.E!.lra, a, llgfl de Apoio. ao, Desenvolvimento

.Soclal Catarlnens9':"tadesc, com ó apoJo do Governo do Estado.,
.

repasSo.u recursos da ordem' de Cr$ 60 mllh�, vindo a atE:nder
'48 APAEs e quatro, 'entld�des afills, .lnglndO a 5.000 �xcep-
cion�i8" .

"
:
.'

.
' i _ \" •

'" '

fi.. Assoêiiçãode"pals e Am!gos dos Excepcionais'de Jaraguä
do Sul, represéritaäa no ato pela, Diretoria dó .Centro de 'Desen
volvimento Humano-18, Srta. dosiani Toledo Soares,' recebeu Cr!;
1 milhão.

Campeonato da 2 .. Divisão
começa neste dom,ingo,Concordo Gom o Pe. 'Koc� quan

do disse que o Investi�ento é
totalmente deficitário em ter
mos de congr�gaçãõ m�s, de'

grande significação social e

por Istô também é mantido em

b-enefício de multas pessoas
no Brasil e no.mundo, . conti
mIando a grande corrente que
nos IIg' aos tFabalhos ,que as

Igrejas cristãs vem realizando,
há 2.mil aflos, no. mundo Intel
ro a' favor do homem" Inicl.an
do-se cQm a aS:slst�ncla hôspl
tal�r 'e' a prese;V�çãb' da' c�ltti
ra, através .dos �éculos, (Padre
Mário

Com a participação de três clubes 'apenas, começa
neste domingo, -dia 7, o CampeoAato da' Segunda lOivi
são de Amadóres da Liga Jaraglllaense de Futebol, rioln
uma partida marcadá para Guaramlrim, entre Avaí e Ja
raguâ Fabril.' No dia 1'3 jogarão Fabril e ArWeg e, no
dia 21, no· encerramento do primeiro rurno, Arweg x
Ava.; Já no dia ·28" pelo returno, a Jaraguá Fabril recep-,
'cionará o Avaf;'dia 05 de dézembro a Arweg enfrentará
a Jaraguá Fabril e dl,a 12, no encerramento, Avaf x
wég, em' ,Gua�amlrlm. '

;.

�:': �161;5'....,.. a o',mimero do,seu e8ll'ldldato>a veread0r r.las
�í�ições do dia'1 $: . Ant�ni�'''osé Gonç�lv�s, .,canclidato ' ,'ii,;

n,o 1615. é,do PDS. L,embr.e,"se:iO númerO .,1 identifica os.'
candidafô�!J:íoi"pàrtiéJo govérnista.

. ,

Xi;�,.�;:��:, ":' 'c� .

".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SEXTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 1982

.Onde comer. bem

RESTAURANTE E LANCHONETE 'I1IARANDAO"

Ref�lções comerciais e a La Carte - Lanches

'Especialidade em pizzas - aperitivos em geral.
\

.

.

M6s1ca ao vivo IIs sextas-feiras

Av. Getúlio V�rgas, 36 - Jaraguá do Sul

. Santa Catarina.

CHURRASCARIA

OREX
Baby beef, picanha, peixes e· camarõee. Música
ambiente -. ar condicionado.

Av. Getúlio Vargas, 847 ..;_ Fone 72-1456
Jara'guá do Sul:·SC.

- .. ,

BAR E RESTAURANTE H. MÜLLER DE EGON
:,

SCHROEDER

Rua Bertha Weege, 2.800 - Barra do Rio CerrO'

Em 15 de novembro, Egon Schroeder
(Schroedinha),' candidato a vereador pelo PMDB,
n.o 5601, espera o voto cbnsciente dos seus amigos.

Diversos

/

..,oe tudo lhe faz para .servtr bem.
Fica na Mal. Deodoro, 364.

. Relóglos� cristais, violões e artigos finos para pre-
sentes, em todas as ocasiões é com o .

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

FLORICULTURA PRfNCIPE

Flores, coroa.. cactos 8 decorações em geral

Rua Relnoldo Rau, 144 - Jaragu6 do Sul - SC.

A moda certa em roupas e calçados é com a

Cinderela, onde, estão as melhores opções para
cada estação.

CINDERELA;
\

.

Veste bem. A moda certa, na Marechal e na

Getúlio Vargas.

RATINHO. SPORT
---

Calções, melas, tênis e demais artigos esportivos pe tos
.

melhores preços da praça é com a "Ratinho Sport" - a 10-

_
r

ja esportiva da cidade.
Fica air na Galeria Dom Franciscq - Loja 3.

INDOSTRIA MECANICA REECK'

Carretas para transportar motos, barcQs, utensflios e en

gates para qualquer tipo de veiculo. Oficina de autom6veis.

Rua Relnoldo Rau, 85 - Fone 72:!J624 - Junto a Pepsi-Cola.

SCHORK @ O
PRESiDENTE
O conhecido educador,

1J0je também comerciante,
Sr. FranCisco Hérberto
Schork, foi eleito preSiden
te e já _

assumiu, da Asso
ciação Comercial e Indus
trial de Guaramirim, subs
tituindo ao industrial Deo
dato Naggi. Ao amigo Fran
-cisco, votos de uma exce

lente gestão administrati�
·va à testa da ACIG ..

:TRÖCANDO-IDADE-
, Os cumprimentos da co

:funa para o industrial Lore
no Äntônio Marcatto que
.troca idade 110 dia _ 8 pró
ximo, também para a Hen
'rlette Mayer, dia 10 e no

�ia 12, o Dr. Murillo BaI'"
reto de Azevedo e Dr. Fer
nando Spririgmann,':r:I'B .Ga
'pital do Estado, médiQ9
que por muitos anos tr'a"..:
balhou em, nossa

"

.cidade.
. ,

. .�;t)r�:�:;·_ :'���1' ��

LANCHES
As Sras. Yvonne Alice

Schmöckel Gonçalves e

Ora. Cleonice Marcatto, te-
.

ceberam na tarde de quar
ta-feira, as senhoras inte
grantes de seus grupos de
lanche, onde ofereceram

.

recepção as suas amigas.

NOVA AGI!NCIA DO
BANCO DO BRASIL

Foi. inaugurada ontem,
. às 17 horas, a Agência do
: 'Banco do Brasil, de Gua
',ramirim', em ato bastante
r f)1·estigiaao e que contou
com a presença de diver
sas autoridades. E s s a
Agência' tem como primei
ro gerente o Sr. José Ed�
son Gouveia da Rocha e é
a tercefra".do· Vale'do ·Ita
pOéu, uipG'vez cjue já' exis
tem ein Jaragu� e'em Mas
s randlib8.

,1:'

SEMANA DE 06 a 12 DE NOVEMBRO DE ,1982

ANIVERSARIANTE�

Fazem anos hole: 06

Srta. Ivane Vlergutz
Sr. Aldlr Mannrich

Fazem anos domingo
Sra. Clara, esposa do Sr. VI-

tória Glowatzkl
Sr. Eugêni() Henn

Eugênio José da Silva Júnior

Roseli Soraia Winter

Dia 08 de dbvembro
Dr. IIton Steingräber
Sr. Sérgio José Peters

Antônio carios. filho de Pau-

lino (Julieta) Pedri

Valdívla Mannes

Sr. Loreno Antônio Marcatto

Sr. Gerhard' Schäffer, em

· Nereu �amos
Sr. Waldemiro Loewen

Dia 09 de nóvembro
Sr. Artur Bortolini

Sr. João ,ßalltlago do Amaral

Sr. Helmuth Krüger
Sr. Affonso Franzner

Charles Luiz Ubiratan, filho

de Elio <lIenara) Souza

Atrlete Zonta

Ivan Tarnawskl
Sra. Maria Klein Piermann

Dia 10 de novembro
Srta. Henriette, filha de Hans

Gerhard (Carla) Mayer _

Sr. "vo João Bortolinl, em Vi-

la Chartres
Sra. Edith Franco, em Porto

Alegre
Sra. Asta B. Màrquardt
Sr. Kurt Behr, em São Bento

do Sul
Dia 11 de novemo/O
Osmar Meier, em Estráda'

Itapocu'
Sr. Euclides Plcininl, em São

Paulo .

. Sr. Mauri Gerent, em Jolnvil-

Ie
,

Sra. Sandra Peters Girolla

Aguinaldp Spézia Júnior

Wilhelm. Lickfeld
.

Herivelto José Silva (Heri-

baldo)
Dia 12 de novembro
Dr. Murllo Barreto de Azeve

do
Srta. Edla Hardt

Dr. Fernando Artur S�.rlng
mann, ,m Fpolis
Sr. Geraldo Meier, em Jara

· guá 84

Sra. Hi,ldegard Kressln, em

Rio da Luz Vitória

Sr. Wal�emar Karsten
Sr. Nilo. ZapeHa
Isolde Maria Stlnghen, em

..

Cambé-PR ...

Srta. Marisa llana Strebe

Magali Töwe, em Jaraguazl
nho
James DenrIson Soares

Sr. Lauro Radtke
"Os cumprimentos desta folha

aos àliiversáriantes da semana".

GenIe I_Informações
NOVÓPRESIDENTE
o Dr. Nivaldo Paschaal

Carrazone, 'dlretor de "A
Notrcia" de São José do
Rio Preto, SP, fOi eleito
presidente, para a gestão
82/84, da Associação Bra
sileira' dos Jornais do In

terior, durante o III' Con
gresso Brasileiro de· Jor
nais do Interior, realizado
em São José dos Campos.
Ele substituiu ao compa
nheiro Mário Alberto Gus-

. mão, de Novo Hamburgo,
. RS, que realizou um ex

celente trabalho na frente
da Abrejorí.

OS APROVADOS NO
CONCURSO
No recente concurso do

Banco -do Brasil" foram a

provados, de Jaraguá do

Sul! Décio Tadeu Pereira
Lima, Gilmar Luiz Hang,
Hllrnar Rubens Hertel, Jo
sé Decker, Lúcia Helena

Rengel, Marcos Henrique
Sohn, MáriO Ferreira Filho,
Hoque Edmundo Müller,
Rosane D. Voloschen, Si
mão P. de Mello, Solange
Machado Viol e Hilário
Frederico Trapp. Aos apro
vados, sucesso nessa no

va etapa profissional.

TV BARRIGA VERDE
INAUGURA
Será inaugurada às 11·

horas deste sábado, tendo
por local o Restaurante Ita
jara, a Sucursal 'de Jaraqué
do Sul da TV Barriga Ver
de, Canal 2, que tem co

mo diretor, o ex-radialis
ta e jornalista, Rivadávia
Rassele, O "Corrreio do
Poyo" aqradece a gentileza
do convite recebldn em

nome do jornalista Flávio
José, seu redator.

BINGO DOS ESCOTEIROS
As senhoras que inte

gram o Clube de Mães dos
Escoteiros, convidando to

dás as mães de escoteiros
. e lobinhos do Grupo Es
coteiro Jacoritaba, bem co-

BODAS DE DIAMANTE mo senhoras e senhoritas

Na qulnta-felra, dia 4� o
da sociedade, para o seu

. tradicional bingo mensal,
casal H e i n r i c h (Adele dla 9, às 15 horas, na se-

Kreusfeld) Rahn, ambos ja- de do grupamento, onde
raquaenses, mas há 47 a-

igualmente haverá,um ba- ,

nos radicados em Blume- '

nau, completou sua 'bodas' ,zar ,com
motivos natalinos.

de diamante. São sessen- CASóRIOS NESTE
ta anos de exemplar vida

· matrimonial, de onde nas-
SÁBADO'

,

. 1
ceram suas filhas Elvira

Sobem o altar da Igreja
casada com Werner Hé'Cht,
Adelhaid casada com AI- Matriz São Sebastião, às

17h,
.

os jovens Joveci
fons Oeskelser:l, LUCinda IBrühmüller e Divanir Doni-
casada com Rudi Schluhn zete Batista; às 18h, Val
(in memorian) e Edeltraud

dir Pellis e Inês Maria
casada com Dankquardt .

Hermann. Possui o casal Witkowski e, às 17h, na

jubilar 20 netos e 18 bisne- Capela Santíssima Trinda

tos. Eles casaram em Ja- de, Odimir Lescowicz e

raguá do Sul há sessenta
Delinda Leite. Ontem, às

anos, sendo ele filho do 20h, na Matriz Sérgio

saudoso professor de Rio' Emmendoerfer e Sônia Re

CerFo II, S.r. Albert (Ber- gina de Oliveira. E. às

tha) Rahn, e durante, vá- 17h30, hoje, na Igreja Evan:

rios. anos foi _ funcipnário gélica; Beno. Fischer e Dor

da Cremer, onde veio a se li, Krüger.
aposentar. Neste sábado.
no' .Clube Esportivo e. Re- BREITHAUPT

cre�tivo. Crem�r" �.e.r�. Ç9: , .INAUGURA
memorado o importan�e a

contecimento.

