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Am�n promete governa� com o PDS, mas
'I

.

.
.

..
/

.

sem perseguir 'prefeitos da oposl�lo
Em sua primeira entrevista na condição de novo

igovernador de Santa Catarinà,. o Sr. Esperidião Amin

Helou Filho disse segunda-feira que,vai governar o Es

:ltaao com o seu partido e não vai pe�seguir ou .deixar
de assistir as comunidades que escolheram prefeltos da

;OposiçãO. "Em troca desta Ii�ão d_e humtldade quees
tOU dando, espero. a mesma isençao da parte dos pre-
{feitos da Opostçäo", �sclare�e�.,.

.

. .

Entre as, caractertstícas pnncrpars de sua admtnlstra

'Ção' Amln-deetaccu seu propósito de)ff!_zer "um gover
no �enovado, o mais desburocra�zado possível. e

.

que
�steJa .enquadrado no comprorntsso de dernocretlzar,
jUfTla obrigação de quem foi eleito pelo voto direto".

;Nesta admlnlstraçäo a' prlortdàde será social - aten

dimento aos pequenos -. e prometeu que no quadro
de assessores levará, em considera-ção o valor polftlco
e comunltárln dos candidatos, dos quals exigirá "um�
grande disposição física, q�e naturalmente supe�e o II·
mite mínimo de ,hora de trabalho conforme estipula a

CL T". Anunciou que a mulher terá participação no co

legiado e,quer ,to":lar .poSSível seu plano de fazer. com
ue todos os mUDlcíplOs do Estado tenham um ,repre
entante noê escalões rnaís altos da admlnlstração pú
llca.

in e F� elei� govemador' e viee de sc.

AS ELEIç6ES .

.

A, grande parte da entrevista foi tomada
..�or .um

'nico assl:Jnto: eleições, seus reflexos e conseq�_enc!as.
�ara o Sr. Esperidiáo Aml.n·, os resultados <ia reglao Cen
ro-Sul "refletem um fortê, ,desejo' de muc:@nça" e, nes'�
contexto, nã:o soube explicar_ por não te�ainda con-

usões mais claras _' porque o PMOB nao ganhou.
redita que o fato do PDS ter apresen�ado_uma �e�'
gern 'inovadora, além de ter uma orgaDlzaçao partlda

ta eficlenté e coesa� tiveram contribuição importante e, .

egundo ele,' "quem votou 'desejando mudar, deu um'

réditb de cónfiaÁça ª nossa mensagem". .

.

Depo'is de defender o diálogo como a melhor es- .

écie de negociaç�o que terá que f�er c�m �ma f�rte .

ancada oposicionista na Assembléia Legislativa, dl�se
ue com base no resultado eleitorat em Santa Catarina
i pedir ao Governo Federàl uma 'participação ,política
e açordo com a' importância que o Estad? tem, "valo�
rilação esta que nós não'conseguimos' ate agora como

esejávamos" .

Numa -análi�é crítica do pleito municipal, Esperi�
dião Amin dIsse que tanto o PDS como ,0_ PMDB come

eram erros, alguns graves. Tais falhas �c?'rreram na

scolha de candidatos. Para a derrot� em Inumeras pra'
eituras do Oeste a explicação aparente ,é _de,que o

:agricultor votou contra o Governo porque seu Dlvel de'
Mda ascendente desde o início dos anos &etenta, ex

peri�entou uma queda violenta nos ú.Jtlmos três ano�"
quando Os preÇos dos Insumos' agrícolas sup�rou em

muito o valor'obttdo com.a venda da produya.o. p:- de�
atá do PDS nas outras, cidades de porte mediO (inClUi'
e aí! Jaraguá do Sul)' - apesar de r�conhecer qu�
inda não tem explicações. mais conclusIvas - deveu
e ao fato dos candidatos do partido terem sido ,mal'
escolhidos, e noutros casos, o eleitor votou c()ntra o

Governo por estar descontente c�m o se.u des�mpenho,
!principalmente quanto a conduça9 da economia, qUe o

feta diretamente com a elevação dos preços e queda
do poder aquisitivo..

. O futuro Governador admitiu que; teria muito mai�
dificuldades se o candidato a Governador do PMDB tl

esse sido o Sr. Pedro Ivo Campos: "ele, Pedro �vo,
deria representar uma alternativa e a campanh� _c�m
e seria menos' violenta e mais silenciosa, m�s_mUito .

ais

difíC"'I'
ara �:_j),D.S". E o result.adO das elelçoes.

et:Juilíbri' ê.. �fi8" entre o PDS e o PM�B ,...... .delxa
UltOs.'l �11..";p.ra o "".ndidato el.e!oo, e antes

.

qualqu;{, -

.' ,*�de _ explicou - val fazer um�
álise soc:tUlIQg,�-:pÍ'ofunda sobre. estes resultado,s,. pa
explicar certos tipos de comport�mento do eleItor:

ais explicações vão enriquecer a Carta aos Catari

nses".
.

.

'Depois' das análises,.·o nova Governador ?ata�inen
Se pr.p��teu convéfsar co.rn a� lider�nças reg!onals P�"
ra a' e�H�Ij,lia�lcfàf3ho�o 'prefeito da Capital, ca�g� para.o
qual, juntam�nte'._colil o, de ,Presidente daRepubhca, pre
lere a escolha' por eleiçãQ �ireta.

Capllal'SuI Amedcana dO
Chap6u

'

Norte do 'Estad9 elege oito'
deputaqös•.Dois· são de'

. Jaraguá do Sul

Melchert e W.eber governarlo (orupá . Movas perspedivas
para o ensln�
/sQperior no Vale

do Itapocu

tàmbém com maioria na (amara
� "

Dos 5.647 eleitores dls- val Ma'lgren, Antônio. Ges- ,

trlbuídos no r11UniGi,pio de ser, João Rodrigues doa

Oorupä, 5.087. votaram, Santos, Luiz Belad e ,Elf,
.

dos quals 4.811, para os
-.

dio Romão.
Nas eleições aconteci- Andrino de 'Oliveira, Fran·

. dois candidatos a prefeito, DE JARAGUA DO SUL O ensino superior em
das no dia 15, o Norte do cisco Küster, João Borba

- 2.776, em Álbano ,Mel- Os números oficiais do -Jaraquá do Sul. camlnha
Estadõ salu-se fortalecido Neto, Gentil Archer, Irai chert/Oto : Ernesto Weber pleito e os candidatos elei- célebre á busca de sua
em termos de representa- Zílio, Déci,p Knopp, João e 2.035 em Gervásio Zan- tos e' seus suplentes fo- auto-affnnaçãe,e d_e novos
ção na Assembléia Leqls- Norberto Coelho Neto, :ghelini/MarcosWulff.,Para ram divulgados oflclalrnen-

. cursos que venham a su
lativa e.Câmara Federal, Martinho Herculano Ghiz- prefeito, houve 212 votos te pela 17.a;20na Eleito-- prlr as necessidades e prl
fazendo nada menos do zo, Neuto de Conto, Ho- em btanco e 64' anulados. ral, referentes também ao orldades do, estudàntado
que oito deputados, seis land, Dornbusch, Cid Pe- Em contrapartida, para a município de Jaraguá do do Vale do Itápocu. Assim
estaduais e dois federals. droso, Jorge da.Bllva, Ro' Câmara de Vereadores, SUL Para prefeito, Eugênio é que, desde o início '<lo
Pedro Colin (PDS) Ll,JiZ. berro Motta, .Geovah :Ama- 2.789 votaram pára os can- . StrebelEnno Janssen ....

ano, funclena o curso de.
Henrlqua da S i I v e i r a rante, Jair Girardi, Stélio dldatos dó PDS, elegendo' 12.139 votos" Durval Va- Economia, com 60 vagas,
(PMOB) representarão a Boabaid, Alvaro Corrêa, quatro vereadores e 1.972 . sel/Déclo Píazera 9.802 extensão da FURJ1Join
região e o Estado em Admir, Bortolini e Lauro

para QS candidatos do votos, Reginaldo Schio- vllle além do de Estúdos.
Brasília 'enquanto Nagib André da Silva. Como suo PMOB, elegendo três ve- chetl Ivo KoneJl 4r020" to- Sociais, o único reconhe
Zattar (Joinville, O t a I r plentes Alan Serrano e readores . dando . assim, ; iftli"ànJtp 'BoIegenda vence- .

cido da Fundação Ecluca
Becker - (São Bento do João Batista Mattos.

aos
. novos goverrtantes, dora do p,MDB, 13.822 vo- clonal Regional Jaragua-

Sul, Ostacíllo Pedro Ha- Deputados Federais e- maioria para a aprovação toe, corara o8!Ji!.2-"l39l.con- ense.'
mos. (Jaragu_á. do Sul), leitos: Wils.on Klelnün- dos projetos' prioritários' ,rfßrd_fmtcaoWdato do A diretora Car-Ia Schrei-
todos do PDS, João Nor· bing, Nélson Morro, João ao'. município, sem neces- I?US.r.(.�ot4ß -Bnt:.. .branco ner, da FERJ, no propõst-

.' berto 'Coelho Neto. (Joln- Valvlte Paganella, Artenir sidade de negociação com 1.6Q8 (6!lanllla®a.�aa6J' to- to de oferecer maiores op
villé), Roland Harold Dorn·' Werner, Adhemar Ghisi, a oposição. Para vereador tali,�an�6�.�9i; ';r r· '. ções em 'termos de ensino
buch (Jaraguá do Sul) e Epitácio Blttencourt, Pe- houve 197 votos em bran- ! (F.Qr.amh•.ItOlilutter�cfo' superlor na ,região, enc@':
Geovah Amarante (Join- .dro Colin e Paulo Melro;

co e 120 nulos. '

rea,.!RMQB8AfQ&q}ara �r:Q� minhou no mês de outubro,
vllle), do PMDB, defende' Suplentes: Evaldo. Amaral Foram eleitos, pelo Wtl7i;t�r,;rAbtP· �OCIáii i;��" ao Conselho -Estadual de
rão os lnteresses . do Nor- e Fernandn Bastos, todos PDS, Erne�to Felipe Blunk rooSiábß� , Hlo�Ul:mtrtO. Educação o processo plei
te do Estado, na Assem· do PDS. Do PMOB, os se· (431 votos) Ffaroldo Kühl Menel....�� i dWbe��e:, teando a extensão de lum
bJéia Legislativa; .

guintes: Luiz Henrique da. (366), Herbert Arno Mohr chsl�;IJJ�plie�tI�l.iell novo curso. da FURJ, des�
O Partido Democrático Silveira, Renato de Mello (313) -e Arthur' Martini . MariDot Veb:hm.at�GI�rl- ta feita o de Ciências Con

Social que no Estado ele- Vianna, Casildo Maldaner, (3()'7); pelo PMDB, Ivo Tu- 'meiros.ssupl.�O�,i 'AJm�ro • tábeis, qUe terá um total
geu Esperidião Amin, go- Walmor De Lucca, Odilon reck (358), Pedro Bianchi- Ari1lUnsSr IiiWlas Filho (P�- de 40 vagas, para um pe
vernador e Jorge Bornhau- Salmória; Dirceu Carneiro, ni (320) e Carlos Dieter c�),-' rG\Jsd;avo Mathedl, ríodo de 3 anos (3 v�stí
sen, senador, fez, também,

.