AO NORTE DO PAIS
O estimado casal .da so

ciedade [araquaense, Dr. 1
i

Rodolfo (Carin) HiJfenues- GOVERNADOR' EM JS e

sler empreenderam viagem CORUPA
de negócios a várias capl- Acompanhado da espo-
tais do centro e norte' do sa Rita, esteve em Jara- /

país. Estiveram em Brasf guá do Sul e Oorupä, quln
lia onde reveram parentes ta e ontem desta se

e também 'em Recife, Sal- mana, o Governador de

vador, Maceió, Vitória e. Llons Internacional, Dis
Belo Horizonte.

' trito 1:..-10, Virtu!inó Schü
tz, para uma visita de tra

balho e companhelrtsmo. O
Lions Clube de Jaraguál do
Sul-Centro, programou um

jantar festivo em homena-

gem 'ao Governador, 'ao
. '.

qual agradecemos convite,
.r NO CINE JARAGUÁ: A partir deste sábado e até' te

no Itajara, enquanto o feira, dia 09, o Cihe Jaraguá' apresenta. "Flash Go

Lions Corupá os recepclo- e na quarta e quinta-feira, o filme nacional "As Pros

nou no Salão. Paroquial. tas do Dr. Alberto"', pornoqráfteo, impróprio para men

res de 18 anos.. .

COMUNIDADE EVANGÉLICA:, Neste domingo' ha
cultos com confirmação e santa ceia nos seguintes
cais e horários: '8 horas, no centro e em Santa Luzia
às 91:Í30 em Ribeirão Grande do Norte. 2) Aman
às 19 horas, na igreja' do centro, haverá uma pale
com projeção de sildes sobre o trabalho com Índios e

Rio das Cobras; em ·Laranjeiras do Sul-PR, apresen
da pelo Missionário Reginaldo Ulrich, cuja entrada
fr,mqueada. 3) Terça e quarta-feira, os pastores
Região E;clesiástica " estarão reunidos sob o tema"
to", em Ituporanga. No dia 9, com um culto, serão a

tas as comemoraÇões dos 500 anos de nascimento

Lutero. . 4) Neste sábado, com inícjo às 15 horas,

'rá efetivado um novo curso para pais e padrinhos,
vendo -os participantes estar pelo. meAos·15 miia�
antes do início, para -.as inscrições. . 5) O pr6xI
curso de noiyos será no dia 12 de dezembro e ins

ções deverão ser ·feitas·antecipadamente na Secretar:

NASCIMENTOS

POUCAS E BOAS
COmpletou 5 anos de ca

samento, dla 29, o casal
Irineu (Rosane Beatriz:Scfi
möckel)' Buerger, resideh
tes em Curitiba. * Mônica
Karan, neta da Sra. Hilda
Karam, completou dia �
passado, os seus 5 anos.

* Desde terça-feira, Ja-
. raguá conta com uma Uni
dade Sanitária tipo "A",
inàugurada pelo Secretá

rio da Saúde, Dr. Vanildo
José Oseláme, que é irmão
de D. Zilda Günther, espo
sa da odontólogo Dr. Alfre
do Günther.

DE VOLTA AOS PAGOS
..De retorno a Jaraguá do
Sul, após várias semanas

visitando países da velha
'

Europa, o simpático casal

amigo Waldemar (Rosema
ry Loss) Behling, que está
matando a saudade de fa
milares e amigos aqui em

Jaraguá do Sul.

Dia 22 de outubro

Danl�l, filho de Moacyr (Da

nlla) Ferreira

Geison, filho
�

de WJlarlno <Na-

tália) Winter

Dia 25 de outubro

Helton, filho de Reinaldo (Re

nate) Hanaén

Andréia, filha de Horst( Eva

nir) Kelbert

Dia 20 de outubro

Räfael, filho de Waldir (Ma

ria) .Krüger
Everton, filho de Francisco

(Edir) Cesconetto

I Tatiane, filha de Edevaldo

(MarJi) Sebastião

Eduardo, filho de Mário (Ce

lina) Papp
Hermenegildo, filho de Eugê

nio (Marlene) Juraszek

Dia 27 de outubro
Joaclr, filho de Inácio (Ond�

Hornburg
. Thiago, filho de Amando (Ro-

nIlda) EmmendOrfer
Michel, filho de Mltuhiro

(Marlene) Klyama
Dia 28 de outubro

Marcelo, filho de Ademir (Ma
ria) Gomes

Leila, filha de Luiz <Tecla)
Krawulski
Marcos, filho de Ivo (Rosália)

Junkes
João, filho de João

(Judith) VenturellJ
Carlos

i
A Oomércio e Indústria

B.renthaupt S.A., coni se

MARIA SALETE E IDENEY de em Jaraguá do Sul, ASSOCIAÇAO DOS

De casamento marcado inaugura na próxima 'ter- ODONT�LOGOS
pará ci dia 26 de novemb'ro, ça-feira', dia 9, na Av. Fre-

às 20 horas, na 'Igreja derico Heyse, a sua filial Aconteceu ontem à nol
Evangélica Luterana, cen- de Mafra. Será tl 15.8 uni-

. te, o jantar festivo de pos'

tro" os jovens Almir 'Ide- dade da 'enipresa, que atua se da nova diretoria (Ja As

ney Menegotti .

Rdcha e no setor de supe�merca-' sociação " Brasileira de

Maria Salete Safanelli, fi- dos, eletrodomésticos, fer-' Odcntologia-�ecção Regio
lhos de Waldemar (There- ragens e pneus, nas cida" nal de Jaraguá do Sul, no.

zita Menegotti) Rocha �
. des de Jaraguá do Sul, Baependi. Toda a direto

de Mariano (Eunice) Safa-: ,Guaramirim e São, Bento ria anter.i,or, encabeçada.
nelll. A recepção será

- nas âo Sul •. A diretoria da en)".-, pelo 'Ê>n ::;,Alfredo Günther,

dependênCias do' Clube presa!. os cumprimentos foi reeleita, mercê do bom

Atlético Baependi. da coluna.. trabalho .desenvolvido.

Ivan, filho de írlneu (Ingrld)
P'ontlcelfl

FALEÇIMENTOS
,�

Dia 23 de outubro
Gilson Pinheiro, 12 dias, de

Salete-SC..

Jimmy Rudy Bley,. I) .dias,
Morro da. Boa Vista

I Dia 30 de outUbro
'

I .

Amanda Zilz 'Zlebell, 66 anos,

Sch.roeder
.

,

.

Octaviano Tissi' (ompleta 80 anos

No dia 26 de outubro
. 1982 defluiu o octagésl
ano dê vida de "Octavi
lissi. Figura· das mata
presentativas 11a socied
local, o aniversariante
urna larga folha de se

ços prestado à Jaraguá
Sul. De origem humilde
galgou posições do m
absoluto destaque,. p
sua perseverança. Até
bem pouco cuidava de s
arrozeira, lidando com t

. 'ras plantas dá famosa 9
mínea que' hoje constitue o prato básico do braslle]
Conhece como poucos os segredos da agricultura e

pecuärla, Viveu sempre modestamente, embora nu

faltasse o essencial na mesa diária, que. abrigava a

posa e seus muitoª-_fllhos. Homem'idado.à leitura, ti
e tem permanente panorama. da atualidade local, e

dUÇlI e nacional e aborda COf11 desenvoltura os problem
internacionais.

.

Jovem ainda teve sempre uma centelha pelas c

sas publicas. FOi na política que teve a suamals mare

I te atividade. Vereador pela UDN à Câmara de Vereado
de Jaraguá do Sul, teve destacada atuação nas vá!'i
Comissões e, na Mesa diretora dos trabalhos. Apres
tou um sem número de projetos, requerlmentos,
ções e indicações, todas de alto alcance social.

No exercfcio do munus público, defendeu' com I

transigência os Interesses da municipalidade e os i
teresses de sua Retorcida, hoje Nereu Ramos. Fiel
seus princípios, tempos depois. acompanhou o grupo
ra formar a Arena e hoje continuá a defender as' idê
básicas do PDS local. No tempo da Arena, foi ele
uma das sublegendas, candidato a Prefeito de Jara
do' Sul, tendo como �Ice O seu correligionário Albe
Moretti. Não venceu as eleições, é certo, mas não
cepcionou o seu partido e ajudou a consolidar a vit

do então candidato 'Eugênio Strebe, que não alcança
o número tdeal.para considerar-se vitorioso. .'

Por isso somos seus sinceros admiradores do
lhante talento e apreCiadores de suas virtudes cívica
Soube Impor"se à conSideração· pública por seu fe
roso patrlottsme.. pela conduta Irrepreensível,. não
desviando da senda do dever e da honestidade.

Também o esporte o conquistou. O Esporte CI
Estrella, de Nereu Ramos, é o seu clube favorito e

to deve a entidade ao seu agora octagenário associa

Não é à toa que seus amigos mals chegados não o cu

primentavam pelo nome. Chamavam-no de "Estrela.
minh'alma!" . i '.

':

Temos tomado conhecímsnto que a saúde está.
recendo algum cuidado maior, pols que ele também n

é de ferro, !E o seu palheiro e o gole de caninha di

já ficaram mais espaçados.
Tlsst, -apesar de tudo isso, é uma bandeira, é

condutor, é um líder inconteste em Nereu Ramos� fi
liz o povo que tem uma pessoa assim em seu meio.
rabéns "atrasados, mas de todo Q coração. O clichê
morou em sair e tirou um pouco o brilho de tão im

tante acontecimentó.
Amigos e correlegionários seus enviam um sin

abraço ao veterano homem da política [araquaense.

CORREIO INFORMATIVO

COMUNIDADE.CAT6UCA: Desde a noite de ontem

em realização ,a Festa de São Judas Tadeu, na entra

do Chico de Paula, no local onde será erguida a segu
da paróquia de Jaraguá do Sut Neste sábado, às- 15 h

ras, Missa das Crianças e após, até as H� horas, fes

para a petizada, inclusive .com a pescaria. Às 20 hor

missa e, em seguida, festa popular. No domingo, 8 h

ras, missa festiva, e durante todo o dia festejos po
lares com churrasco, galinha, boa cozinha, bebidas, st

dei, jogos variados e boa música. As celebrações e p

gações da festa estão a cargo_ do Padre Maurício. Le

2) 'Neste domingo, a partir das 8 horas, no salão de !a
I tas da I,greja Matriz São. Sebastião. acontecerá o ui
mo curso de preparação aC) casamento deste ano, S

do o próximo somente �no m�s de p:larço. ,Mais d, 1

casais participarão deste curso.' '3) No, dia·13, s

do próximo, das' 15 às �18 hC)ras, nas c;lependências
Colégio SãO' Lufs; curso de bàtlsmo_ para, pais e. p.ad
nhos.

. .

4) Todos os domingos, às 17 horas, há m

sas l'Ia Comunidade São Crlstov.ão, fundada' em agaS
deste ano. E uma. ve� por m�s, hav,erá bênção dos v

culos que pàr,a lá se dirigirem.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado em 10 de melo de 1818
C,GCMF H.o· 84.438;68110001-34
EUGINIO VICTOR SCHM6cKEL

. Jo�Jlsta Prof. DRT.$C n...
··

721 • "Diretor de EmpreaalIom8Irstica DRT-sc n·o 20. Membro efetivo do Instituto HIat6-'
rtco e Geog"flco de 8anta.eatmt...

.
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C:olaborildore.i "

flAvio Jos6 Brugnago. Yvonne Alice SchmOckel Gonçalves'
Jaime Blan�. Prof. Paulo'Morettl. Silveira Jdnlor; Rudolf Hirsch:
,teleI. ".os6 Castilho Pinto. Dr. Jos6 Alberto Barbosa.

RecIatIo. AdlnlnlatnIOIo a Publicidade:
.

Rua Proc6plo GOIll88 ele Oliveira n.o'280.
.

Cal"a PoabiI18'.l... Fóne 72-0091'
'

88250 - Jaragu6 do Sul .. SC.
. Compoalolo. IIIIpreaIo a,Clrcu""':

SoCiedade GrAflca' Avenida .Ltd.... Jaragu6 do Sul _ sc.
Assinatura anual: Jaraguá do Sul e {egião Cr$' 2.(;)00,00
Outras cid_ades ., ..........•

,

.. " '" .•... Cr$ 2,500,00
. NOmero atrasado . • . . • . • • • • • • . . • • • • • . .. Cr'

.

50,00Exemplar avulso , ••.••.••• ; •.•••.• ,. • .• Cr$:' ,40,00

::-�..�.....por arII.,. ...1_08 a ..
O ·Correlo do Povo'! .. 'uaoclado a' ADJORIlSC e ABRA..lORI.