Ivo Vanderlinde e Nélson Wer.ner (286,). Heinz.:.:"fbeijlacker, Fred�- bulares).: Entre as duas
maioria,na Assembléia Le· Wedekin. Na. suplênCia fi- Não se elegeram: PDS. mar Rün:eos esG�l,$p Ll;IlZ 'Fun<dações está tudo cer
gislativa, 'com 21· depu- -caram. 'Ernesto De ,Mar,co - Alvar.o Otomar 'Pett ,Nagel. EI�iit9$ pelo PDS: to, faltando tão s,omente o
tados cóntra 19 do PMDB.. e Manoel Carlos, de So�za.. ' (1.ß3), .AEf}a� ..-F &-1

r.

"0.-. Lyiz. Zont&,' -ErJlQI· .Kreuet,- parecer do CEE. Se apro
Os ,-eleitos' feram est�: OctaclfilO' p,eofo· Ramos Reis (147). Ingwald Lipins' . Alido Krutzscliii. Arnoldo vado,' havérá ,no próxhno .

. Nagib Zattar (ci mais va· e Roland -Dornbusch, de kt (160), Herrmann: Sue- Sc-hulz, Atayder Macha�o aha, um vestibular espe
tado e possívelmente o Jaraguá do Sul-, receberam. SEmbach (281), Waldemar· (Dadi) e Heinz- Bartel. Sao· cial em Jaraguá do Sul,
pró�imo 'presidente), Cláu-I res,)ectivamente 18.696 e G'ramm (141), Alvaro W� os primeiros suplentes _ .

para o preenchimento das
dio Ãvila da Silva, Francis· 23.299 votos. Pedr-o Colin Nass (24), Juvenal . Mo- Alido _!:'avanelo, José AI- vagas.
co de Assis Filho, Ivan recebeu 58.734 votos e

ckwa. (104), iCurt Marquar' berto Klitzke, ( Nllto �?sé A Diretora da FERJ, in-RanzoHn, Aldo Andrade, Luiz Henrique 121.428. dt (100) e Ermínio Moretti 'Cam�os, Lauro �e.glnl e formou que está aguar-Roberval Piloto, Pedro (241). Do PMDB,- Harol- Valeraano' Zanghellnl. dàndo a fevogàçao do
Bittencourt . Neto, Heitor Para o Governo do Es'

do Langhammer (q2), Luiz I
Do total de 27.995, a le- Decreto 86000/81, do Mi-

Sché, 'Jarviz Gaidzinski, tado, Esperidião Amin
C. Wodzinski (26), Harol-. genda partidár!a do, pes nistérib

.

da Educação e
Amílcar Gazaniga,. Antô- (PDS) 835.968, Jaisoo Bar·

do Rathunde ,(65), João R. recebeu 12.700 votos e a
.

Cultura, que proibiu a cria
nio Henrique Bulcão Vian� reto (PMOB) 824.175, Lígia aos Santos (109),. Osvaldo do PMDB 13.�04;' Votos ção de novos Gursos supe' .

na, Octávio GUson' dos Doutel de A:ndrade (POr) Pinter '(36), Alfrain Mau' em branco 935 e anulados. riores do Brasil, até 3t'de
Santos, Neudi Primo Mas- 4.569 Eurides Mescolotto

,risSens .(53)" Arnoldo -Hisi 456.
. ...

dezembró deSte ano. e
snlini, Otair 'Becker, Vaso (PT) 6.789 e Osmar Cu'nha. (20), Lourival M a I g r e n ,O qU�lente eleitoral fOI que. antes do deêreto ser
co Furlan, Moacir Bêrtoli, (2.281). Para o Senado Fe�

(177), Elídio Romão (89), de 2.119 (�7.541 votos v�- baixado'pelo MEC, a FE_RJSalQmão Ribas Júnior, deral, Jorge . BO,rnhausen Orlando Bodenmüller (22), lidos menos os nulos, dl- havia elabora<io o procasOctacílio Pedro Ramos. (PDS) 814.262 votos, Pe'
Jorge Pinfer (43), Henri- vidido por 13, número de, so de criação do curso de

Júlio César, Elói Rimzi e dro Ivo ,Campos (PMOB)'
que Le.itzKe (68), Luiz Be- cadeiras a preen�h�r� e os Administração de Empre-.Marcondes Marchettí. Su- 813.640, Valmir Martins
leti (97), Antônio Gesser quocientes � partldaraos a-

sas, que seria 1;1 sua se�.plentes: Artênio Paludo e, (PT) 6.70?, João Caznok
(115) e Stlvino Finta (35). pl!rados (nume.r� �e voto� gunda faclilldade, e enca

Hugo Matia� .'Siehl, ambos (PJ"B) 2.156· é A. Bernar'
Os primeiros suplentes, 'da legenda diVidIdo pelo minhou-o ao Conselho: Es'

d_o.:..:.P.:;;O;,;:S;';".:;;D;.:;o..;P��M......;.D.;.B_:_E_d_is_o_n d_es.....;(_PD__T)_._4_.3_4_3. -: pela ordem, de cada par' quociente el�it�ral) deter:- tadual de 'Educação, e a-
-

ti.do, são' os 'seguintes: minaram 6 candIdatos elel' gora aguarda a sua aproo
PDS - Herrmanrl' Suesen- tos para o PMDB e 5 pa- vaçãQ, para, após, enca
bach, Ermínio Moretti, AI- ra d��DS. acresci�os de minhar.ao Consl;)lho Fed�
varo O. Pett, Ingwald li· 1 para cada partido. O .ral d.e Educação, em' Bra
'pinski e Adjalma Felíci� quo�ien:te eleitoral de CQ' sília; isto se Q declieto do
dos Reis; PMDB ....,.. Loun- rupa fOI de 710. MEC não tiver novos-des-

dobramentos, findo o pra·
zo regulamentar.
Para o futuro, atenden

, li. respeito da nota publiçada neste jornal,. n�,edição dó 'pedido da classe do
passada no subtítulo t'Salim e Padre Mathlas ,onde magistério, ,é possível a.

ariotamos comentários·' de.· que haviam ocorridos fatos vinda de uma extensão d�
dignos de registr-o' dentro do fotclore· político brasileiro, curso de Ciências (frsica•
em Guaramirim, como formação de filas defronte o paço química, matemátic.a .•.J
municipal,. de eleitores, que buscavam auxílio do Exe��- da FURB/Blumenau�
tjvo e este, para garantir o voto, teria, em troca, eXigI' Mas, para esses cursos .'

do compromisso de'fidelidade, mediante juramento dian-·
. todos, há necessidad,e de

te da f9tografia do Padre Mathia�, com velas acesas e, ,exp�nsão fíSica do 'Prédio .

tudó.· '. da ,FERJ. talvez mais dois
Os 'fatos, comentados por ocasião da apuração do blocos, sendo que já exis

pleito naquele Município, chegaram a constranger �e� te planejamento para tal.
term'inados setores da sociedade guaramirense, dada Apenas para registrar, em
a repercussão negatIva da nota. Mas a realidade é- que

, 83, haverá dUàs salas do
não houve velas acesas, tampouco fotografia do Padre curso de Estudos .Sociais,
Math'ias QU luramento de fidelidade partidária, em :troca duas para ,Eéonomia e uma
de favores, conforme esclareceu-o prefeito Salim José para Ciências Gontábeis
Dequêch, que. confirmou, no entanto, o atendimento a (se aprovada) e, caso o
várias centenas de eleItores no perfodo pré'eleitoral, Gurso de Admlnjstração
dentro da maior lisura, sem pressõe�, sendo os comen- seja" também aprovado,
tários maldosos attlbuJdos a alguns elementos da opo- não. haverá s�las disponí
siçã,o que, novamente derrotados, em desespero, ape' veis, d�í a neçe.ssidade de

. ,Iaram para esse ,expediente. expandir o prédio atu,al ...
De nossa parte. apenas registramos os fatos, áno

tamos os' cori'U�htár�os pela. sua'. comicidade, sem çmtro
propÓsito� Como não sãO verdadeIros, fica, assim, es
clarecida a ocorrê"cla.

Horário :de natal come�i a vigorar
no dia . seis de dezembro

Como ocorre todos·' os anos, o Clube de Dire

tores Lojistas, entidade que reúne os empresários
do comércio de Jaraguá do Sul, elaboJ:ou o calen�

. dário' natalino, que os estabeleCimentos comer.

'ciais deverão cum,prir para dar atendimento ao pu
'blico consumidor neste perfodo que anteced� �s
festas de final'de-ano. Os Sindicatos do ComercIo

.

Varejista e, dos Empregados do Comércio d� �a
.

raguá do Sul, das categorias patron�1 e profls�I�
nal, assinaram acordo de prorrogaçao de horano
de trabalho que será o s�guinte:

Dias 6'e 7 de dezembro - até 18'horas
,

Dia 8, fechado, pOl' seI' feriado municipal em
Jaraguá

.

Dias 9 e 10 de dezembro - até 19 horas
Dia 11 '(sábado), horárip narmal, até as 13 h.
De 13 a 17 de dezemöro, até 20 horas

. Dia 18 (sábado), hOrário Ininterrupto, até às 18
horas

.