Viação Canannho
. TR�NSPoR11! URBANO,

ItfI'ERURBANO, EXCURSOES.
A "Canarinho" preocupa-se com a aua 10'"

, comoção, colocando" à dlsposiçlo·modemf8slmos
o.nlbus, Com pessoal especializado. possibilitando
uma Viagem tranqOlla, ráp'da e segura.

P,rograme beml Programe CANARINHO -
o transporte carinhoso.

.

'

..

JARAGUA DO SUL , SANTA CATARINA

Reloioaria Avenida
ITERNIZE os ,BONS MOMENTOS

Presenteie com Jóias e as mal. flnaa SU'"

gelt6as da RELOJ,OAFUA AVÉNIDA. Marechal, a
'Qetll'1I0 Vargaa. I

.

Fúollaria 'aragaã Uda.
\ Calhas para totdãs as" flnalldadaa. Fa9ftonos

uma visita. Estamoa em condlç6es de atend"los
eficientemente. .'

.

Rua Fenp� Schmldt, 279 � Fona 72-0448 -

JaraQuá do Sul-SC.
'

CODstr.utora Seria Ltda.
.

CONS'FRUÇAO CIVIL, ENGENHARIA •
.

COMaRCIO DE MATERIAL
" •

DE CONSTRUÇAO.

Rua João Picolll, 94 - Edlf. Carlos Spêzla
,

Telefona: 72.0214 '

JARAGUA DO SUL - STA.' 'CATARINA.
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B
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1982
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1981
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1980
1980
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19'7�
1978
1981
1980
1>980
1975
1979
1978
1979

Terraplenagem Vargàs
'� SERViÇOS 'DE RETROESCAVADEIRA E

.

T�TORES DE E;STEIRA

Tubos S�Hta Helena
.

TUaos DE CONCRETO PÂRA TODOS 'os �FlN$

/

.
,.

. �. .....' .'� '. �, l<5' t",' " > . ,� • -,

12:.DE NOVEMBRO DE. t982_'.� -;

CONFIRA A HISTÓRIA ...
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Barão de I_ocq
: •.. HÀ38 ANOS
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•

....--_.À 'Corte de Apelaçã.t rêförmava a decisão
, de primeira lnstäncla, alterando de 19 para Cr$.
30.000,00, o preço a ser pago à Comunidade Evan

gélica, pela desapr9pr�aç�o do prédio da antiga
escola, mandando 'pagar mals 10% para o advo
gado,. e metade das' custas. Era advogado da Co�

, mi.midade o sr. Dr. Luiz de SOl1za.
.

.

I. <Patada'de 23, de outubro de 1�44, a Asso

clação Atlética Baependl, hoje Clube Atlético Bae

pendi, agradecia aos atletas 'e tenistas que,' en�a
beçados pelo Presidente, de Honra do Clube. sr.'

Geralda Mar:quardt, eondutor do Pavilhão Nacio-
nal. desfilaram em homenagem à S. Excla'. o ér.

Dr. lnterventer Federal, no Estado. Q. agradecimen
to abraFigia, em especial.' ao Diretof'Téc:mico, sr.

'JoaqLJim Plazera, que;" marchando ao lado dos es

portistas tudo fazia para o brilho e_êx]to realmen
te alcançados. Eram es écos da visita do dr. Nereu

Ramos, que inäugurava a :��tação Rodoviária· e o

Jardim "l:.eônidas Herbster" em Jaraguá do Sul e
'o prédto da lntendêncla no Distrito; o hoje muni

cípio de Oorupä.
___ Ätendendo' determinações do Pref. Leoni-

das C. Herbster, o enq, doão Baioni e o fiscal ge
rai 'Antonio Pedn, estiveram em Ribei'rão Grande
do N'orte, fazendo estudos preliminares para a" Ii-

.

gação da' zona banhada pela rio ltapoeualnho ,co�
as estações férreas de Nereu Ramos e COl'iupa, VI-

�

sando a industrialização dos produtos agrícolas de

uma rica zona do município. Tempos depois, quan
do já governador do Paraná o sr, Moisés llupion,
este entrava em contáto com .0 governante catari

nense, com objetivos de constr.uir uma estrada pe
lo Mariso para alcançar a Estação de Neréu Ramos

.

e exportar os produtos paranaemses pelo porto de
São FranGisco do Sul, o melhor porto marítimo do
sul do Brasil.

H:A 3Ó ANOS
---- Paula Hitler Wolf, irmã de Adolf Hitler, Vi
vendo quase na indigência buscava ql!Jase em vão

alguém que lhe púdesse demonstrar comprovada�
mente que o seu irmão morr;eu, afim' de herdar a

parte dos bens que lhe correspondem, entre os·

que não forâm confiscados aos ditadores nazis�

Itas. Com 52' anos ela apejava aos tr:ibtmais ale
mães e a resposta era s'empre a mesma: "Ehquanta
não puder apresentar o atestado de óbito nada po
demos fazer". Nunca foi dada a conhecer o montan

te da fortuna de Hitler, mas acreditava-�e que tin,ha
sido um homel'n< rico. Entretanto ainda que só tives

se que receber os di.reitos autorai.s -do seu livro ;

"tv'linha Luta", cujacompra Ei lei�úra'erä' 08rigató
ria para) os. alem.ães. a irmã de Hitler poderia vi�
ver confortavelmelJte o resto de sua vida. Hoje,

,

em 11/82, ,a irmã do Ditador Nazista estatia com

90 anos. de idade.

'" HA 20 ANOS
.......--..... O vereador Murilo Barreto de Azevedo. em
data de 14 de maio de 1962, apresentava requeri
meFlto de e.nvio de telt:lgrama só' aprovado na ses-

são eJe' 28 daquele mês e ano, al.ertando o Gover- .

nadar, o Sec�etário de 6bras .Públicas ta o Diretor
do Plameg, do perigo que representam as pontes

, Abdon Batista' e Ita(!locuzinho. O'vereador Júlio Z.

{diZia-se "zangado") Ramos, depQis de longo estu-
.

do, cerca de 14 dias, torpedeou os telegramas,
mandando truncar o final. da me.nságem,

.

desvi"
twindo completamente o sentido original do reque
rido. Apesar dos protest9s daqueles., aos 'q!Jais
'acusavam de ser oontra a ponte Abdon . Batista; á
maioria governista aprovavà a emenda truncada do.
telegrama. Mesmo teRdo folgada máiór'ia a sitlla�'
ÇãQ corria da minoria 'Oposicionista. Dizia-se na

épbcà que er� pata evitar um peixão de orelhas
."do Governador Cr$. db Vale!"

.
.

\

... HA 10 ANOS �.

--- 'Segunçlo .p(i)squisas' realizadas pelo jara
guaénse Frei' Aurélio Stulzer, o Coranál Emílio
Carlos Jourdan; em 14' de novembro de 1876, pe
dia ordens para a entrega oficial dQS autos, tom-
bamento e planta das terras medidas. ,

.

Para as eleições de 1.5 de novembro de
1972; a Arena apresentava' aos eleitores os se"

gwintes. candidatos: Afto,mso Franzner.' 'Àibíno
Weh�merster, El,Igênio Gasého, Haroldo Ristow,. Jo
sé Carl�s Neves" Fidelis Car10s Hrúschka, Walde
mar Rachá; Belarmino Garcia; Mário Marinho ReJ-'
bini, José Alberto Klitzke e Heinz Bartel. Muitos
deles ainda estão na ativa. Era.-o tempo em que
o CP, acreditando na· solidariedade. humana,' fazia,

todas. 'as publicações de gf'aça e hoje, ,qlilándó 'se·
é obrigado a cobrar. alguns despeitadas publicam

'

. a� �mas CarraIi1C;:l� na imprensa gilete. � o agrade-.
cimento de algum dia ter-se acreditado nos desa-
forehtos. O 'mundo é assim *mésrno. Que há de se

fazer. . . 1
--.... Na'sede da ACIJ reuniam-se os elementos
,mais representativos da sociedáde, abordando-se
na 9portunidade assunto ,reJacionado com o ensi
mo superior. Após ampla expOSição do Vi.ce-Prefei
to Eugênio Victor S.chmöckel', o plenário, por una

nimidade resofvia pe'la constituição de Comissão'
para· tratar doª :primeiros passos, recaindo a presi
dência do Pref.eito ""ans Gerhard Mayer.· �

�
. ,

,

(

\ ',,'

�
.

DE- crS 23.568 O SALARJO;
MfNIMO EM SANTA CATARINAOs' 'Clecs' do' Eno Wanke,

o trabalhador catar,nense
que ganlla o maior salãrio-mr�
nlmo regional do Pars, fixado

por decreto do Presldellte JoAo .'
Figueiredo em Cr$

,

23.S6é,OO,
tem Cr$ 11.784,00 para gastar
em um mês com alimentação,

CrS .3.063,84 com vestuário;

Or$ 1.414,08 com higiene e Cr$

1.414,08 cem transpórte, : se- .

gundo os percentuai.s estabe-'
.

'Ieeidos pelo Ministro do Traba-
.

iho:' O àumento concedido foi

da ordem de 41,9% para Santa

Catar.ina.

Reflexões' Marotinhas
,1 - 1 --

Não adianta perguntar nada ao espelho. Ele, ironicamente,
devolve a pergunta ao. mesmo tempo e aproveitando" in-.
clusive, a voz que fez a pergunta.

.

'" " "

-2-
,

.,
.

\'
t: mais fácil fazer amor do que um b�m verso de amor.

"

-3"""

Enquanto chove; o telhado a toma como matérla-pr.lma, e

fabrica.. uma chuva' partieular, só ,del�, Fom gprgor-ejos e,

maneira da água öalr . específicos.
.

.

..,... 4: -.
A bplha de ar dentro do vidro imagina; graçall � transpa
rêncla dele. qué Um dia o vidro ainda vpltará a ser líqUido,
para que, então, ela prossiga subindo; em dlreção à liber-,
dade.

- 5 .�.

· A maquiage é o retoqlJe que a mulher faz �a Imagem e

semelhança de Deus que há nela.,
'

.....6-

Quando o gado se Inspira, canta até o amanhecer. Orvalho
não dá. dih:Jvlo.

.

) "'., ,;) .,

'c. O salário, mínimo teve os

� seguintes reajustes por região:
Cr$ 23.568;00 nas regiões Sul,

. Sudeste e Distrito Federal; Or$
20.736,00' nas regiões Norte.. e

Centro-Oeste e C�$ .
20.328,00.

na I'egião Nordeste.

._ 7 -

O sol que, ausente a manhã inteira só aparece dep,ois -;
do

meio-dia' esfregando os olhos ailld!! cheios da
' nuvens;

vi
tem um ar �e garoto levado que praticou travessura.

Palavras, de 'Fé
Eu só acredito nos destinos do B� Silveira Junior

sll quando faço a" minha viagem· senti-
mentàl. Florianópolis - It�jaí - Luiz obrigados a abrir as próprias estradas
Alves_ Massaranduba - Rio Branco- co� enxadas e carros de mão•.
Guaramirim" 'num percurso de �ns 400 -. • - .

quilômetros. ida 'e :volta. E a energia' elétriCa· corre em todos
.:....... '. .._ os fios daquelas tifas: no Perdido, no

-... Putanga, na Pontà Comprida, no Jague-
Saio cedo e aO meio-dia estou almo-' çu, no 1ibagi, na Ilha da 'Figueira, nO

Çando com dona Alice, em Rio. Branco,
. Vargedo cio seu Otó, na sinha Joana,

a sete quilômetros de Guaramirim, pa- .
na sin� Arcipa, na· Campinha ...

ra ôAde' vou logo depeis tomar um café -. •. -

com o Salim' Dequech,. prefeito do' mu- Nesta v�spera de eleiç�s, eu gqs-
nicípio e donO dqs votos da região. taria de ouvir de um desses cag..raiva

_. • - da oposição como era a assistência pre-
Essa eforia Alice é aquela senhora que videnciátia do agricultor quando eles

foi vizinhà da minha falecida mãe e er� governo; para qu� insti�to des
trãbalhavam" ambas nas roças onde me Contavam as empr-egädas domésticas;
criei.' No meu livro "Memórias de qual era a instituição que ferneciaa me
um menino" pobre�' falo repetidamente renda escolar no tempo deles; quantas
de dona Alice, em cuja casa ia,me abri- casas populares foram construídas ao-

,gar das trovoa&s. .
tes de 19.64; quantas escolas de nível

.

--. • - superior havia em Santa �atarina; quaw
PaSso por àq�las terras' cortadas tos 'quilô,metros de tltstradas asfaltadas

por uma éxçelente estrada' asfaltada, havia no nosso ,Estado; quantos. telefo
que vai de Blumenau a Guarä�irim, num nes havia no Brasil. Mas este artigo é

percurso de. pouco mais de 50 km. De uma mensagem 'de fé e de amor. Dtltl-'
um lado e •.outro, os terrenos arro- xa essa gente pra lá.