De 20 à 2-3, até' 21 horas,
Dia 24, até 1;3 horas .

D,ias 25 e 26 de dezembro, fechado
De 27 a 30, horário normal e,
Dia 30 de dezembro, até, 12 horas.

DECORAÇAO NATAl.fNA.
.

Até o dia 5 de dezembro, as r,uas Mal. Deodo·
ro, Getúlio Vargas, Marechal Floriano,

_

Reinoldo
Rau e Emílio Carlos Jourdan, apresentarao um fiO·

vo aspecto. � que por iniciativa do CDL, �om apoio
da Prefeitura Municipal e da Celesc', milhares de
lâmpadas multicoloridas s.erão Instaladas, para dar

, um aspect� festivo à'Cidade;, com a apro?<im�ç�o
das festás de natal e anö novo. Volta 'aSSIm, aROS
vários anos :a cidade contar corri a'de'coração na-

, '," �

"talina.
.

.'.. .

'

- -

.
_ r

.

ESCLARECENDO NOTA PUBLICADA
,

.

CACEX EM .,ARAGUA DO .SUL
, '.

Foi instalada ontem"à tarde,
na Agência' do Banco do Brasil,
a Carteira de Comércio exterior,
.que é à 10.,8 do Estado e a 102.8

I"do País, e que vem de,encontro
da GlasSfl exportádora de Ja.r.a· '_,cC

g�á çlc;> Sul, Guar.amIri.m e Coru�,/,
Pé!. Qnâ� ..

25 emPresas operam ''''1
via 'Cacexó

'

AJUDE A CONSTRUIR UM ANCIANATO PARA OS.
. VELHINHOS DE JARAGUÁ DO SUL. INT,EGRE-SE

A CAMPANHA E SEJA UM ASSO.cIADO�

\
.

, ,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - "..... 'do Sul-SC 't SEMANA DE 27/11 a 03112182

ANIVERSARIANTES

F� ànoa IIOJe: 7i
Sr. Jölio Ferreira Filho

Sr. Artur, Porath, em Rio Cer_
, ro II

Sr. Jost§ Leonel Silva

�rta. Ise Nor.ma Joenck
terezinha Glowatzki
Sr. Gerhard Georg Hermann.

"
'

em Corupâ
Cláudia Mehler
Fernando Ehlert Fernandes

Srta. Mairian Viergutz, funcio-

nária de "A Comercial"

Fazem anos domingo
Sra. Catarina Panstein

Agenor 'Mannes
Nilson Lippinski
Sr. &wino Siefert

Sra. Alba, esposa do Pastor

'Ingo Piske

Dia 29 de novembro

Florentino Tomaselll

,Sra. Maria Correa Fagundes
de Oliveira, em Itapoeuzinho
Dr. Clayton Karan" • em 'Curiti_

ba
Sra. Guisela Lange Friedel

Sra. Ernestina Outra Fernan
des
Srta.

des
Lufs Carlos Kamchem
Vanessa Cristina Eggert

Dia 30 doe novembro
Sr. Venâncio Nicoluzzi
Neldi Pscheidt
Sr. Francisco Morbis
Sr. Dalmari Bona,
s-, André Fodl

Miriam Daise Fernan-

Aracy Maria da

Itapocuzinho
Lor( Hoffmann,

L"z

, 'Sônia MarifI, ,'filha do Sr.
, Donaldo Schroeder, em Rio
Negro
Sra. Elsa Lange, em ltapocu

,zinho \

Sra. Maria Madalena Morbts :
I

Cunha,

em Rio da

Krause

Dia r o de dezembro
,

Sr. Alexandre Haake
Sr. Heins Moeller
'Sr. Padre Theodoro Becker
Elcina 'Baumann
Sra. Amantina Neckel Mahn.

ke
Jaime José Felipe
Karolina, filha de ,Paulo Ro

berto (Maria de Fátima) Bauer,
em FjloUs
Wilhans Robert, filho de An

tônio Carlos, (Marcy Olga) Oli
veira

Dia 02 de dezembro
Sra. Elvira Henschel Bauer

,Humberto, flho de Hans Ger-
hard (Carla) Mayer

' ,

Sra. Inez Nicoluzzi 'Spézia
Sra. Neila Maria Copi Men�

, des
Sr. Adolfo Laffln
Sr. Vitório Bortolini
Sra. Helena Thieme, em Co-

'rupd
Sr. José Scheuer,
Sra. Virgínia Bortolini
Srta. Rosãngela Salete

Fátima Winter
Marcos César Grosskopf, em

JoinvJlle
,Rosalina Tabare.lll

Dia' 03 de dezembro
Sra. Lillan Mahnke -Noé, ' �ení

'Santos-SP.
Sr. Emfli� ,

Meyer
�-,

'

Sr. Edgar Schneider

DO SESllJARAGlM
O Coordenador Adernar

,Lotin Frassetto, do Sesi,
inf�tmando que na próxi-

• ma sexta-feira, dia '3, se
,rão entregues os títulos
de operário padrão de em

presas e municipal, àque
les participantes do ,con
curso deste ano. Na mes
ma ocasião, também 146
alunas concluíntes-do� cur-

,

sos populares receberão
seus certificados, da mes
'ina formá que as '1 00 inte�

.

grantes dos Clubes de '

Mães irão rece6er diplo
mas. O amigo Frassetto,
que terça-feira à noite pa- I

lestrou no Rotary Cll:lb de
'Jaraguá do Sul 'sobre 'o
"Sesi", disse à coluna'que
diante do mau tempo rei-

, nante' per várias semanas

o cronograma 'das obras -

" do 'novo' supermercado, na

rua CeI. Emlio cari'os Jour
dan, foi . substancialmente
��prejudicádo�

,

.

Recebeu com lanche as

m�egr.antes do �eu grupo,
4. feira, a Sra. Sibila Em
mendoerfer e, na mesma CASóRIOS NA AGENDA
data, a Sra. Vera Marquar- Neste sábado, sobem ao
dt Haake foi anfitriã do altar ,da Matriz São Sebas
concorrido café das pri"

' tião,' os seguintes jovens

Imas. E à noite, o cas'ál' AI- ('que, irão jliJrar o compro-
do (Priscilla)l1 Piáze"r-Wre- , misso matrimonial peran-
cepcionou grupo de ami- te. a iei divina. As 10 ho-
gos' para um jantar. ras, ,Osnir Hencke e Lau-

ELIANE _ 15 A.NOS ����n�dr,i�o�����i1����a�
. ,.1'

J Amélia Flor da Silva, e,'
trocQu idade dia 22, se- Wilfrted Roeder e Neulcí

gunda-feira, completando Luiza da Cunha; às 18 1:10-
15 ano�, a jovem 'Eliane ras, Domingos Sávio Tiro
Lúcia Steinmàcher, fltha" ni e Janice Cisz e, às 20
do casal El!lgênio e Lúcia horas, ,Antôlilio Ildefonso

ó Steinrnacher. Acomemora- ,Justén 'e Elcí Maria Ehlke.
ção. ,dos 15 anos será, em A ambos, as nossas feli

e data q"ortunà. Parabéns!
'

citações.

N' A '8'C I' M E N TOS '

Dia 03 de novembro
.

. Andressa, filha de Mário (Ma
ria) Stinghen

• Dia'Ó9 'de novembro
.

Fernando, filho' de João (Ma
,rin,� Spézia
Dia 10 de novembro

'Rosãngela, filha de Jaime (1-
ricí) Kiatkowski
Dia 11 ele 'novembro
Adrtano, filhQ .de Adelino (Ma

ria) Wagner
D,ia 13 de n�vembro
Denise, filha de Osni

Pommerening
Dia �'4 de novembro

(Iris)

Jackson, filho de João
,
(Zi-

em

nlta) Berns
Dia 1'5 de novembro
Susan" filha de Ingo (Ruth)

Mathias
' "

Joiç_e, filha de Lulz' (Ivanilda)
Eberhardt
Dia 16 de novembro

Delse, filha de Gilberto (Olin_
da) Rosa

'

Italo, filho ge Lourival (Cris
ta) Grahl

Andréia, filha de Reinaldo (A
nita) Krutsch
Dia 18 de novembro

Leonardo, filho de Clóvis (Lú,
,

cia) Gonçalves -,

Cheila, filha de Marino (Iva
nilde) Nass
Joice, filha de Vaudi (Terezl

nha) Nunes

Mich�, filho de Osmar (Iracl)
Scoz

Didter, .filho de Hilário (Re
nllda) Trübess

'

Dia 19 de nov�mbro
'

Francielle, filha de Osmar
(Maria) Junkes'
Marcas, filho de Valdemíro

(Luzia) Holz
. Edson, filho de Erwino (Ana)

Steinert
Dia 20 de novembro
Silene, filha de

(Bertina) Diel
,

Vanessa, filha de
(Áurea)' Hllleshelm

Valdemar

Valfrido

Dia 21 de novembro
Carlos, filho de Raimundo

(Amilta) Guckert
Jhone, filho d� Alfeu (Maria)

Bruczeck
Jackson, filho de Edemir (Isa

bel) Siqueira
Marco, filho de Carlos' (Valcy)

Chaves
Dia 22 de novembro

Cíntia, filha de Tai�il (Roselí)
Souza

de
LANCHES"E JANTAR

'1

FALECIME�T()S'

Dia 07 de novembro
Justina WE)ssler, 75 anos,

Santa Luzia
Dia 16 de novembro
Alexandre KOhler Júnior,

'

52
anos, nesta
Dia 22 de novembro
Elisângelà Linder, 1 dia, ,de

Schroeder

Nala

Ge" ,, ' IllOflaçies
"

DR. MARCIRIO FINGER,
Ainda repercute doloro

samente em nosso meio ,o',
.

falecimento' do DI'; Marcí
rlo Oardoso' Finger,. Juiz
de Direito da Comarca de
'Orléãs, no Sul do Estado,
ocorrido às' 24 horas do
dia 18 do corrente, 'no
Hospital dos Servidores,
ou melhor, no Hospital
Celso Hamos, na Capital
Catarinense. Durante um

,

certo período foi juiz subs
tituto das Comarcas' de
Jaraguá do Sul e Guaramic
rim, pertencentes à 7.a
Circunscrição Judiciária
do Estado de Santa Cata
rina, granjeando vasto cír
culo de amizades. 'Nesta
cidade e na de Corupá
sempre, prestigiou os mo

vimentos culturais e artís
ticos, lecionando numa das
cadeiras' da então recém
instalada Faculdade de Es
tudos Sociais da Fundir
ção 'Educacionàl Regional,
Jaraguaense. Em edição
anterior lembramos o ilus
tre falecido como um dos
amantes da ecologia, com

marcante participação na

construção de 'uma rampa
para a subida de peixes, no
rio Itap.ocIJ., O seu sepulta
mento deu-se às 14 horas ,

do . dla 19, no Cemitério Ido .Itacorubí, em Florianó
polis, deixando a esposa

.