·

teados aguardando a semente ou já o· _. .-

·

arrozal verde, aspigandO. Quando.visi�·a minha terfa ..e vejo os
....... • - colonos de lá com as suas'. bicicletas

Pois aquele asfal.to entre Massaran- novas e muitas casas coloniais com um:

duba e GÚ8ramirim, num percurso de puxado lateral . para abrigar. o carro;

pouco __is de vinte quilômetros'- não . quando observo'o número de'''toiotas'',
'me canso de dizer -dui eu que conse- de arados pesados, • colhetadeiras e

.gui junto ao ex-governador Konder Reis,' outras máquinas agríeelas que existem
com as obras iniciadas na g.estão do co- nos municípios de Massaranduba e Gua
mandante Nicolau Mialburg e terminadas ramirim; quando vejo a boa mesa claque"
na de Esperidiãó Amin,' respectivamente Ia gente e as escolas decentes' que fre

.'

o antepenúltimo e penúltimo Secretário quentam, a começar pela �seola Reuni"
dos Transportes; e Obras. Foi essa a mi� da SãO José, de Rio Branco, que subs·

· nha' modesta 'êontribuição àquela' r.egião . titui hoje a escolinha onde· fiz o meu

que me ,viu crescer. doutOrado, chego a uma conclusão: o
.

_ ." • ;...:_
que falta, ao' brasilei�o é trabalhar com

Quando pas� 'por 14 sempre 'me lem.. seriedade.
bro de,como era'o Brasil que não devia _. • _

nada a ninguém, que tinha gasolina a
.

Esquecia-me de dizer: naquela vasta

setenta ce�vos o litro. região rural, não cOnheço
.

urna única,
....... ., _.. . casa. que não tenha a sUa' televisão, mui-

Realmente o Brasil daquele tempo tas delas colo.ridas�
não devia nada a ninguém, mas os po- _. .-

bres colonos de Guaramirim e Rio �ran· Nesta safra de arroz que se aproxima
co nunca conseguiam pagar o .que der (em Guaramirim o arrOl; começa a ama

. viam às vendinhas de sinha Madalena,,' durécer no f,im de dezembro) aquela re

seu liijucano, seu Aquino ..... Desassisti- gião' fornecerá �omida para boa parte
dos do mais elementar crédito ,agrícO' de Santa Catarina: Mas" Guaramirhn
Ia, passavam o ano inteir,o COl'npra�d'o (deixem quê' eu' r.epi,ta este', nome "san
'fiado nessas vendas às quais ,e�rega- ,

to) produz o melh,or afro� dO Brasil, o
vam depois 'o fru�o, total d� sua colheib\ melhor piméntão que se vende_ �O" Cea-

_. ....... sa de São Pa�ilo, o melhor palmito em

D'Hta, vez, encóntrei dona Alice de ,conSerVa,' qUe fui ericOntrar (pasmem;
cama, curtindo uma artrite, agravad� pe. os meus' leitê.lres) nas 'prateleiras dos
los seus 79 anos e"nove meses'de ida" supermercadosem Belém.do Pará,o,me
de, portanto ä apenas 3 meses dos oi- Ihor pepino.
tenta anos. que haveremo� de comemo- -.. '. _

rarl festivamente.
.

.

� g.ente que nao frequenta a Figueira
_. ....... da Praça Quinze.

'.

Dona Alice estava dé cama,' é' vereia- . _. • _

de, mas com uma· grande éUferença da ' Nó ;meu .. tempo
. de menino, se.' uma·

minha falecida mie quando adoecia�' -a "

pessoa de .:Join�ille passasse por aque-
· que ela h...je não depende inteiramente la)egião procurando uma empregadado-
da generosidade dos. filh9S, nen;a preci- méstica teria. que se esconder das can-
sa aguardar vaga na$ enfermariás dos didaÜls. Hoje"com a oferta'de qm salá-,
hospitais, de favor•. Hoje ela ,tem, a sua rio .mínimo· 'livre, com registro em ca

pensão modesta do INAMPS, que todo derneta, não se consegue . nem. quem
mundo malha comO a um j�das em· fim q.,ae:ira. �uvir a proposta. Quem dUvidar,
'de quaresma; ·Hoje ela 'se interna em que visite ,Rio Branco ,e qnedöres.
,quartQ pâgO no; excelente .l:Iospi�al 'S�ri-, - •

,
• - .,

to . Antônio, dé Guaramir:im,. Pf),r ponta., 'Lá não se óuviú falar ainda neste n__

de Funrural, porque ela trabalhoU na
. gócio de "achatamento" da classe mê

lavoura por mais de. 50' anos. Nlas.·.rni-· dia, e, tanto quanto pudê observar, nln
nha pobre mie

.

morreu· sem·'conhecer." 'guém eS1:á. Rr:eQçupado cem, as ,dívida.
nada disso. E ela viveu nos ".bons tem- do Brasil.

.

'.
pOs", quándo tudo era barato e o go-" _. • """:"'" r

"

vemo $8 intitulava "o pai,.doS,pobr�". E par hQje .98T ..m�nha gente. Quem
-. • _' quiser sair. da'miséria, vá pára Guarami·

Lá no noss� lugâr agora até as es- rim, fale com· o 'pr-efeite, Salim Dequech
tradas vicinais São bem cuidadas e po- e inicie uma,;plant.çio de arróz. O Barr

· dem ser �rcOf;rida$ ...
a I,TIpito�;quilômer ,:�oJdo .Brtisil:.fi'la· ·C!ª:-'.Foi.is�.o queJez PJ

·

tras por: hOfa. Mas" nos tempgs: das' tip ; deputadô:' Alva ai' • E está" muito sa�,

decàntadas . vacas gord;@$.nós. éramo
; i�f.eito:··

$, ." i't'{ .:" i;
.

.

. ..

;1,,;:1�:' -: �'
.

�
.,

t·
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. INSTI:rUTcO NACIONAL D� ASSISII'_OIA M�DICA -DA PREV'IDI!NC!:IA:1I0CIÀL

SUPERINTEND�NCIA REGIONAL EM SAm:A_ C�t��INA..
LOCAÇAO'DE IM6VEt

O INAMPS' em Jaraguá dó Sul, tOma pLÍbllcö- qúe necessita locar rio' centro

da cIdade uma área 'aproxlmada de 600 m2, para Instalação de seus Serviços l:Ie Me-

dIcina SocIal,. ..,

'

A propostas deverão conter; além de prazo de validade, os seguIntes
dados: descrição· minucIosa do Imóvel, �rea, Instalações existentes valor locativo as-

.

alm como. s� fazer àcompannar de cröquí. com planta baIxa do lmõvel.
'

.

O regIstro do contrato de locação no Cartórió de Registro de Imóvel será

obrIgatórIo, correndo as despesas por conta exclusiva do locador.' .

'

.'
.

.

As propóstas deverão ser entregues na rua Barão· do �io Branco, n.° 72,
gté às 18 horas do' dia '10/11/82, onde os preponentes pOde'rão' tomar cbnhecimento
antecipadamente, do modêlo do contrato a ser celebrado. '. '.

'

.

,0 INAMPS reserva-se o dIreIto de optár pelo Imóvel que melhor atenda às.
suas �cessldades.

.
.

_

.

.

. O preponente deverá apresentar o trtulo de propr-Iedade do ImÓvel, devlda-
mente transcrito no Registro de Imóveis, assim como os demais elementos necessários
à aprovação da proposta e formalização dö ài)ntrato de locação �CPF; Identidade, CGC,

I

. CRS, contrato social, etc.>.

,ORAÇAO AO' DIVINO

- ESprRITO SANT-Q
, "Antônio José

Espírito Santo, Vós que
.esclarecel tudo; que Iluml-

I' na.is tOd.
os os caminljos para

que eu atinja o meu Ideal.
. Vós que me dais o dom di
vinO dê perdoar' e esqueter
a- mal que me fazem e que
todos os Ins.tantes de . mi-
nha vida estais comigo, eu

quero neste curto dlálogo
agradecer por tudo:j con

firmar mais uma vez que
eu nunca .quero me separar
de Vós' por maio� que seja
a Ilusão' matérial, não será
o Hlrnhno· de vontade que
sinto de um dia estar con

vosco e todds os meus ift.
mãos na' glórlä perpétua -

0-"�rlgado. mals uma vez. +: �
pessoa deverá fazer esta 0-'

ração 3 dias seg",idos, sem
dizer o pedido. Dentro de 3
dias será alcançada a graça
por' mals dlfrcU que seja .. Pu
blicar' assIm que receber a

graça. Agradeço graça rece-
. blda. �J).J.R.> - n.o 55'-

.

Gon�alves

Candidato a
.

. \

vereador n� 1615
. �PDS

Gente. da terra,. trabalhando �Ia terra dá gente•.

.
'

-,

GERVASIO ZANGHEUNI

P/ P efeito de Compt

PDS
'Slrebe
N.. 15

IIARCOS WULFF (MAKI)
P/VIce-Prefeito

"Gente do povo que quer: o

melhor para o povó da gen-
te".

.

,
I

ESTADO DE SANTA CAII"ARINA .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

LEI n.o 878/82 limites parciais a que se retere o artigo 'Segun
do, as parcelas não utilizadas, passarão a a

cré�cer-se-à a disp blIldade no exercício se

guinte, destinadas a mesmo Investimento ou

a novos projetos, segundo a necessidade ,do
Município.

Art. 4.° - Os orçamentos para os exercí

cios de 1983, 1984 e '1985 conslgnario obriga
toriamente dotações' correspondentes aos en- \

cargos decorrentes da execução desta' Lei.
A� 5.° - Fica o Poder Executivo autori

zado a realizar operações de crédIto que se tor.

narem necessárias à execuçãô desta Lei.
Art. 6.° - Esta LeI entrará em vigor a

partir de 1.° de Janeiro de 1983, revogada� as

dispoSições em ;contrárIo.

PALACIO QA PREFEITURA MUNICIPAL. �
JARAGIJÁ DO SUL, aos 04 dias do mês de no-

vembro de 19.82. . I
.

.. SIGOLF"-SCHONKE .;_ Pr Ito Municipal,
_

. 'em exercrcJo
� A aresente lei fot registrada e publicada

li'! sta Dlretoria de expedIente, Educação e As

slsfêncill Social, aos 04 dias do mês de no

vembro d'e 1982.
ASTRlT K. SCHMAUCH

Diretora
.

. Fi".!!. as despesas do Orçamento Plurianual
de"liIvestimento para o perfodo de 1983 a

1985. ,

.

SIGOLF SCHONKE, Prefeito Municlp I de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catari no

uso e exercício de suas'atribuições.
. Faz saber a todos os habitantes deste Mu

nicípio que a Câmara de Veraadores aptovou e

ele sancIona a seguinte LeI:

I

Art. 1.° - FIca o Poder Executivo autori
a dispender, nos exe�cfclos de 1983, 1984

.
até a Importância de Cr$ 2.986.060.563,00

(aols bilhões, novecentos EI olten�a e sei8 mI
lhões, sessenta mil e quInhentos e sessenta e

três cruzeiros> correspondentes as despesas �e
CapItal discriminadas no Orçamento P.lurlanual
de Investimentos para o perrodo de 1983, 1984

1p.1885 que acompanham esta LeI.

Art. 2:0 -:- No cl,lmprlmentq do .dlspos�do
artigo 1.°, seilp observados em cada'exerlfclo
os limites parciais das· despesas de capital, fi
icados pelo Orçamento Plurianual de Investl�
mentosr

,Art. ß.o - Não atingidos, no exercrc.lo 08

ORÇA�NTO PLURIANUAL DE ItNESTtMENTOS POR 6RGAOS· PARA O 'RII!NIO DE

.

�_ 1884 • 1_.
.

'''Í'RIINI08

()R� ," 1983 1984 .. 1985 TOTAL /

0100", Câmara (fe Vereadores .••.•••••••• 8.000.000 10.000.000 12.500.000 30.500.000

.
0200 - Gabinete do Prefelto,.............. 120.000 150.000 187.500 457.:500

. \ 0300 - Departamento de Admlnl�tração •..• 2.740.000 3.425.000 4.281.250 .446.250

0400 - Depto: de �uc., Cult.·e Ass1st. Social 20,050.000 25.082.500 31.328.125 �!440.625
0500-Departamento da Fazenda 103.700.000 �29.625.00Q 16�.OS1.250 '3 5.356.250

. 0600 - Departamento de Obras .e Viação .. '. 624.500.000 780.625.000 975.781.�50 2.380.906.250

700- 'pepartam�nto Agropecu�rlo ••.....• 24.040,000 30.050.000 37;«i62.500 91-.652.500

O-Departamlnto de Turismo ...... "',' 79.000 98.750 '123.438 301.188

TQTAl <aERAl :.... 783.229.000 979.038.250-1.223.795�313 2.986.060.563
'/

SUL, a08 04 dIas do mês de novembFG de 1982. '

• . ,

ti

SIGOl SEHONKE
Prefeito Municipal,
em exerC�;ii? .

;.lf.·.·.�· "'.'��'"

. PrUeiliaS
.

di CaSllella
Aurea Müller Grobbil. OfIciai, do Registro. CI

vil do
-.
1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul.

Estado de Santa Catarlnll. Brasil. Faz saber que
compareceram em cartório. exlbrndo os documen
to� exigidos p�la lei... fim de 88 hablll�rem para
casar:

I •
•

..

,.

"

Editai 0.° 12.84à· dá 27-10:.1982.
.

JOAO ROLANDO "MÉSCH E NADIR. 'SALETE' CORDEIRO _

Ele; brasileiro, .solteíro, �Ietrlclsta, natural de Doutor

Pedr.inho, neste Estado,' domlcillsdo e resldente na Rua

Professor Antonlo Ayroso, nesta cidadã,' filho de José
Mesch Junior e de Otilla Ferrart.

Ela,� brasiletfa;' 'spltelra, do' lãr, natural dá .Espinilho,

\
Campos Novos, neste.; �st�Clo,

.

tfomicillada e reslderite na

Rua Professor Anton1ó, ÂYr.oão, nesta cidade, filha de Sebas-

tlana CordeIro.
' ,

,

l.

Editai n.o 12.849,de 27-10-1982.
ANGO KöPP e URSULA S!LKE -

(
. ,

"
Ele, braellelro, solteiro, operérlo, ha,tural de Jaragoá

do Sul, domlclllado e re�ideni:e em Rio Cêrro II, neste dls

tr.lto, filho de Eugênio KOpp e de Eri9� Rassweiler KOpp.
Ela, brasileira, soltelra, servente, natural de' Jaragult

do Sul, domlclâada e residente ,em Rio Cêrro, neste distri

to, fllh� de Ifredo Selke e de Edith Kreis .Selke .

Edital' 0.° 12.850 dê 29-10-1982.
L1NO M-'RQUAR :r E ADA BUTTENDORF -

"

Ele, brasil iro, solteiro, operário,. natural de Corupá,
neste Estado, domiciliado e residente em Pedras Brancas,
neste distrito, filho de osvaldo Marquardt e de ,Sofia Mar

quardt.

,
Ela, brasileira, solteira, operärla, naturel de Jarag�á

do Sul,
.

omiciliada e residente em Pedras Brancas neste
.

distrito, filha de Elmo Buttendorf e de Isolde Klabunde
Buttendorf .

) ,

Edital n.o 42.851 .cle 29-10-1982.
FLAVIO LUIZ ARTUR E MÀGALI RITA MAHFUD _

.

Ele, brasileiro, solteIro, militar, natural' de Rio. Cla�o,
São Paulo, domiciliado e residente' na Rua Marina Fructu

oso, nesta cida,de, fll�o de João de Jesus'Artur e de Maria

Sirley da Cruz Arturól
.' ,

I j
. Ela, brasileira" solteira, funcior)éfia pLÍblitfa, natural
de Pôrto União,. neste Estado, do :fIlada e residente

.

na

RU!i Marina- Fructuoso, nesta cidade, filha de Antonio Mah

fud e de Norma Butzke'Mahfud •

•

1 Editai n.o 12.852 de 29-40-1982.
_

'

JOS� FRANCO DA SILVA E VALDU! DE OLIVEIRA _

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natl,Ji'al de Xambrê,'
Paraná, domiciliado e residente na Rua José Teodoro Ribei

ro, nesta cidade, filho de J'esulno Franc da Silva e de' J�-
sefa Per�rà da SJ!va. ',�

"

;' '_'
.

Ela,. brasileira, soltelr�, costureira, natural de Brus

que, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Francis

co Todt, nesta cidade;. filha d!:) Eugênio Artur de qJive!ra e

de Laura lebôqk de Oliveira.,
.

Edital n.o 12.853 de 29-10-1982-
IRIO JOS� FERREIRA E ODETE MARIA CO(iROSSI -

Ele, brasileiro, solteiro; torneiro, natural de Massarari
duba, neste Estado, domiciliado e residente em Vila lenzi,
neste distrito,' fiho de José Antonio Ferreira -e .de Benilde

Ferreira.
' r

Ela, brasileira; solteira, Industriária, natural de Coru

,pá, neste Estado, domiciliada e resid�nte na Rua MIguel

;Salai, nesta <?idade, filha de �rthur Cogrossi e de A1ma éo-
. gross!.

.

"

Editai n.o 12.854 de 29-10-1982.

OLEGARIO HUMBERTO MARTINS, E IRENI; DO CARM'O FER-

REIRA PIRES -
.

Ele. b�asileiro, solteiro,' operáriO, nl;lt4l'al
"

Jaraguá
do Sul,. domiciliado e residen. e

.

T-liiS RIos o Norte,
neste distrito, filho de Apolinarlo rtlns e de Santinha A-

bellno Martins.
. ) .

Ela, Ilrasileira, solteIra, oper-árla, '��l:Iral de Goioxim,
Gwarapuava, Paraná, domiciliada e residente em Barra do

'Rio Cêrro, neste distrito, filha tle Pe ro Ferreira Pires e de
, Arminda" Ferreira. Pires. ,

Edita( n.o 12.855 de 03-11-1982-

ROGERIO DOS SANTOS LOPES E .MARLI RQSALIA TO-

'MASELLI -
.

/ .' .

Ele, brasileiro, solteiro, Industrlario, natural dE! Bom

Retiro, neste Estado, dómlclllado, e resIde e em Jolnvllle,
,nest Estado" filho de Manoel Lopçs � de Catf.'lna de Sou�

sa lopes. . /

Ela, brasileira, solteIra, .desenhlsta, natura� de Gua

ramirim, neste Estado, domlPillada� e .resldente ·,na Rua

Padre Albe,rto Jàcobs,' _ nesta cidade, fi.lha de Llberato To

mase"l e de Itelvlna Guesser Tom"elll.

Para Depulado Federal'

I

,3

o

I

3

Indicador Profission
·ADVOGADOS' .

----�

.

DR.' FRIEDEL SCHACHT

,Adv�aClo, • Aucl1tor

'I.

Escritório Jurrdlcó na Av. Mal. Deodoro, 413

I .
" .

,

Fone 12..0244 - Jaraguá. do Sul - SC.

, .

Dft•. ALTEVIR- ANTÔN,IO FOGAÇA. JONIOI.

Adv_' .

Especialldáde em cobranças, desquites e divórcios
Rua Domingos da Nova, 102 - Fone 72-0498

Jaraguá
.

do Sul - SC.

DR•. VITóRIO ALTAIR _ LAZzAfllS

Advogado

Central espeCializada em cobrança empresarial
particular, cobrança judicial e inventário.

·1,
.

.'

Rua DOmingos da Nova, 283 ....:_ Fone 72-0004
I

Jaragu6 do Sul - SC.

CONT.M3ILIDADE
.ORGANIZAÇAO CONTABIL

"

"A COMERCIAL" SIC LTDA

Contabindádé, recursos fiscais e admini�
tratlvos, servlçes de marcas e, patentes, leg,isla
ção trabalhista e previdência' social, seguros.1
serviços aéreOj VARIG.

I
Rua Cei. Proc6plo Gomes. 290

I

72-0091 - Jaragu6 cio .Sul-SC.

\

CODlunicado

ESCRI16RIO CONT!BIL

:
comu,nlca que está atendendo em suas novas

L
do,RI. o......../n.' - defronte d. SAMAE.

'. I

ESCRITóRIO TECNICONTABIL ·DE JANUARIO

STlNGHEN

··Escrlta fiscal 8 �ntabllldade em geral

Rua .Clámente S.ratto, 81 - Fone 72-0531
Jaragu6 cio 8u1-SC.

Auto Meclnlca

Mecinlca -lomo - R"'flcas.eIe Motores -

Eletrlcldaele • Manutenção Geràl

Direção (te: Egon H�nschel

Av� GetúUo Vargas, 755 - Fone 72-0118
.

.'

.. ,

Jataguá do Sul-SC.

Cirurgia V••cu!ar - �ngiologla

Cirurgia de varizes. -. esclerose de mlcrovarlzes
- distúrbios das gorduras do sangue - hlpert�n'
são arterial - impotência sexual masculina 'gol'
insuficiência arterial - tromboses arteriais, ve

nosas e embolias":"" cirurgia das obstruções arte

riais no··pescoço, no abdome e nos membros. Fisio

terapia vascular. Laboratório de fluxo vascular.
Consultório: Rua Guilherme Weege n.o 22 1.0 an

dar, Sala 17 (Esquina com Av. Mal Deodoro) -

Fone 72,.1524. Horário: dae 8h30 à$ 12 horas.

1140
..

- 1840

P D 8

,Para vereader RUY DOIYAL LESSMAtiN

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'" I';M Ó;'V-E L.
O MELHOR EMRREGO DE SEU CAPITAL.

.
-

.

.

� .

Em p t e e n _i�'1B.1f'J�';;�:.Jtlh 8 �iu4r i 8S .
Mar�ati'·. lida.,

.

,
,

� /.' _, .

-

-, "�. . \"

"

Mal. D8odorb,'l�1'79""'; 'O�8 72�1136
r.

,
,

Para' Vereador.'
"

de Corupá '

ERNESTO FELIPE
BLUNK

n�o' 1609 - PDS
)

,O NOVO' CHEVETTE•.

A grande',':'atraçãor" desta temporada

i

ESTAob D�"SAflITA ;C_AFUMA
r ",�R&J;Ell'U�_,��N,ICIP.AL DE JAR.\GUA RO S�L

, ,DEGRE:rO N.� 184/82.
Concede' subvenção à Fundáçã!) Eduéaclanai Regional,
�araguaent!e ,-:-: FERJ :e, dá. oU,tr�s providências.

SIGO(!.F SCI:iONKE;, Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, Estado' de Santa Catarina, no uso e exercício de 'suas

atribuições, com base na L,el Muni�lpaJ :N.o 876/82, de 2�
de outubro de 1'982,

.' :::�ES'FA�G� �TA C.ARIN� "

PREF:El:FURA MUNICIPAL ,DE JARAGUA DO SUL
'e :.---�

) D�CRETO N.ó 783/82

" �uplen�a é;!lanülá' dotações do orçamento vigente.
,

,

";':'( , ,
'

'- \
" ",' -,i'

SIGOLF SCHGNKE,' Prefeito Múnicipal de' Jargauá do ,

Sul, Estad6 de Santa Catarina, no uso e exercício 'de"suas '

, 'àtriburções, 'com base na Lei Municipal n.? 830/81 de 19

de novembro dé 198'1,
,

,

. :

DECRETA
Art. 1,.9 - Fica�, aberto um crédito suplementar no

';'"valór'd� Cr$ 21.GOO'.06(},00 <Vinte e um milhões de cru

zelros), para reforço, dos programas e verbas abaixo' dis

"ortmtnadae, constantes do orçamento vigente; � saber:
ANEXO I - QUADRO A

; ::0403 � DI�ISÃO 'DE ASSIST�NCIA SOCIAL

0403.13754282.021, - Manutenção das 'atividades da Divi-
são de �ssistência ,Social . Cr$ 500.00:0,00

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
'0501.03080332.026 - JUI'OS e amortização, da dívida públi-,

ca '. . . . .. Cr$ 20.50(}.OOO,06 '

TOT A L' .. , . .. Cr$ 21.000.000,00
I

ANEXO 11;- QUADRO A
,

0403 - DiVISÃO DE' ASSIST�NCIÄ SOCIAL
0403.13754282.021 --' 3.2.5.5 ....:.. Assistência Médica' Hospl-

. ) ,', talar '" Cr$, ,500.000,00
0501 - DIVrSÃO DE 'OONTABII!.IDADE
050f,Ó3080332:026 -"'- 3.2.6. t. -,- Juros de 'dIvida contratada

"
'

�
.. .. .: Cr$, 20.500.000,00

,

TOTAL. Cr$ 21.000.000,00

Art. 2.0 - Para fazer faee 'as despesas decorrentes
do artigo anterior, fica anulada parclalmente a segUinte do

tação .do orçamento vigente, a saber:

,

At:!:... 3. o - Este Decreto entrará em vlgor na data
de sua publicação, revogadas as dlspostções em cantrário.

ANEX:O I - QUADRO A

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE ' '

6501.99999992.029 "":-' Reserva orçamentária
r_; :�., ;"" ; ... : :,••• Cr$ 21.000.000,00

,

f

ANEXO II - QUADflO A
0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.999999�,29 - 9.0.0.0' -- Reserva de contingência

••

'

•.• ••

I
.• Cr$ 2� .OOO.OO(},OO

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA
ibo SUb., aos 25 dlaa do mês dê outubro de 1982.