Marlí e uma filha. O Dr.
Marcírio Cardoso Finger
contava 45 anos de idade.

BODAS DE DIAMANTE
No dia 11 passado trans-

I

correu a boda de diaman
te do distinto casal João
Baptista Rudolf - Kaethe
Buschkeit Rudolf, 'receben
do POr isso os cumprimen
tos de seus filhos, netos,
'bisnetos e do seu grande
círGUlo de amizades. O ca
sai teve destacada atuação
na SOCiedade jaraguaense,
tendo o sr. João Baptista
exercído diversos cargos
p�bliCos, fazendO-se cre
dor da admiração de seus

conterrâneos, pela sua ca

pacidade realizadora.' O
,

.

distinto casal � ora com

pletou 60 anos de matri
môniol gerou os seguintes
filhos: Ewaldo, casado com
Da. Gení; Waltraud, casa
da com Ives Correa; Ger
da, casada com Mário
Mahfud 'e João 'Gel1mano,
casado

.
com Da. Maria

Grimm, tendo ainda 15 ne

tos· e 8 bisnetos. No dia
1.1, Da. Kaethe recebeu pa
ra um café as senhoras e

amigas de seu cír.culo e,
no dia 12, ,o casal e demais
famifiares participaram de
missa na Igreja Matriz e

. jantar íntimo no Restauran
te Itajalla. Apreselltamos
cumprimentos, ao distinto
casal.

deii2Aa�adlclnflJll8
"

A Famíllá -

E�utildã �ilfl2,ii: ·'�Rfbtõo '

HE'FTER,
faleCido dia 12.1f.'fi�,:s;,ífIla;'tdade:dé'91 ��'�s' 7meses e

25 dias, vem por est� i��Jl!édio, agr.adecer ��á" �ar.el)te$,
amigos, vizinhos e corihéeitf6s que envilíram f!pres, coroà�
e acompanharam o extinto até o Cemitério de ItapOCtízinho.
Agradece também ao, Dr. JoãO Biron e ao Pastor Rückert,
enfim, a todos que se solidar.Jzaram e ofereceram consolO
pela perda do ente querido.

'

Jarag�á do Sul, 23 de ,novembro' de 1'982',

V É " D E � S E URGENTE'

IVende-se terrerio de 1.530m2, edificado com lima

'

casa- de alvenaria, em área construída de 202m2,
-

toda, ,;:=================,=====:.
acarpetada, 5 quartos (1 suíte), totalmente mobiliada, com A moda certa em, roupas 'e

_ calçados é com a

varanda, sala, copa; cozinha, 2 banheiros e dependências Cinderela, onde estão as .mel"or:es opções para
de empregada. Garagem e lav,anderia semi-aeabadas. Ven-

,'I cada estação.
'

demos' urgente por motivo de mudança. Tratar na rua José
Emmendoerfer 1.309 ou 'pelo Fnoe 72-0129. C I N'� E R E L,A

Veste bem. A móda certa, na'Marechal e na

'Getúlio Vargas.

- -

• BAEPENDI:, BAILE DE
ANIVERSARIO

Na sexta-feira próxima,
dia 3,10 C.A. Baependi rea
liza o seu tradicional baile
de aniversário e encerra

mento do bolão, do ano de
'1982. Será. em sua' sede,
com' o Grupo Evento de
-Porto Alegre, traje espor
te, início às 22 horas. O

,associado quite com a te

souraria poderá desde' já
reservar a sua mesa, sern

gasto algum, haja vista

que a diretoria houve por
bem dispensar a cobrança
pela colaboração e apoio
que vem recebendo do seu

corpo assoclatlvo.

PROFESSORA IRIS
A Profa. Iris Barg Pia

zera, a simpática direto
ra e que dirige com pulso
firme a 19.a Unidade de
Coordenação Regional, es
teve ,de anlversárlo na

quarta-feira, dia 24
• quan

do recebeu grandes home
nagens do corpo de fun�
cionários da UCRE. A'D.'
Iris, ren.ovamos os nossos

cumprimentos.

NOVOS GOVERNANTES
A partir do próximo ano

Santa' Catarina e Jaraguâ
do Sul terãe novos gover
nantes a dirigir. a máqui
na estadual e municipal.
No' Estado, Esperidião
(Angela) Amin Helou se

rão os novos inquilinos do
Palácio Cruz e Sousa e em

nossa cidade, Durval (Lul
za) Vasel e Décio (Rita de
Cássia) Plazera, irão diri
gir os destinos do terceiro
'parque lrtdustrlai do Esta
do. '': gente jovem. com
idéias novas, nos quais to
dos .deposltam muita. es

perança. E nós também!
RECEBENDOA
OOMUNHAO
Amanhã, domingo, rece

be 'a primeira comunhão,
o garotão Guilherme Ta
deu Oselame ,Guenther, fi
lho do casal amigo Dr. Al
fredo (Zilçla) Guenther .:
Também tomam a primei
ra eucaristia, a garota Lu
clane, filha de Valérlo (Ar
lete Schulz) da Cpsta e

Alexandre, filho de Mílton
(Neuza .Schulz) Stange.
Com os nossos cumpri
mentos.

TO,RNEIO DE B'OLAO
Como parte integrante

, das festividades de encer"

rarnento do bolão e aniver
sário do clube, o Baepen
di realiza torneio entre os

.

BAZAR DA AMIZADE - afiliados•.. Começa sequn-
Nossas prezadas senho- da-feira, bola 16 cm, feml

ras' de rotarlanos de Ja- nlno: na terça-feira, mas

raguá do Sul estão prepa- culino, bola 16; na quarta
rando com carinho to bazar feira, ,femi.nino, bola 23 e

da amizade, de caráter 'be- quinta-feira, masculino, bo
neficente, que realizarão la 23 cm. As competições
nos .dlas 10 e 11 de de"; começam sempre às, 19h

zernbro, na rua Reinaldo 30.'
Rau, proximidades do Su- DO ROTARY CLUBpermercado Breithaupt. A
venda estarão toalhas com

O Presidente Márcio

motivos natalinos Emfei- Mauro Marcatto, do Rota-

tes, doces de nat�l, entre �y Cll:Ib de Jaraguá do ��I,
outros artigos. Anote em" mfo�mando que a reuniao

sua agenda e partlclpe, f�s!lva de. �atal, que ��u
pois' Q produto, do bazar ntr� rot�rtano� e farnllla

será destinado as crian- 'res, sera no dl� 21 de. de
ças carentes e velhinhos zemb�o" no Itajara..-Dlsse
de nossa cidade tambem que 850. crtanças

.

foram inscritas para o Na-
ANO LETIVO 83 tal da Criança Pobre, ·do-
Com a chegada das pro- mingo, número este que

vas finais,· aproxima-se o deverá aumentar. A entre
término do ano letivo de 'ga das senhas será a 11
'1982 �unto aos estabeleci� de dezembro, ao pátio da
mentos de ensino da cida- Igreja Matriz e a entrega
de. O próximo período a- dos pacotes no dia 18, no

presentará novidades, uma Colégio Divina" Providên-
vez que terá incio (às au- ci,a.

'

.

las) .no dia 21 de feverei
ro, isso nas três redes,
conforme decisão tomada
recentemente. Isso signifi-

.

ca que haverá mais dias
de aula, uma vez que os

dias d,e conselho de clas
se. não mais serão consi
derados como aula. Para
tristeza de muita gente ...

'

BESC-POSTO DE
SERVI'ÇO

�os próximos dias, o

Besc vai ,instalar o seu

sétimo Posto de Serviço
em Jaraguá do Sul, jun
to a Metalúrgica João
Wiest S.A. Já existem na

Malwee, Marisol, Indús
trias, Reunidas, Gumz,: ir
mãos, Ceteal ista .\Zanghe.1 i
ne e Hospital São 'José.

CH.O·RINHO NOVO
Para a alegria do casal

Clóvis Marcelino (Lúcia
Teresinha Mendonça) Gon
çalves, veio ao mundo dia
18" no Hospital' e Materni-

, dade São José, o primogê
nito ,Leonardo Emanuel,
com 2.600 gramas. Leonar
do é ne,to do Prof. Wolan
do Marcelino '(Felomena)
Gonçalves e de Nascimen
to (Claudina) Mendonça, e

será batizado neste sába
do, às 11 horas, na Igreja
Matriz. Seus padrinhos são
Luís Carilos Mendonça e'
Vanessa Ewald, e, José
Carlos Mendonça e Clotil
de Inês Gonçalves. Felici
dades aos pais,· avós e ao

pequeno Leonardo.

Através deste semanário,
desejo agrade'cer ao eleito
rado eorupaense pela vota:

ção recebida no pleito d�
dia 15 de novembro. Ao
lado de Albano Melchert e

0tQ Emesto Wl;lber, continu_
arei prestando serviços ao

nosso Muncípio,' junto éom

os demais c!lmpanheiros e-

leitos pelo PDS.
,

Cumprimento 'os demais

colegas candidatos que não

alcançaram ,a eleição,' mas

: que deram uma contribuição
. significativa ' para a nbss�
vitória, desde Governador a

Vereador.' , Muito· Obrigado.,

, Eleilor Corupaelse!

li •
ERNESTO-· FELIPE BLUN:K

VEREADOR

CQ PX. CQ �X. -

COLUNA QUINZENAL DO 'PX -cLUBE DE JARAGUÁ 00 SU

ANO_'_j �������--N���05��
, ,� ,fteponheci® como, de.. U�iII�ade. !,((bllca Lei 793/80,
de 02.09.80. Freconhecido pelo, Del1tel-�eJ>8rtamentQ Na;;
cionàl de Telecomunicações � Portaria n.o 2791 de 06.11.80.
QAP-Canal 5 AM. Correspondêrlcia: Cx. Postal 303 - Ja;.
raguá do Sul-SC.