.'
,

SIGOLF SCHüNKE - Prefeito Municipal,:em exercício
O presente Decreto foi registrado e publicado nesta

Dlretorla de Expediente; Educaç�o e Assistência Social,
aos 25 dlas do mês de outubro de 1982.'

ASTRIT 'K. SCHMÄLIOH - Diretora

<Horta, es(olar� escoll�
CGC MF i"f.O '84A32.9tl2l0001':00 '

.

:

S.A.

.
'

D'ECRETA

" Art. 1.o - fica o Chefe do Executivo autorizado a

conceder subvenção,à F..undação �ucatiQQ�I, Regional;.��ra
guaense-FERJ, no valor de Cr$ 2.800.000,00 (Dois milhões
e oitocentos mii erlJlzeiros) e-a despesa correrá por conta da

segl!lin�� Aotação do orçam�nto vigente, a saber:

Em cumprimento à I'�gislaç'ão vigemte e às deterrni!naçqes estatutárias, submetemos para apreciação de Vs. sas., o Balanço P8)trimó,nial"
,

,e respectivas demonstrações Financeiras, encerradas em, 30" de, Se;t�mbro de 1982.
'

,

,

,
-

'

.

'
.� .

-

,

. ' . ,. , ,',�NEXO I _; QUADRO A .,.

"
, ...... ...

, -t �

040,1, � OIVISPlQ,DE EDUCAGÃO'� , , , "-

0401.08'4'J2052.01,5""""" SuJ)Venção 'para rnanuteaeãc da

,- ',"FER.! "•. :. : .. s, : . •... C,r$., 2.800,000,00 "

�

, ,ANEXO II - QIiJADR<) A

0401 -,DIVISÃQ DE EDUCAÇÃO
Q401.08442052.015 _.::. 3.2.3.1 '- Su!>venções sociais.

......

" Cr$ 2;800.000,00'

, ,

-Art. ,2. o -:-' A despesa decorrente .do artigo antenor,
correrá por conta' da' aAulação parclal do pr.ograma e verba
abaixo discriminadas, constantes do orçamento vigente, a

,

saber:
'

"

, , ANEXO 1 - QUADRO A

r

0401 '-' DIVISÃO DE EDUqAÇÃ.O
0401'.08446251'.005' - Construção do segundo módulo da

.'

,FERJ ;; .. .. •• : 'êri" 2.800.000,00
ANEXO '" ,- QW\DRO A,

\

PALÁCIO DA PREFEITURÃ MUNICIPAL DE JARAGUA
,

'DO 'SUL,�os
- 27 dia's, do m,ês ele (lutubro de 1982 .

.
.
' . . .. .... .. i _ -i:".,;.�' \ .

PASSIVO
'

EXERCICIOI82, EXERCICI0181
'PASSIVO CIRCtJtANTE 3.728.404,65 1.435.951,15

Impostos e Taxas .• "•• " ••••.. '1' .,.... 224---".9�7-2-,O-0---�'�7-'1=.-790�,0�0--
, Encargos soe, Trabalhistas........ 142.061,65 72.694,45,
Dep. Inc. Fiscais ••• ,., ..•..•••••• '... 1.179,00

'

'1'.179;00
,C/'Corremtes ...•.••...•..... ; •• '1" 772.992,00 397.687;70

'

DiVidendos .•.. r•• , ••••,; .,••••••••• ,.. 2.587.200,00_ 893.2ÕO,OO
PASSIVO EXIGIVEL IJPRAZO' 1.503.988,00 544.268,00

Provo pl Imposto de"'Renda .•.••••• , 1.503.988,0'0:-,---""544�268;OO-
PA1RIMONIO �QlJII)O .••• '... 9.138.739,21 4.626.270,79

Capital Soc. Realizado • ., ••.••• ' ••••• ,
" 4.620.000,00 1.540.000,00

"'Correçãodo Capital .....•.• ,..... ••• 4.212,.355.,00 2:840.280,85
Reservas de Capital .•.••• , ••"...... 149.257,09 87:531,68'

,
'

Reservas de Lucros'.. ••.••.•..•.•.• 136.617,00 I· 94.678,98
Lucros Acumulados ..•. ! ...• ,... •••••

. 20.510,21 63.7-79,28
TOTAL DO' PASSIVO •.• '........... 14.371.131,86 6.f?06.489,94

, ------------------_.---------

ÓEMONSTRAÇAO DO ATIVO IMOBILIZADO
CUSTO CORRIG. DEPR. ACUM.

Construções .•.. '. 6.,968.755;00' 1.114.999,00
Maquinário ..•.... 4.500.763,00 3.740.069,00
Instalações, ;.. ..• .. 76.170,00 - 65.505,Óo_
Móv. ,e Utensílios. 1.856.908,00 1.841.552,00-
terrenos ....•..•• 1 . 175 � 683,00

'

. TfTAL �4.5'18.279,OO, 6.762.125,00
,

DEMGNSTRAÇAO DAS ORIGENS E APLICAÇOES DE
R,ECURSOS

SIGOLF SCHüNKE - Prefeito Municipal; em' exercício
, O presente 'Decreto foi registrado e publicado nesta

,

'DitErtoriá 'd'e Expediente, 'Educação e Assistência Social, aos
'21' dias 'i:I()� mês dé:'Ou.tl.i!:m� de 1982.

'''" .: ÄSTRí'T K. SCHMAUCH

. . . .' \ . . ;
.

. � . , . . . .'. .

0401 - DIViSÃO DE EDUCAÇÃO

1,,040U)S440251.005 - 4:3.3.1 - Auxrlio para despesas de

,

' I '. c�pital . Cr$ 2.800.000,OG
�, Ir,'

Art.. 3.o - Este Decreto entrará em vigor na data
_de sua j:lúIlUcaçãa, revogadas as disposições. em contrário.

Rua Emílio Carlos Jordan, 103 ,_ 89.250 � Jarà�úá'dó '�(tI � SC. . de Massaranduba
,

.._
"." . .' . . , . , . . -... ....,..',

�

ßA�ANÇO' PATRIMONIAL,
A To I V·o EXERCfCI0182 EXERCICIOJ81

ATIVO C1RCULANTE 6:437 :807;86 . 2.557.234,77
"

'caixa' e Bancos .. .,", � " ..•• : ... : e
.
'� ••• ,' 6.29=5�.6"'-3'-:-9'-",1"'-5---"'__2::-.--=2-=C37=-.-:::3:=7::::-3,-=2::::-8�'

, CI Correntes .. i•... ,: ;. . • •• • . •• • •• • 126,71 238.580,7,1
,

'Estoques .. ,

•.....•. :. /•.••.. �, ••• :1' . -.- 24.192,50
.

'Depósito lnc, Fiscais 'i" .. , '...
.

102.291,00 36.761,00
Despesas Antecipadas i

••• ,. 39.751,00 20.327,28
. �TIVO PERMANENTE 7.933.324,00 4.049.255,17

Part. c/lnc. 'Fiscais' 0'" ••••• ;... 97.819,00 .51.166,92

PI.�I1. c/ftec. �rópr:ios � :.:. 19.351,00 10.122,27
mob. Corrigido' Monetáriainente ..... 14;'578.279,00 1.280.214,35
(-) Depr. Acu'muládo ......••..••. (6.762.125,00)' (3.292.248,37)
TOTAL DO A'rIVO ...... !,., ••••.••• ;.

""!' t4.371�3�86�-'-------,:.,'6:-.--=-606.489,94.
. DEMONSTRAÇAO DO' RESULTADO'DO EXERCfCIO

VENDÁ OPERACIONAL BRUTA •••• 9.396.390,00
(-) Impostos ••..•••• ,� •••• , •••• � ••• � (508.639,00)
(,-:-) VENDA UQUIDA •.••.• , •.• , •• ,.. 8.887.751,00
(-) Custo dos Prod. Vendidos" ." h. (5.040.112,26)
(�) LUCRÓ BRUTO ••••••.••••••

-

.. -3.847�638,74
(+) Receitas Operacionais •• , •• ,. . • • • 2.314.918;84
(-:-) Desp. Oper. Vendas ..••••••••• (474.037,50)

.

Administr•••• :,. (1.660.354,13)
Tributárias .• • • •

. (85. 918,20) .

(===) LUCRO OPERACIONAL UQ. ..••. 3.942.247,75
! (+)' Rec. não Operacionais •.••••••• 765.984,49
(-) Desp. não Operac�oAais •••• '00 � (12.140,00)

. (-) CORREÇÃO DE BALANÇO •.•• (459.765,03)
'(=) LUCRO ANTES DO I. RENDA.. 4 ..236.327,21-
(-) Provo pl .Imposta Renda •• " •••• " (1 .503.988,00)
(=) lUCRO UQUIDO FINAL .. :..... 2.732.339,21

'

CONTAS
Ativo Circulante' •.• �., ." •••••••• : •••

•

Àtivo Permanente •••••••.•••.•• '" .'
Passivo Circulante' � ••• ' •• , ••••••••••

Passivo Exig., LI Prazo •••••.•••• '" .,

Patrimonio Líquido .�
'

.

ORIGENS

.

2.292.453,50
959.720,00

4.ß12.468,42

UQUIDO
.

5.853.756,00
760.694,00
10:665,00
15.356,00

1.175.683,00
_ 7.816.154,00

APLlCAÇOES
3.880.573,09
3.884.068,83

T O ,T A L .• � ••••••• � •• , ., •••• 00',. 7;.764'.641;92-
--�----�--._------�------------�

7.764.641 ,92 .

c O N TAS: .,

(+) Saldo do Ex. Anterior •• � • •• •

{tl Ajustes • "0" •••••• " ., •••••. < •••

(=) Saldo ,Ex. ARt. ,Ajustado •• ' ••••••.
(+) AqUiSição, no Exercício ••• , •••• '.
,(+) Correção Monetárla .4 ••••••••••

(+) Lucro do Exercício •••••••••••.•

(-) Dividendos a Distribuir .• � � •••••

TOT A L . �- •....• �' .. _..••••-

•••••

i

DEMONSTRAC;AO D,AS MUTAC;OES ,DO PATRIMONLO. UQUIDO'.
TOTAL CAPITAl. __:�, ,. ,_RES. CAPITAL RES. LUCROS

4.626.270,79
/

4. 38q. 280,85' , .

87. 531 ,68 94.678,98
-.- 239; 719;15 '. , ',,' (87: 531.,68) (94. 67�;98)

4.626.270,79 4:620.000,00: .

; .,' ;' .

'

._.,..
....:.

116.850,,00
'

__ ._'<','" c. :,�' ,,;' 116'.850,00
4.250.479,2�, .4.212.355;00 "".,: '";,, é.,32:407,00
2.732.339,21 -.-:: ,,';' '-",';,,� ç ":"":'.-

2.587.200l0Q _
• .....L:

'

,';:� ;:; ":; ':'i ,
/ ;.;.:.;.._; ,

9.138. 739,2.1, 8.832.355;OO�
" :':t4�}',257,OÓ

, ;., � '3 .... '.. _

'

Jaraguá, do Sul,; 18 de Outubro �e 1982�
·\�,..:Y·

DORVAL; MARCADO ,._ CPF N)O 009.679.419287
, .

�f
.'. i

' " . ;'.

":.-:<$-;",

-.-

LUCROS·AC.
63.779;28
(57.508,49)
6.270,79'

-.- -.-

-.- '5.717,21 '

'.

2.595.722,21.
(2.587 . �oo;oot :

20. 5�'0,21 t

136.617,00
-.-

136.617,QO

'Cr$: pl aç,io
-

'.3,00

REiNÁTO WEBER _.;. CPf n.O 121.080.579·00
T�C. EM CONTABILIDADE' k.

CI1C-.SC n.o 3: 861
','

'

veDce O concurso
''\

Numa iniciativa da Secreta-,
'

ria da Educação e' Secretaria

. da Agricultura e· Abastecirnen-
,

to, nas 19 Llcres do Estado foi
desenvolvido o Oörícurso de.
Hortas Escolares e Domésti

cas-êã, com a finalidade de
liIensibiUzar: o aluno . sobre a

importância das hortaliças para

a saúde
. tncentlyando�o desta

fo�ma a cultiv�r sua
, próp�i�

horta, na residência ou na es

cola.. O concurso foi encerra·

do terça.feira, dia 26,' na Se-'

cr.etaria da Educação, 'em FIo-

'rlánópolis, quando foi entregue
o prêmio' de Cr$ 25 mil para

, a ,equipe de alunos da horta

vencedora por Ucre.