1. - ,Dia 11/12 serão realizadas as, eleições para a

Diretoria do Clube. Após as mesmas haverá entretenimento
entre os associados e demals operadores, consistindo ,de

jogos, brincadeiras, distribuição, de brindes, finalizando com

uma oc"urrascada de confraternização, Todas as atividad�
serão desenvolvidas no local conhecido como "Lagoa �
Marcatto",

'

próximo' ao Juventus. Os cartões para partici
pação na churraecada já estão à venda" seu número é limi.
tado e, devido a grande procura, sugerimos que adquira
o seu o quanto antes, (a churrascada e demals atividades,
com execeção das eleições, são abertas a todos).

2. - Solicitamos aos associados que, ,coloquem em

,lià as suas mensalidades, e que no dia das eleições tragam
sua Carteira Social· pára partlclpar das mesmas (só' poderá
votar e ser votado quem estiver em dia com suas contrlbut,

ções).

3. ..:_ Repercute favoravelmente o curso de

letricidade, Legislação e Prática de �odúlação, com vários

participantes solicitando um curso rnais extenso. A Direto

r:ia já está estudando o assunto e dependendo do número,

de tnteressados o curso será realizado.

4. - O operador' do Serviço Rádio do Cidadão é

um grande d,vmgador ,de nossa cidade e .reqião em outros

Estados e inclusive no xeterior, pois juntamente com seu

cartão de confirmação de contato (QSL) geralmente envia

dados sobre a cidade, mapas, informação sobre hotéis,.
restaurantes, comércio e indústria. Parece-nos que hã in-

,

te.resse em incrementar, o turismo' em nossa cidade. Não,
serta uma Idéia, viãvel confeccionar um mapa com as pr�
clpals ruas' da cidade e localização de locais importantes,

a exemplo daquele que circulou durante o centenário?

73/51
.

-,- PX5B,.()650 - Gert.

Baby beef, picailha, peixes e camar.ões.
ambiente - ar condicionado.

Av. Getúlio, Vargas, 847 - Fone 72-1456

Jaraguá do Sul�SC. '

BAR E RESTAURANTE H. MULLER DE EGON

SCHROEDER

Ruà Bertha Weege, 2.800. - Barra do Rio· Cerro

Ern 15 de novembro" Egon Schroeder
(Schroedinha), candidato a vereador pelo PMDS;
n.o 5601, espera o voto consciente dos seus amigos.

Relógios, cristais, violões e artigos finós para pre
sentes, em todas as ocasiões é com o· .

.

LANZNASTER - o SEU, �ELOJOEIRO '

yLle tudo lhe faz para s�rvlr bém.
Fica na Mal'. DeodOro, 364. '

'

FLORICULTURA PRINCIPE

Flores,' coroàs, cactos e decorações em' geral

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

RATINHO SPORT
"

Calções, meias; tênis> e demais artigos esportivos �elos
melhores preços da praça é com a "Ratinho Sport" - a 10-

. f
'

,

ja esportiva da cidade.
. .

Fica all' na Galeria Dom FrânclscOf-� Loja 3. o

.

1, ,.\. "} �..... .;. -dr r

, - ,

INDOSTRI� IIiIEC'NIC� REECK�'-

Carretas para transportar motos, barCQS, utensOlos
\ . ., .

gates para qualquer ti� deI velcu o. Oficina de autom6veis.

,
Rua Reinoldo Rau, 85 -- Fone 72.0624 -:- junto a Pepsl�Cola.

•

'é, ., '.� '."
,O!f <,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

II! . o �1 aUt'2il� DA SIL"A����UC��••U�
A&'iI�UrQ a, Oflc a JJ� '. Cr. +---EIeo-,-bI'8.sileiro, solteiro,' eletrlóÍStà, nbtlJräl 'de União

�S��1b:w�:,��:0.uj.se�ta� a�.r;��dä.Moll &�� dOfl Palmares, Alagoas, domiciliado e residente na Rua

b. °8�m'plPra���b�1!m rio, 1<\f,'�NJ'ls·,m-n'Y HcWJrlque Plazera, nesta cidade, filho; de Antonlb Raimundo

4 i ld ravli I I
da Silva e de Matilde Rosa da Conceição. ,

.

sq=áf:lJl�� ��!e!�, a, msg� e'e p��1 At"s�!1ArNe'tfaO?� Ela, brasileíra, solteira, do làr, natural de Cachoeiro de

A osi�i1eqa3 ,,8 ob si'Õ1iv s . 'ob liheq o smemlevaoss- Itapemirim, Esprrlto Santo, domiciliada e residente na Rua

b efditlllaa9 ,al�dlt:l�7"'H 8�lsq eraeb eernsrldsrí Henrique Plazera, nesta cldade.. filha de Isalas Rodrigues e

o CARL".,dnl.eBRlrGbRDSIi E�""J iMeRltL&� de Alair de. Souza Rodrigues.
.

,

Ele, brasileiro, solteiro �lMn"e,�sClrl'tório, nascido '

o1iUm e�Q. �trm,g'l&.' d' . 'Jta.l
'

(li eBb1 'ilml'H�fét n B �e l'1m.ß' �ljlhVJMO�r residente na RUa.
Acre, .@13tftdC· ,I s� �1m.oAlves Rosa e de Vany
Marcelina Rosa.

ila'smu ettlP'M�II��ol\elra, balconista, natural de Rio Ne.
,

. �lRW. �s'e I!@miUlo��ófMciliada e residente na Rua Acre,

obsrnS�tíbCid�e, JiUMhffit,Antonio Zapella e de Lony·Annita Wolf

IS8 zllflJllla. .svobröa r

ae rne OS:;lsqu:>oe,r
ßlo�dit"smo stt.906 de 17.11-1982.

,isbölfV��eANGER E AMELlA VIEIRA -

9jbn�f�::gle, brasileiro, solteiro, motortsta, natural de Jaraguá
�S2�0 Sul, domiéiliado e residente na Rua Irmão Leandro,

nesta cidade, filho de Bruno Langer e de Egina Krutzsch

Langer.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Massaran.

duba, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Irmão
Leandro" nesta cidade, filha de Antonio Vieira � de Reinilda
Vieira.

.

Edital n.o 12.907 de 1N1·1982.
,

LUIS CARLOS MARTINS E ROSELY FISCHER _

Ele, brasileiro, solteiro, operärto, natural de Alvorada
do Sul, Paraná, domlcítlado e residente na Rua Bahia, nesta

cidade, filho de Geraldo Martins e de Mari� Dolores Tau
Martins.

Eilt, brasileira, solteira, auxiliar de escrlt6rio, naturaI
de Massaranduba, neste Estado, domiciliada e residente
Rua Corupá, nesta cidade, filha de Valmor Fischer e de
Erica Fischer.

'

Editai n.O 12.908 de 17·11·1982.

JOS� LUIZ DE OLIVEIRA E MARIA CRISTINA DALERI'-
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Joinville,

neste Estado, domiciliado e residente em Vila Lenzi neste

distrito, filho .de. G�rmano Victor de Oliveira e de �ntOnJa
Vieira de Oliveira.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Domingos Rosa
filha de Antonio Oaleri e de Ivon.e Julião Oalerl. '

Editai n.o 12.909 de 17�11-1982.

FRANCISCO ELOI RUM'PH E ESTER KONZEL -

Elé, brasileiro, solteiro, fotógrafo, natural de LuIs Alves,
neste Estado,' domiciliado e residente na .Rua Padre Ho.

ráelo, nesta cidade, filho de Eloi Rumph e de Juilia Ade
IIna Rumph.

Ela, brasileira, solteira, costureíra, natural de Marechal
Cândido Rondon, Paraná, domiciliada e residente em Ilha
da Figueira, neste distrito, filha de Tealmo Künzel e de
Alice Künzel.

Editai n.o 12.910 de 17-11.1982.

ARI PATERNO EROSELf JI:JNGTON -
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Witmarsum

neste Estado, domiciliado e residente na Rua Presldent�
Epltácio Plissoa, nesta cidade, filho de Oanlél. Paterno e de
Inêl. Paterno. '

-

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de ,Jaragu$ do .

Sul, domiciliada e residente na Rua JoaqUim Francisco de

Paula, nestá cdade, filha de Silvano Jungton e de Maria

Jungton. ,

Editai n.o 12.911 de 17·11.1982.'

SERGIO PAULO KRAUSE' E MIRIAM MARCHI -

Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente ria Rua Domingos Oemarchi,
'nesta "Idade, filho de José Llno Krause e de OraceH Inês
Oechsler Krause.

Ela, brasileira, solteira, do Lar, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na Rua Presidente Epltácio
Pessoa, nesta· cidade, filha de José Hermello Marchi e de

Hildegard Zotz Marchl

Edital n.o 12.912 de 1.11-1982.
AFONSO CELSO LEITE E. NEUCr KLUG -

Ele, brasileiro, solteiro, bancário, natur�1 de ItaJaí, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua Henrique Marquardt,
nesta cid�d�, filho de Afonso de Andrade Leite e de Val.
quirla Sarmento Leite.

Ela, brãallélra, aoltelr., IndustrIAria, natural de São
Francisco do Sul, neste Estado, domiciliada e resÍcfente
na Rua Henrique MarqtJardt, nesta cidade, filha de Rolf

.

Klug e de� ,�nllza Maria VieirA Klug.

Edital n.o 12.913 de '18..11-1982.
FRANCISCO BELMIRO PEREIRA E TANIA MARA LOREN.
CEfl'TI-

Ele, brasileiro, solteiro, operária, natural de Luís Alves,
neste Estado, domiciliado e residente em Vila Lenzi, neste

distrito, filho de Gabriel Pereira e de Veronica Marcelino
Pereira. �

- .