A horta vencedora da área

da 19.a Ucre foi a da Escola
Reunida Vidalina Xavi,er, de

Massaranduba,' cLija equipe foi

liderada pelo' aluno limar' Frie.;
dei, 11 anos, aluno da 4. a

série «Lo 1.o grau. O concur

so foi avaliado. pela Chefe da

DIade, Integrcadar Comunitário,
Representante da Acaresc, Pro

fessor de IPT e Professor de
Atividades C(vicas, equipe for�
mada pela 19.a Ucre.

.
J

Todos os alunos das equI:.-
pes participantes receberão um.

exemplar do, CalendáriO Hor-
" tas Domésticas 1983. As equi-

pes classificadas em 2.0 e S.l»
lugares a nrvel de Llcre, rece·

berão pl'êmios de CrS 15 mil
'\ .

'

-

e Cr$ _10 mil, respectivamente,

.. sendo que o Colégio, Estadual
"Miguel Couto", de Sch,roeder
obteve a

. segun�a c::olocação e

o eofégio Estadual "Tereza !=la.
mos"" de Cortipá, a terceira

"qqloeação. Oportunament�,
,

\,'f�p. ;", '';::';-\'" r .

"�; ", .�'�_:"
-;qi.retora ;éa 1,9. a Ucre nrn,�p.n,�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

.1, __ " ...', ',-'.•",'',S' ".no :ar8-e� de é Evangélicos, luteran.os defendemêo uso

.

"." .'" o trato da terra e a reverslo do Iodo ru
it,···�t��:·";��i·:?Ct1f '1]"",Z" .', " .:..1.' \- _

•

".
.

• ..:.,."'..-.. _.
__....;. ---------/----...ii

. : ,'" ';':':,:�1;��'·..,yFoI �de-·Cr$ '"9 :248-;G57�,90 a-receita liquida Ela" No perfodo de 20 a 24 de mensagem às comunl

':,' Festa dc{s',:50 Anos do Seminário Sagr��o Coração' de outubro, reállzou-se na Comu- bnde observa-se: �A me

Jê$,us; �6i;;�,orupá, r�,allza�,' no ,�Ia 17 d�' ou�ubr�, ,s�e- 'nidade Evangélica de Hambur" do evangélho fios diz, que

guado (if'dir�r Padre Rudl Koch e o .tesoll�elro", Irmão go Velho, munictplo de . Novo seu. filho Jesus ,Cristo,

Clàudi(t.fY1�!J�ann.,'A':'.rend,a bruta fei cra: :c,r$ .. ; .. ;_.. tJamblilrgo, Rio, Grand3 do Sul, ,manifesta seu amor e tlJZ
.

1a,i162.756.0fi), enquanto a despesa somou Cr$ .» - • ; -

o décimo terceiro Conclilo Ge� da. I:le traz vida aos qlie
3.914. 699,QQ.' Só do livro ouro arrecedou-se Gr$ ral da Igreja EvaJl!4éllca. de

..2.708.457,00 e de outras promoções, Cr$ 3.813.305,00. Conflsslo Lutera'la 110 Brasil.

O resultado foi excelente" sendo que a renda será apli" Dentre. os 121 delegados com

cada na: manutenção' do Seminário.
' ,

direito' a voto, estavam' o Sra.
, � e _ Marcos Mohr, Dr. Irineu Fa-

2� - Estamos nos dias Figueira), dla 10 na Casa sold e o Pastor !ngo Piske, de

derradeiros da ,campanha Comercial Nicocelll (Nova Jeraguá do Sul 'e. pr.esente� Na última sessão do Co

eleitoral, rumo ao .plelto do Brasília), dia 11 no Bota- também representante3 das, .,110 foi eleito .0 novo C.9nse
dia 15' próximo. Os dois fogo (Barra do Rio Cerro) Igrejas Evangélicas do R:o da Diretor que dirigirá os

.' I ..nicos partidas polític�s e no dia 12, no Juventus Prata e Alemanha, além dos nos da Igreja nos pröx
de Jaraguá do Sul estao (Jaraguá Esquerdo). En" representantes da Fedaração' quatro anos, bem como, ap

queimando os últimos quanto isso, o PMDB tem Luterana Mundial e Conselho vado após muitos debates
"cartuchos" para conquls- hoje comício, no Botafogo, . Mundial de Igrejas. InforrTÍaç�s, o orçamênto
tar a simpatia do eleitora" dla 8 no Salão Alvorada o. próximo ano. Para a dir

do, . 'notadamente. os Inde- (Rio Cerro II); dia 9 no Sa"' Segundo Informações
.

do foram' reeleitos o Preside

cisos, que não são POU" Ião Vieirense te na Casa Pastor Plske� ao ·Correio do o 1.0 8- 2.0 V1ce-Presl

coso Os comícios, por Comercial Reitz (V-lla, No- Povo", o relatório' referente. ao ,'�spectlvamente os Pastq
exemplo, encerram-se sex- va), dia 10 no Salão 25 de ültlme biênio, do Pastor Presi·

.

Dr'. ,Augusto Ernesto Ku

ta-feira. dia 12. O PDS rea- Julho (Jaraguá 84), dia 11
dente Dr. Augusto Ernesto KUß- ,Dr. Gotfrled Brackemele'l

IIza hoje no SalãO da Igre- no Salão Vitória (Ilha da
nert foi amplamerite drscutldo Meinrad Plske, e, demais'

Ja (Rlbei;ão Molha), dia 9 FigUeira) e no dia 12, no
e recebeu parecer favorável selhelr08 08 Srs. Pastor

no Salão Vitória, (Ilha da centro' da cidade. .

dos conciliares.
'

.

Vollbrecht (Esplrito Santo),
,

. - � _
. cleplades Pommê' (São Pau

3. - .segUindo a linha de trabalho de Implantação o tema gerat do concilio foi 'Dr. Arl Rleger (Rio Grande
do governo em regiões pölo, o governador_Henrique "Terra de "'eus, Terra para to- I> H I th 'Kaminski (Pa
Córdova esteve esta semana em Jolnvllle. Ontem, dla

LI Su, e mu .... .

. dos" que foi' apresentado por _A.\ Dr Armfnlo Schneider
5, O Governador concedeu várias ,entrevistas para pre- '!aI, . , .

'

.. ,

feitos de Corupã,' .,Jaraguá dq Sul, Guaramlrlm, Araqua- um painel e após discutido em Helvlno Pufal (Rio Grande.

ri e, candidatos de Barra Velha, além de outras. grupos e conclusões no plená- 'Sul>, Norberto Sprung e

,

......... • ...;..;.... rio, onde'; aberdou-se a·.�ltuaçã9 Odebrecht (de Blumenau,

pecullal que o mesmo apresen- . ta Catarina).
ta, as denönclas e as ihjusti.
ças, especialmente nas áreas O orÇamento geral quê e

de Imigração, que diarlàmente , mlnlstraçlo utilizará' para 'a

são ápresentadas pelos ,meios manutenção, missão e fo

de comunicação. . Das conclu· ção é de, Cr$ 485. !96. 000.l
söes chegadas,· o Pastor Plske que serlo rateádos entre

deStacou o seguinte: O uSQ e. 118.180' membros contrl.
o trato da. terra, a necessidade tes, além de uma supl,em,
de fixar o agricultor na terra e ção da Igreja da Alemanha e

reverter o processo do 6xodo Federação Luteran!! Mundial,
rural, a Interdependência dos orelem de Cr$ 78 milhões;

5. ..- Dávlo Leu, prefeito de; Massaranduba, enca" paises fi povos, empenhar-se, pectlvamente. O próximo Co

minhou ao Poder. legislativo, projetos de lei criando,. por uma âgrlcultura alternati- crllo ser' no mês:'"c:le ,
outu

duas. novas escolas, vinculadas a rede municipal de ,en", va e ampla divulgação do esta-' "de 1984, prGvavelmente
sjno, sendo uma em1=undos Botuca e outra em Fundqs tuto da terra.

' '\

cidade· do ()8lite . parana

Sueco. Nessas comunidades existem clientela estuJan-
'

área abranglc:la>pela' 5.a . Reg

til, necessária para cursar o 1:0 grau - 1.a à 4.a série e, I Igualmente elaborada" uma . ão Ecleslht1ca." .--

além disso, evitará que �s crianças cruzem a movimen

tada SC-413/474"Rodovla Guilherme Jensen.

6. -. De' cada 100::-rí"
e

país' foi mostrada pelo Se-' .,çás que entram no ensino cretário de ,1.0 e 2.0 graus
de 1�o grau, 50% ficam.re". do MEC, AmtOnio de AI"

ti�as, na primeira série: buquerque Filho, que afir
dos outros 50% apenas, 37' mau ainda que a situação
alunos terminam a qllarta está ainda pior no ensino

e somente 17 conseguem!
do meio rural onde menos

chegar até a oitava série de 1 % dos alunos ,que ini"

do 1.0 grau. Esta situação I ciam a primeira série che"
crítica do ensinQ. básico de;» gam até a sétima.

.

Estado de' Santa Catarina .

PREFEITURA MU�ICIPAL DE JARAGUA DO SUL .

" ,,:

LEI H.o 879/82 '

Estima a receita e fixa a despesa do Munlcfplo de
Jaraguá·d� Sul para o exercício de 198ª. .

.

·
. SIGOLF SCHONKE, Prefeito ',Munlc.lpal de Jaraguá do Sul,

Estado de-"Sánta Catarina, no uso e exercício de slIas atribuições. ,: >

,

Faz saber a todos os habitantes dest,- Município que a Cão -.

mara de V�readores aprovou 'e ele sanciona a sagylnte Lei:" "

..

, Art. 1.0 � O Orçamento. Ger:al do Muntciplo -de Jar�guá do
Sul pa�a o exercício de 1983 composto pela Receita e Despesa da PrefeI
tura Municipal e' órgãos .da admínlstraçäo descentralizada, discrimInados
pelos anexos lntegrantes desta Lei, estima a Receita em Cr$ ••.••• ;, _ .

\

2.426.000.000,00 (Dois bilhões e· quatrocentos e vinte e seis milhões), e ;

fixa a despesas em igual importância. ,

Art. 2.0 - A receita será realíaadamedtantearrecedaçêo dos
tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma de le
gislação em vigor e dê acordo com fi. segu_inte desdobremente:"
1. RECEITAS DE REC. CENTRAliZADO
1 • 1 RECEITAS CORRENTES •.•• '. ;, _ •• _ •.•..•

1.1'.1 RECEITA TRIBUTARIA •... " .•..•••...•.

1.1.2 RECElTÀ DE CONTRlaUlçOES : .

1 .1'.3 ,RECEITA PATRIMONIAL � ..

1.1.4 RE-CE--1TA AGROPECUÁRIA, .. , ......•....

l' .1-.5 RECEITA INDUStRIAL -

....•... ; ..• , .•••

1.1.6 RECEITA DE SERVIÇOS.;" ..

1.1 • 7 TRANSFER�NCIAS CORRENTES •.•.••.. '

1.1.8 OUTRAS RECEITAS CORRENTES .....•

1.2
. RECEitAS DE CAPlTAL :.;. � .

1.2.1 OPERAÇOES DE CR�D'ITO ,
••. " .

1.2.2 ALIENAÇAO DE BENS .

·

1.2.3 AMOR�IZAÇÃb DE EMPR�STIMOS '

....•

1.2.4 Tf.{ANSFER�NCIAS DE CAPITAL .......•
1.2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL .

T O fA .l· •• '

•..•..
' � .••••.•

2. RECEITAS DE REC. DESCEN:fRALIZADO
2. , ' SERVIÇÓ AUT·. 'MUNIC. DE ÁGUA E '

ESGOTO�AMAE'
,

�.1 � 1 RI;CEITAS CORRENTES •. : .....•.....

· 2.1.2 REOEITAS DE CAPITAL ... '." ..... : ., ...•
TOTAL, •••..•• ; •••...•..•..•. '. •.

,
•••••.. -.

FUNDAÇÃO E. R., JARAGUAENS&FERJ
RECEITAS CORRENTES ..

RECEITAS DE CAPITAL •.............
TOTAL ••

,
•••. �, •.•••••••. _ •..•. .- ....••

,
.•.

TOTAL GERAL DA RECEITA .

1.261.952.307
---277-:-840�3Õ7

1.000
·1.501.000

1.000
1.000'
1.000

971.605.000
11(�092.000
938.047.693
150.000.000
'1.500.000

1.000
786.545.693

1.OQP
-�,

-::"'2"-:_2:-:c'OO'_".=:-oo-=-ó� OOÓ

179.00G.000
1.000.Ó09

180.000.000
2.2
2.2.1
,2.2.2

31.000.000
15.000.000

-----

46.000.000
2.426.000.000

Art. 3.0 - A despesa será realizolda segundo a discriminação
q�e apresenta a sua composição por funções, programas, sub-programas,
projetos e atividades, distribuídas por órg_ãos da seguinte maneira:
1 ,

' PODER LEGISLATIVO
0100 GAMARA DE VEREADORES •.• ;p.r..�.:l.:.m,.I.�

01"01 Câmara de Vereadores .'� .. � . � .. "". _ ....• ,

2.' PODER EXECUTIVO ..... "'," .....
'

......