Ela, bra_sileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do

Sul,' domicUiada .e residente na Rua João Planinscheck�
,. ,nesta cidade, ,filha de Dalcedo Lorencettl e de Erna Martins

Lorencetti .

.

Editai n.o 12.915' de 19....1·1,982.
Cópia recebida do.Cartório de Mas!i(aranduba, neste Estado -

IRINEU COELHO, E. EDVIRGES KEMPSKI -

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Nova Tren

to, neste Estado, domiciliado e residente nesta cidade, fi
,

lho de Alexandre Anastaclo Coelho e de Elza Dietrich.
EIIiJ, braSileira, solteira, operária, natural de Mássaran·

duba, neste estado. domiciliada e residente em Massaran·

duba, neste Estado, filha de BroAecki Kempski e dá Josefa

Kemps1<!.
.

-Edital n.o 12.916 de 1'9-11-1982.

JOS� MOACIR ADRIANO E SOLANGE MACHADO -

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural

de Indaial, neste Estado, domiciliado e residente em Vila

Lenzt, neste distrito, filho de Laurentino Adriano e de As·

sunta Adriano.
'

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente em Vila Lenzi, neste distrito,
filha de Manoel Mariano Machado e de Lldla Ramos Machado.

Edital n.o 12.917 de 19·11·1982.

Cópia rece'blda do'Cartório de Guaramirlm, nesita Estado - .

MOACI.R SCHMITZ E ROSANGELA 'EPASSf -

Ele, brasileiro, solteiro, mecanico, natural de Luis Alves,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua Friedrich son

nenhohl, nesta cidade, 'filho de João Schmitz e de Rosa

Pereira. Schmitz.
.

Ela, brasileira, solteira, industrlária, natural .de Guara

mirim, neste Estado, domiciliado e residente em Guaramirlm,
neste Estado, filha de Rudolfo Bernardo Maria Tepassé e de

Rosa Safanelli Tepaesé .:
..

Edital n.o 12.918 de .22.11'.... 982.
IVANIR MARQUARDT E MARIA IRACr SPEZIA -

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na Rua João Januárlo Àyrosa,
nesta cidade, filho de Harold Marquardt e de Erna Klemann

Marquardt.
,.

\

Ela, brasileira, soltelra, operária, natural de Luís Alves,
neste Estado, domiciliada e residente 'na Rua João Marcatto,
nesta cidade, filha de Germano Spézia e de Helena Spézia.

Edital n.o 12.919 de 22-11·1982.
ISAIR MOSER E MONICA MADALENA RADTKE -

Ele, brasIlero, solteiro, bancário, natural de Massarandu.
'

ba, neste Estado, domiciliado e residente na Avenida Mare

chãl Deodoro, nesta cidade, filho de Tercilio Maser' EI de

Anna Maser.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Rudolfo

Hufenuessler,
.

nesta ci�ade, filha de Antonio João Radtke.e

de lolanda Sansan Radtke.

Editai n.o 12.920 de 22-114'982.

JOS� ERNESTO COGROSSI .E ODElTE KNETSCKI -

. Ele, brasileiro, solteiro, auxliar de escritório, mitural de

Corupá ,neste Estado, domiciliado e residente na Rua Miguel
Salai, nesta cidade, filho de Arthur Cogrossl e de Alma

Cogrossi.
,

Ela, brasileira,' solteira, Industriária, natural ::Ie .Corupá,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua João Carlos

Stein, nesta cidade; filha de
.

Miguel knetscki e !ie Martha
Kn�tzckl ..

Editai n.o 12.921 de 23-11-1982.

JO" RICHERT E LEONf LANKEWICZ -

Ele, brasileiro, solteiro, operária, natural de Corupá,
neste Estado, domiciliado e residente em Três Rios do Sul,
neste distrito, filho de Bernardo Rlchert e de Ana Richert.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Curitiba, Pa·

raná, domiciliada e residente em Corupã, neste Estado, filha

'da �os� Lankewicz e de Mafalda Lankewlcz.

Editai n.o 12.922 de 23-:-11-1982.
Cópia recebida do Cartório de Blumenau, neste Estado -

PAUi.O ROBERTO FOLLE MARCON E ELEONOR� LENZI -

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, natural

do Estado do R�o Grande do Sul, domiciliado e residente
na Marechal Deodoro da Fonseca, 104, nesta cidade, filho de

Arthur Irineu Marcon e de Laura Irene Oimetria Folie Mar.

con.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMGUA DO SUL

DECRETO N.o.790/82
'Fixa o valor da Unidade Fiscal para o exercrció, de 19?3!

SIGOLF SCHONKE, Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, Estado de Santa Catarina, no l!!SO e exercrcio de suas

atribuições e com' bf!se no dispost� no Parágrafo Segundo da

Lei N. o 579/75, de 02 cte dezembto -de 1975;
DECRErA:

Art. 1.°, -'- Fica fixado ellJ Cr$·. 10:320;00 .' (Óez mil
. trezél)tos e "/Inte cruzeiros).,() ,val,or da Unidàde Fiscál para o:

...

Ela, brasileira, solteira, professora, natural desle Estado,
domiciliada e residente em Blumenau, neste Estado, filha

de Aleandro Juvenal Lenzi e de Benevenuta Lenzi.

Editai. n.o 12.923 de 23·1M982.

AMARILDO. JOS� DANNA E ROSANE NtLiDA DOS SANTOS

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Doutor Pe

drinho, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Fre-

derico Curt Vasel, nesta cidade, filho de Aleixo Oanna e de

Angelina Danna.
,

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Ilha da Figueira,
neste distrito, filha de, João dos Santos e de Anna Maria

. pchmltt dos Santos.

exercício de 1983.
,

Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor a partir de

1 .

° dejaneiro de � 983, revogadas as dispOSições em contrário.

PALÁCIO DA 'PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO

Su�, aos 22 dias do mês de novembro de 1982.'

SIGOLF SCHONKE - Prefeito Municipal, em exercfclo
,

O presente Decreto foi registrado e publicado nesta Di.
retoria de Expediente, Educação e A.ssistência $.ocial, .ao.s 22

.,
dias do mês .de novembro de 1982:

.

,
.

ASTRIT K. SCHMAUCH . ..:... 'Diretora
.'

'

:;::

Escola paJltlcular Jaraguá -

São as seguintes as datas para

matriculas para o ano letivo de

1983: dias 29 e 30/11, rena·

vação da matrícula dos atuais

alunos e seus Irmãos para a

1.a série; dias 01 e 02/12,
matrícula para a 1. a série dos

alunos' do pré do Jardim
-

de

Infâncta "Pestalozzi"; dias 06

�0�;�,1!ara�::��u�: ::ri:�:� '1 Ique houver vagas. O h()rãrio
para matrlcy!as será das 8 às

-====::.:====:;:=======::;:====-11h30 e das 14 às 17 horas. - •

.

A Escola comunica também que

se encontram abertas as ins

crições para professores de

1 . a a 4 . a séries. Cultos:

Neste domingo haverá os se·.

guintes cultos - 8 horas,

Jaraguá" em alemão e João

Pessoa; às 9h30 em Três ,Rios
do No�te, em alemão e, na Vila

Nova, em português.

Você Jé. terh PIIl Idaal, �a
vida? Agora em' Jaraguá do
Sul sllrglu o curso IDEAL

que abre suas portas para
·recebê-Io. Foi criado para

.

preparar aos vestibulares da
UFSC, ,ACAFE e SUPLETI

VO . O nosso obJe�ivo é O·

ferecer-lhe as, bases neees

sárlas para enfrentar com

convicção e otimismo o te
mido vestibular.

'1 Vale a pena você �repa�
rar-se com afinco, enfrentá.
lo e salr-se vitprloso:

I

As inscrições estarão a

bertas a 'partir do dia 22/11
a 03/12, das 15,00 às 19,30
horas na recepção do Co·
Jégio Divina Providênci�.

As aulas terão In�cio dia
06/1'2 e se estenderão até
o ültlmo dia do Vestibular
da UFSC. O horário das'
mesmas será das 19,00' às
22,25 horas, tendo como lo
cal o Salão do' éolégio' DI
vina Providência.

Em cada dia que anteee
de uma prova do Vestibular,
teremos revisões especiais
tanto para o vestlbular da
U F S C como para o, da
ACAFE.

.

.

.

. j
O curso IDEAL adotou o

material didático do CURSO

IE COLJ:GIO POSITIVO" dó

C�rlt}ba'Pr, e �ste será dle
trtbuldo gratUitamente aos
alunos no ato da mamcuta.

Esta matrícula eqUivale a

e-s 6.000,00. Pense beml
e um preço acesslvel em

que você ganha tempo e dl
nheiro. � o seu futuro se

guro e certo que está ao seu

alcance. � a ültlma arranca

da para que você'enfrente
o . vestibular ou supletivo
com absolwta confiança e

sucesso.

A proposta está colocada.
A declsão é sua..

.

[011(10 InfORIATlVO
COMUNIDADE EVANG�L1CA:

I

Vila Nova _'A par�lr deste d�·
mingo haverá uma vez por mês

um culto no salão da MEUC

'(Rua pomeroda, Vila Nova) .

Todos os moradores das proxi.
midades são convidados para'

este culto em português, às

9h30 .' Bazar Natalino - Neste

sábado,' com infcio às 14h30,o
os Grupos da OASE promove-

, rão um café e bazar com bin.

go, no salão comunitário.

Advento da comunidade - Co·

mo ocorre .anualmente, também

-este ano a Comunidade celebra

o 1. ° domingo do advento,

com uma, confraternização no

salão da comunidade, às 20

horas.

PREVIDINCIA SOCIAL: O

contribuintes da previdêncIa
social que estiverem com dé·

bito, tem prazo até 30 de no

vembro, para se beneficiarem

da dispensa total da multa .8

dos Juros de mora. A medida
,

alcança os que tiverem débi·

tos parcelados, desde que pa

guem, de uma só vez, o saldo

remanescente da dfvida, excluí·

das as parcelas restantes des·

ses acréscimos; os que efetuo
arem o recolhimento no mês

de dezembro, serão beneficia·

dos com ,apenas 50% desses

acréscimos.