0200 GABINETE bo PREFEITO ., .. \, .........•

0201. Gabinete do Prefeito ...•.....•....... _

0202' �abinete do Vice"Prefeito •.• :. � ... ; ; ; •.
·

0300 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO .

0301 Divisão de Pessoal ..••... : .

0302 Divisão de Material .•••...•............
0303', Dtvisão de Serviços Gerais ..... "., .•..
0400· 'DEPARTAMENTO DE EDUC. CULTURA E

ASSIST. SOCIAL
'

....•••..• ,0.....
186.5.00.000

0401
.

,Divisão de Edúcação·.................. 146.500.0'00

g:�.,
.

QiVisão de Culturà ••...........•....•• 4.000.000
DIvisão de Assistência Social 36.000.. 000

0500 OEPARTAMENTO DA FAZENDA '.' . . 529.088.000
05'Qt l' giViSão. de Cp,ntabilldade 471.688.000
0502'� .ivisão de Tributação. ;; .. :

'

'.". . 52.200.000
0503 Divisão _de Tesouraria • • • . • . . . . • . . . . • . . . 5. 200.000
06� OEp:AR-;'t:'AMENTO DE OBAAS E VIAÇÃO. 1.1.67.300.000
06�1 ic, Divisão de Obras ••.•. ;................ 609.áoo.öoo
Q69?' ,D!vis.ão' de Estradas de Rodagem' .. " • : : . . 254.000.000
OSQ3 .:Divisãé de $erviços Urbanos' .� ...... �. . .. 303.500.000
O?--PO ' DEP'AR'itAMENT0 AGROP'ECU.�RJO .. : .'.

" 53.483.000
07Q1 ; "Divisã9 d.e. Agric!Jltura .. .- •••• : . �

'

----44,=".-.-38-3-.-000-' .

OZQ2' , Divisão de., Pecuária .: :... 9. -000. OOÓ
0800 gEPARTAMENTO DE 'TURISMO 529.000

'

080t;�( ,'[)ivl'são ;de ,Turismo :

.... :." ,_, .. : • . . . . . . . , 529.000
.' �. \T Cl) TA L ,,'

'I, ' . , .

: ' " ,

;�';,.':y�", - ,ç :. -': -j- ., •• i. e, •••• I.·.·� .'. ",.1 •• :........
• 2.�OO.OOO .. OOO

3;',1;>';,:' D:ES�9SAS A CONTA D,E R!=GURSOS DA
':, ':'�' ':�:,AÇJM,_N,fSTRAÇAO DESGENTRALIZADA

3.1 !'
: 'SEllVIClfO AUT. MUNIC. bÊ AGUA E ES_'
,GOTO -' SAMAE

3.1.1 DESP'EsAS C0RRENTES .

3.1.2
.
DESPESAS DE CAPITAL ; .

T ()T-A L '

'1' '

•••• : ••••• : .

FUNDAÇÃO E. R. JARAGUAENSE-FERJ
'DESPESAS,CORRENTES ••••. � . � .

DESPESAS DE CAPITÂL : .

TOTAL ..
'

.

TOTAL GERAL DA DESPESA. I ••• � •••••

62.700.000
'52.700.000,

31.750.000
29.550.000
2:200.000

178.650.000
112.450.000
6.500.000
59.700,000

120.512.420
59:487:SàO

3.2.
3.2,.1
3 .. 2 ..2

" �80.000.000.
.; I;

30.000.000,
16 ...000.000

----46�OÖO. 000,
2.426.000.000

.
Art. 4.0 - Os Qrgãos da administração deséenfráliiada' ins"

.

tit.uídos pel'o mU'micípiQ, terão na forma da lei, orçamentris' próprios elabo"
rad�s pelos respectivos 'órgãos, aproVados por ,Decreto do Executivo"Mu'

·

nicipal seAdo que a receita e a despesa serão classlficada's de' acordo com'
a discriminação adotada para o Orçamento Geral do Município.

'

.

.

.

� 'PA�GRAFO ÚNICO: Os orçamentos próprios,de que trata
este artigo, poderao ser suplementados por Decreto do Chefe do Executi

v� �u�icipal, servindo, como recursos os constantes do 'parágrafo prirriei-
ro, artigo 43, da Lei Federal N.O 4320, de 17 de março'dê '1964. :""

'. ',' Art. 5.0 - Os recursos dá Reserva de Contingência sao des"
'

�Inad?�, por ato do Poder, Executivo, a reforçar dotações que se mostrarem
'

insufiCientes no �eoorrer da execu�ão, orçatnentár.la;, '; ,.:.
. .

,
. , ,

. Art. 6.° - Fica o executivo autorizado a:
.'

• I - �eálizar operações de crédito 'p(kantec::ipa�ão da r�ceita', 'ObedeCido '"

o limite previsto na Constituição; " -.
.

.

II -- Abrir, mediante Deéretoj os' Creditos Suplementares que se fizerem
. necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) da Receita,

Orçada, <Je acordo como artigo 43 da Lei n.O 4320�de 17 de março de
t964, 'incluindo-se ao disposto, neste inciso a aplicação· do Fundo de '

Reserva Orçamentária;
'"

.

,

III - Firmar convênios com a União, Estado�' ou Municipios para -a realb
.

zação, ou atMcilades de :interesse dó 'Muillcí�lo.. '

.

Art; 7.0 -- E;s�8' Lei .entrárá. em vigor � partir de 1.0 de Janei"
roo de 1983, revogadas as dispOSições em contrário. '. '

.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUN�CIPAL DE JÄRAGUA DO
SUL, aos '04 dias do mês de liIov�mbro de 1982.

<'. • .

SIGOLF SCHONKE
.'

(
. Prefeito M.Qnlcipal, em exer-cício

�

h ,presente Lei foi registrada e ,publicada nesta Diretoria de
Expediente,<Educação e Assistên6íaSocial, aos 04 dias do mês de novem-
bro de 1982.' . ...... '.

.

.

.

. .•.

ASTRll K;_, SCHMAUCH.
.

,

.'. Xiii-;;iiDilretQra .

'",
.... i,

4. _: A in,stitulÇão da ca"

derneta de poupança pode"
rá registrar este ano a

maior rentabilidade de sua
, história: 11.2,219 por cen

to., Nesse caso, uma ca

derneta de poupança que
apresentasse, em primeiro
de janeiro deste ano, sal"
do de cem mil cruzeiros e

quê não tiver recebido
qual.Quer acréscimo ou re

tirada até o final do ano
,

,

passa a contar com um

saldo de 212.219 oruzeiros
em ,1.0 de janeiro de 1983.
Atualmente, existem 44
milhões e 660 mil caderne
tas de poupança em todo
Cl país.

.
.

a tem e nem a merecem,
dá a vida e a protege; Ele
a vida também para aqu

que estãö à margem:' pub
cativos, cegos e oprimidos;,

_.--

_e _

7. - A seleção catarlnense, de ciclismo júnior con
seguiu importante Jesulta�o ao ficar com a segunda co

locação no CampeGnato Brasileiro da cat�goria, dispu"'·
tacto ·na semana passada AO velÓdromo da USP, em São

Paulo. SíMo Roberto· Ewald, da equipe Weg de, Jara"

gUá do Sul, foi o quarto cOlocado na prova quilômetro
contra relógio. Os paranaenses foram os vencedores do

camp'eonato; segUidos pelos catarinenses e'pe10s pauliS
tas.

,

8. -...,:. Segundo d�dos da
· FAO, recentemente, divul"
gadós, mais de 500 mi"
thões de pessoas passam
'fome hoje no mundo ,e a

tendência é aumentar este
número rapidamente. A po
pulação mundial, hoje es-

, tlmada em mais. de 4,5 bi
, Ihões de habitantes, deve"

_e,_

rçí atingir, em apenas 68
anos, (ano 2Q50) a faculo
sa c.i.fra dß 9 a 9,5 bilhões.
Cada dia, nascem no mun
da, mais de 220 mil crian" '

ças, : enquanto i'sto, a cada.!
25 seg.undos morre ·uma.
pessoa de fome no mundo.
Esses dados realmente,
são de estarrecer.

Atenção SrsJI'" Leitores'
Dia 27.11.82 será õ primeIro sorteio d� promoÇãO-

,

"Seu Jornal,. -um Mundo de PrêmlGs e NotIcias". Se v6ct '

estiver' corri sua assina�ura em' dia, procure a sua cautelá·
na redação <grátiS') para não perder esta chance. I.en'lbre;',

.

se� o sorteio, !do dia 27 serA um 'r&frlgerador Consul, de

12 pés.
' .

9. - Santa· Catarina registrou, "'em, 81, cerca de
'22 mil a'cidÉmtes de trabalho contra 25 mil, em 1980.
Para· este ano, com base na intensificação· das campa
'nhas em empr,esas através das Cipas, o número de aci"

dentes no Estado não deve ultrapassar· os 20 mil, uma

redução considerada razoável de acordo· com .os super
visorás de acidente.s de indústrias. A meta é alcançar
um número inferior a 10 mil acientes até 1985, uma vez

que, atualmente, de cada 40 acidentes, dois trabalhado
res morrem, em média, .

além de Incapacitar outros pa-
·

ta o trabalho. O setor da cen�trução civil é o principal
. responsável pelos acidentes que acontecem no· Estado

- é no" Pafs�· i ,...,," " :,
.

�UREA MÜLLER' GRUBBA ". .

.TABELIA ,DESIGNADA E OFICIAL De) REGISTRO DE

PROTES-,OS

EDITAL
Pelo presente editai de. citação pedimos aos se·

nhores abaixo 'relacionados que c(:l!11pareçam em nosso Car

tórlQ para tratare� de assimtos' de silus 'Inte�esses: DINAR;

TE BUENO DA ROCHÀ �. Rua Pres. EpltáciO Pessoa,

1908, - NESTA:":" .jORGÉ AN6RADE - ,Rua Max. R. Zie·

mann :- NESTÁ ..:... ·JOSE CLEMES - Av.' Celso "Ramos, 88

- NESTA - JOLIPILL INb. E COM. DE MóVEIS LTDA -

Rua Jaraguá, 4370 ';. i'lES;TA. '7 �UVE�A�( C�AUD�.NO DE>
LIMA - Rua dos. �8Cob!l�! �� ";"I\IE�A,- J�AN VIDAL.

HERRERO - AlC Ind. Reunida� Jaraguá S/A""';" NESTA

_ NILO MACANEIRO ,;_ Rua Cei. 'Proc, 'Garries tle OU··

veira, 856 - NESTA - 'RICAr:tDG,Se:LL - Rua Rio Novo

_ CORUPÁ - T€>MAZ ZILS· ...... Rua Marina Fructuoso, 874

:.... NESTA. -
' ,

....,.... . ,-

· , , 10. - O atleta Adolpno
Mahfud Júnior, ,judQca do

· C�A. ,.8aepehdi; conquistou
·sábado. na últi,ma {tlimina"
tó_rtl:l realizada' em Joaça
ba _:.,. sede, da Federação,
Catarinense de Judô -

uma das vagas para inte",
grar. a seleção· catarinen
se da categoria Infanto�ju- ..
venil (1a a 14 anos), que

'

. disputa neste sábado, em

São I�aulo, o ,Campeonato,
Bráslleiro. ,

'

.

.,�.

.' . � '.' . '. "

'. .
. �

Áurea Müller Grubba �. TÄßELIÃ"DESIGNA9:A.·
"",'

. .._
,'I;

, 11.'-' Os postos revendedores' d� derivados de pé"'
tróleo � ,álcool de, todo o Pais, funcionarão, �m caráter ,

exeepc,io'rull;'- flOS 'dias. 1.�;' 14" e 15 de novembro, das 6

às 20 horas, confc",me det�rrnl,n�ção dp 9NP. Tal,m,e"
dida visa facUltar o ,transporte de. eleltoresdurante a�
eleições ê nos dias que a$ 'antecedem.,..,

'

.......,_..•.. ...._

12� ..::. P.�esldentes" 1.0< e ' dÜÇãO do plélto de 15 ''de'
2.o.'M.esãrios têm encontro', na.vembro. Dia 8, será em
com o .Juiz Eleitoral da Jaráguâ, .. no Fórum e, no

17.a Zona, dias 8 e 9, em' dia 9. em Corupá, no Colé".,
-

,Jaraguá- do Su( e
. Conipá,' glo\Teresa Ramos,' a'mI;)Q's

quando fece,berão as ins� . às ':):hor:as da maflhã;
.

truções .com vißtas a con�.
.

A APAE
'DE JARAGUA DO SUL

ESPERA "A SUA
COLABORAÇAO

Um Jovem: ria 'Câmara
,
Feder.'1

'1
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