'Ko�lbarh �. O' �UDerm010I
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Indicador. Profissional
,

ADVOGADOS
DR. FRIEDEL SCHACHT

.

Advogado a Auditor

I

·Escrltórlo Jurídleo ne Av. Mal. Deodoro, 413

Fone 72-Q244 - Jeraguá do Sul - SC.

I DR. ALTEVIR ANTONIO FOGAÇA JONIOR,

Advogado
--------------------

EspeCialidade em cobrànças, desquites e divórcios

Rua Domingos da Nova, 102 - fone 72-0498

Jaraguá do Sul - SC.

"

,

DR�l VITORIO ALTAIR LAZZARIS

Advogado

Central especializada em cobrança empresarial •

particular, cobrança judicial e Inventário.
-

<,
"

.

Rua Domingos da Nova, 283 - Fone 72-0004

Jaragu6 do Sul ,- SC.

"

CONTABILIDADE
ORGANIZAÇAO CONl'ABIL ------,
"A COMERCIAL" SIC LTDA====_ I .

Contabilidade, recursos fiscais e admlnle
trativos, serviços de marcas e patentes, legisla
ção trabalhista e previdência social, seguros.
serviços aéreos VARIG.

I
Rua Cei. Procópio Gomes. 290 - ,�...

.

72·0091 - Ja...gu6 do Sul�SC.

Ccmuníeedo

GARCIA
------------.--------------�-------
ESCRI'fORIO CONTABIL'

comunica que está atendéndo em aua8 nOVH In�laoOte,
na Rua Barão do Rio ranco, s/n.o - defronte do SAMAE.

ESCRITORIO TECNICONTABIL DE JANUARIO

mNGHEN

Escrita fllcal a contabilidade em geral

Rua Clementa Baratto. 81 Fona 72-0531

Jaragu6
.

do SuI-aC.

Auto Meclnici Avenida

Mecânica - Tomo - Retfflca8 de Motor.. -
\ '

Eletricidade a Manutenção Geral

[)Ireçlo de: Egon Henschel

,Av. Getúlio Vargas, 755 - fone 72-011'

Jataguá do Sul-SC.
"

DR. OSLlM M�LlNA

Cirurgia Vascu!ar - Anglologla

Cirurgia de varizes - esclerose de mlcrovarlze8
- distúrbios dai gorduras .do. sangue - hiperten
são ,arterial ,- ,impotência sexual masculina por
insuficiência arterial - tromboses arterlala. v&

nosáá e embolias ,.:_ çlrurgla das obstruções aft&'

riais no pescoço, rio abdorné e nos membros. fisio

terapia vascular. Laboratório de fluxo vascular.
Consult6rlo: Rua Guilherme-Weege n.o 22 1;0 ano,

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

Fone 72-1524. Horário: das 8h30 à.12 horas.

Comercial Floriani
. Revenda e asslltêncla t'cnlca autorlzade

SHARP, revendedor DIsmac e conserto de máqul-,
nas de escritório em geral. (Temos máquinas de
escrever e somar usad.a� par� venda).

Rua Venâncio da Silva Porto,
12-1492 _;;, Jaràguá do Sul-SC�

,. ...;..;.-,.

-,Fone:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CO�RElO DO PÓVO - ..J8ragU6' do sul-se

Fundàdo em 10 d8 maio ele 1118
CGCMF N.o 84.438.691/0001-34
EUGINIO VICTOR SCHMOCKE':'

Jornalista Prof. DRT..sC n.o 729 e Diretor ele Empresa
.lomalfstlca DRT-SC n·o 20. Membro efetivo 'do Instituto H18t6-
'rico �'Geogr6f1co de ... Ca.....

Colaboradores
FI�lo Joú Brugnago, Yvonne Allcé SchmOckel Gonçalves,
"alme Blank, Prof. Paulo Morettl, SUvelra J(inlor, Rudolf Hlrach
feld, Joa6 Castilho Pinto, Pr. Jos6 Alberto Barbosa.

RecIaçIo, 'Admlnlatraçlo e Publlclclacle(
Rua Procópio Gomes de Oliveira n.o 290.

Caixa Postal'19 - Fone 72-0091
89250 - Jaragu' do Sul - SC.

Composlçlo, Impreulo e Circa"':
Sociedade Griflca Avenida Ltda. - Jaragu' do Sul, - SC.
Assinatura anual: Jaraguá do Sul e região Cr$ ,2.000,00
Outras cidades .......•...... � '. . .. Gr$ 2.500,00
Número atrasado ; •....•.•.••...•• _ • . .. Cr$ 50,00
EXemplar avulso ...•• _ ..••.. _ .. _ . _ . • • . Cr$ 40,00

Iate Jornal nIo .. responublllza por udp ..Inados e nem
devolve original.., ",
O ·Correlo do Povo· 6 asaoclado a ADJORIISC e ABRA�ORI.

Viação Canarmho
TRANSPORTE URBANO,

_INTERURBANO, EXCURSOES.
.
A "Canarinho" preocupa-se com a sua' lo

comoção, colocando à disposição modernfsslmos
ônibus, com pessoal especializado, possibilitando
,uma viagem tranqDlla, rápida e segura.

, Programe beml Programe CANARINHO -
o transporte carinhoso.
JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Helojoaria .

Avenida
ETERNIZE OS BONS MOMENTO,S

Presenteie com J61as e as ",als finas su

gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e
Getúlio Vargas. I
Funilaria Iaraguá Ltda�

Calhas para Íddas as finalidades. Fa9810s
uma visita. Estamos em condlç6es de atendl-Ios
eficientemente.

'

Rua Fellp� Schmldt, 279 - Fone.72-0448 ....;.

JaraQuá do Sul-SO.

Construtora Seria
CONSTRUÇAO CIVIL, ENGENHARIA E '

COM:I!RCIO ,DE MATERIAL
'DE CONSTRUÇAO.

Rua João Picolll, 94 - Edlf. Carlos SptSzla
Tefefone: 72..0214 "

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

Moto Honda Turuna 125CC"_ Vermelha .

Voyage O Km - Verde .

Corcel iI' L"':" Branco •. _ ••........•....... , > •••••

Corcel II L - Vermelho •.... ; :
,

õ ••••••

Corcel II L - Bege Metálico , .

Corcel " LDO - Bege Metálico , ..•. _ ..••.•.......

Corcel II L -=- Branco
'

' .- .

Belina LDO .....: 8ege ..........•.. .-.- .- .....•....
Passat LS - Bege _ ........•......

Passat LS - Ver.melho .

Passat T,S � Branca � .

VW 1300 L - Bege ', : .

VW 1300 L - Azul .- .. 1•••••••••••••••••••••••••••

F-100 ...,.. Azul ••...•• r, ••••� •• _ ••••••••••

'

•••••••••

F-100 - Laranja .: ..........•.•...•••....•...... _

,F-1000 Diesel - Vermelha ...••....... _ .

F-4000 - Vermelha cl Branco ..•..... .-
,

.

F-4000 - Amarela .......................•.........

1982
1982
1981
1980
1979
1979
1978
1977
1979
1981
1978
1976
1975
1978
1978
1981
1979
1973

I
Terraplenagem Vargas
Tubos en. concreto para todos os fins

I!

Tubos Santa Helena
Serviços de retroescavadeira e tratores de esteira

. 1.016 ...::. Fone 72-11Q1.

·1

CONFIRA A, HISTÓRI ...

,

Barão de ltapocu

,

HA 38 ANOS
"

O rio ltapocu, nos domingos de verão, apre-
, sentava' um aspecto festivo, com suas canoas de

,

todos os tipos singrando as águas m wediças, e
. os banhistas que, fugindo ao calor, ali passavam
horas, e mesmo �do o dia. Apreciavam-se os es:

portistas
.

aquáticos. Os saltadores, que das bar
rancas do rio e mesmo da Ponte Dr. Abdon Batista,
jogavam-se' n'äqua, mergulhando profundamente' e
surgindo' muitos metros além. Nadadores vetera

nos, nadavam um quilômetro contra a correnteza"
agitada e cheia de 'lances gozados; 0, movimento
em torno de um e outro-aprendiz, que dentro de um

pneumático de automóvel, lutava heroicamente,
mas nunca conseguia sair do lugar. Assim era o

rio principal da cidade qua oferecia muitas opções
para enfrentar a canícula. Hoje os tampos são oú
tros, o rio está- muito sujo e a poluíção alcança um

grau de saturação que já não recomenda mais a

entrada em suas margens, especialmente o trecho
que corta a cidade. Muitos moradóres pescam os

seus peixes, para agradar o gato de casa, porque
é alimentação que não se presta, à alimentação
humana, sob pena de sofrer graves conseqüências.
Outro fato que afasta o jaraguaense de seu 'tradi
clonal rlo: o alto nível de vida de seus morado-

,

res, as rodovias, asfaltadas e a proximidade' das
praias, mudaram os rumos e os hábitos do povo
que há 40 anos tecia verdadeiros hinos -de louvor
do, maior rio do nordeste a desembocar no Oceano
Atlântico,

,

---, As 13 horas de 26 de novembro de 1944 o
rlo Itapocu transbordava, atingindo cerca de 7 ms.
do seu nível normal, com lncalculáveís prejuízos.
Na opinião dos habitantes de então, foi a maior
cheia do Itapocu desde 1906, talvez pouco faltan
do para igualar aquela. Hoje, madrugada de 15
de Novembro de 1982, dia de eleições, depois de

,
dois dlas de intensas chuvas, a população poderá
ser surpreendida com a repetição de uma catástro
,fe dos anos passados, tal o crescimento do volume
das águas nos rios.,

. �.. KA 30 ANOS
--- A ciéfade catarlnense de Chapecó era pal
co de lmensa tragédia. 86 réus eram acusados de

, terem 'invadido a cadeia e morto a pauladas eIn
cendiando em sequlda, três presos que alí se eh
contravam acusados de terem posto fogo numa

igreja. Chefiava a turma de assaltantes o próprio
delegado, preso fazia três dias na fronteira da lAr:
gentina. O júri reunia em Porto União, para onde
fora desaforado o processo, uma verdadeira mul
tidão de jornalistas, fotógrafos, advogados,' estu·
dantes de direito e populares vindes deoutros Es
tados. Dos 86 acusados submetidos a julgamento
apenas 28 puderam ser julf:Jados, ficando os demals
para a próxima sessão. Até então apenas um fora
condenado' a 24 anos de prisão. Era o julgamento
dos autores da chacina de Chapecó, ,que abalava
'o Brasil inteiro.

'

O Conselho Nacional do Petró'leo autori
zava um aumento de 12 çentavos no 'litro da gaso
lina, aleganäo que o aumento era devido a mistura
do álcool brasileiro. E' como o fáto despertasse
curiosidade, a imprensa dizia: "E nós que pensá
vamos que a mistura baixaria 'O produto!" O litro
da gasosa a a nestes fins de 82 pelos cento e

pelotas e, a cada aumento do dólar, aumenta em
dezenas de cruzeiros por vez, coisa que nenhum
economista ainda conseguiu explicar porque acon
tece com a vitoriosa opção p�o álcool, a desco- '

betta de novos poços e o aumento dos poços em

exploração. ,,"
,

,

HÁ 20 ANOS
--- Negoro era o redator da oolu.na VIDA SO
CIAL EM REVISTA, hoje líder sindicalista de ex

pressão, o então homem de comunicação em Jara
guá do Sul. E lembrava aos leitores que o Centre
Excursionista Jaraguá reiniciava as suas ativida
des, programando uma excursão ao Pico Ja_raguá,
sendo ó guia <O sr. Norbert_o Stassuhn Einrnen
doerfer, o "Dóutor" Ludovico dos nossos dias.
Bons tempos que não voltam mais, pois, viaturaS
hoje sobem �té 836 ms, a um pico mais .alto sem
fazer muito esforço. ,

' . ,

. .. HÁ 10 ANOS
--- Em fins, de,novembro, no Forum local, eram

'I'
- diplomados os eleitos no pleito de 15 de novem- 'I'b�o de 19!2, e� cerimônia presidi�a pelo dr. Al
cides AgUiar, JUIZ da 17.a Zona Eleitoral. Na oca
sião eram diplomados o sr. Prof. Eugênio Strebe
como Prefeito e o sr. João Lúcio da Costa como
Vice e os 11 vereadores à Câmara, Municipal, de
les,participando 6 vereadores pela Arena e 5 pelO'
MOB. Na. oportunidade o Juiz Eleitoral, em rápido
improviso usou da palavra, para referir-se ao plei-
to e aos eleitos para, ocuparem cargos executivos
e legislativos. Não se tem notícia de que houvesl?e
outros oradores.

,

,

. Formavam-se entre muitos outros
'

menc'io-
nados na época: Hetnz Bartei, Itamar J. F�anzener,
VitQrio A; Lazzaris e Yvonne Alice Schmöckel, co
rno técnicos em contabilidade pela Esoola Tec. São
!-ufs; ��arßz Mey de Souza, em direito, pela UFSC,
ta.sado'_c'?J!1 Anésia Emmendoerfer; Célia C. Gas
cho, Elfrid_a Rosá; Lígia M. Eichinger, Elfrida Har
mel, Normª Salay Schrauth, Norma s. Höeft e

�ant[no Rita, magistra,ndos de 1972, pelo Colégio
da Divina Providência. E a �od,os "aqueles abra-
ÇO''', pel,a formatura. . .

'

Inuú�tria� .��unitla� Jara�uá �. A.
'

.

COMPAL. - Concentrados para

Pesquisa mostra o ,perfil do
,brasileiro e do catarinense,

A partir doa dadoa do censo demográfico de 1980 levan-
radoe pelo IBGE, pode-se desenhar razoavelmente o perfll do
homem brasileiro. Dos 120 milhões de habitantes deste Pais,
44 milhõe� compõem a força de trabalho (o censo excluiu as do
nas-de-casa, porque considera apenas as atividades remuneradas,
o que cria uma séria distorção. Se houvesse essa' Inclusão;
terfamos seguramente pelo menos mais 20 milhões de pessoas'
oompondo o quadro trabalhador).

Essa força de trabalho estava localizada 30%' na agro
pecuária (Inclusive pesca e extração yegetal); 16% na Indústria de
transformação; 7o/ó na indústria de construção e 47% no setor'

,

terciário '(16% prestação de serviços, 9% no comércio, 7% em

atividades .sociais, 4% em atividades públicas, 4,% 'em' transporte
e comunicações e 7% em outros serviços). Do total de assala
-rtadoe, 39% ganhavam até 1 salário mínImo; 28% entre 1 e '2
salários mínimos; 21% entre 2 e 5 e 12% acima de 5 salários,
mínimos.

-

O censo levantou a existência de 26 milhões de domlcí-
fios (portanto, quase cinco pessoas, em média, por domicílio).
Desses domicílios, 54% tinham água potável; 27% instalações
sanitárias; 68% luz elétrica; 76% rádio; 50% geladeira; 56% te

levisão; 2�1o automóvel e_ 12% telefone ,

Outros dados iriteressantes: Somente na década de 70',
base da pesquisa, o número de habitações aumentou de \10 para
?6 milhões. Ainda entre 1970 e 1980; es casas ligadas a rede

geral de abastecimento d'água elevaram-se' de 6 para 14 milhões.
Quamto às casas' ligadas à rede geral de esgoto, o aumento foi
de 2 para 7 milhões. Casas com gão a gás: de 8 para 16
inilhões. Casas com iluminação ele rca: de 8 para 18 milhões.

Casas, com rádio: de 10 para 20 milhões. Casas com geladeiras:
de 5 para 13 milhões. Casas com televisão: de 4 para 16 ml

lhões. Casas com 'automövels: de 1,5 para 6 milhões. Auto

móvel, televisão, geladeira, rádio, iluminação elétrica, fogão .a

gás, instalação sanitária, abastecimento d�águaT' habitação pró
pria são indicadores preciosos para a mensuração da qualidade
de vida, como são a' alimentação, a educação e a saúde.

Os números de Santa Catarina são ainda mais tmpressto
nantes. No ano de 198Q, para uma população de 3,6 mllhões de

pessoas, 2,7 milhões residiam em
_

casa própria; 2,8 milhões mo

ravam em casa com iluminação elétrica; 3,1 milhões possulam
rádio; 2,3 milhões possuíam geladeira; 2,3 milhões possuíam te

levisão, e, 1,1 milhão possuíam automóvel.

Mo Brasil existem 25 milhões de
meoares careotes

Dados sobre o menor abandonado no Brasil são alarmantes.

Vejamos as estatfsticas que comprovam mais do que palavras -e

poderão servir para ilustrar e conscientizar sobre o problema,
que é de todos os 'braellelroe:

1. - Alimentação - 69% das 600 mil crianças que marrem

'anualmente no Brasil são vítimas, de doenças causadas ou ,agra-
vadas pela má alimentação. 83% da população infantil do país
sofre de desnutrição crônica. 2. - Habitação -'- Há no Brasil

um déficit de cerca de 7 milhões de domicílios' e 28 milhões de

pessoas, entre elas cerca' de ,14 milhões de menores não têm

onde morar ou moram em barracos. 3. - Saúde - A cada

bora morrem no Brasil 45 crianças com menos de um ano. A

��da hora morrem 3 brasileiros de tuberculose. 4. - Educação
_ No Brasil há 12 milhões e 681 mil crianças sem escola; Nas

periferias. de São Paulo, sobre 10 crianças 6 não vão à escola

e as outras 4 têm péssima escola e nela permanecessem duas

a três horas por dia apenas. 5. - O trabalho do menor ...... Há '

no Brasil mals de 3 mlhões de crianças entre 10 e 14 anos que
trabalham, das quàis 86% não tem carteira. 'Quanto às horás

semanais ou diárias de trabalho dessas crianças se equiparam
às dos adultos. 6.- - Menor abandonado - A CPI «(Domissão
Parlamentar de Inquérito) sobre o problema do menot no Brasil

(1975) informou que no Brasil há 13 milhõe!:! de menores caren

tes, sobre 48 milhões de menores abaixo de 18 anos de idade.

Pode-se afirmar sem me_!lo de errar, que há r:t0 Brasil hOje 25

milhões de menores carentes, olhando em todos os Estados este

estado lastimável.

No Estado de São Paulo, sobre 22 milhões de habitantes,
10 milhões são menores de 18 anos: população do Chile. Nessas

10 milhões, 4 milhões são menores carentes: .população do U,
ruguai. (Padre Natalfcio JoSé' Weschenfelder).

SIGOLF SCHÜNKE, Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e ,exércfcio de suas

atribuições.
Faz saber a todos os habitantes deste Município que

a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei:

'

Art. 1.0 - Fica altetada para ADOLF PÜTTJER a

atual Rua 131 - João Franzner-Pioneiro.
'

Art. 2.° - Fica denomináda de -João Franzner-PiQnei
ro a atual Rua 325 - localizada nesta cidade.

'Art. 3. o - Esta Lei entrará em vigor na data de

sua publicação, revogadas as dispOSições em contrário,.
PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA

DO SUL, aos 22 dias do mês de novembro de 1982.
SIGOLF SCHONKE
Prefeito Municipal,
em exercício

A presente Lei foi registrada e 'public!lda nesta Di

retoria de Expediente, Educação e Assistência Saciai, aos

22 dias do mês de novembro, de 1982.
,

, ,-

'ASTRIT K. SCHMAUCH
-

Diretora

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREfEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÂ DO SUL

L E I N.o 880/82
"Altera nome e denomina Via Pública".

As Razões
da Vitória

Deu na coluna "Infor
Geral" de O Estado, edi
domingo:

,

Q'uem mais contribuiu
a vitória do $r � Esperidião
mim Helou Filho nas urnas
dlá 15 de novembro?

Esta a pergunta que mui6
catermensea fazem a todo II!
tante a, seus botões.

A _ resposta envolve uma ª
rle de nomes e de fatores

Contribuiu o Governa
Henrique Córdova" 'que; s

qualquer preocupação em

conder sua meta maior coi
ocupante da', principal cade
do Estado, atuou incessa
mente para que ,os resulta
da jornada eleitoral chegasse
ao objefivo perseguido. FOi
grande comandante da eamp'
nha.

-

Contribuiu' o ex-Governa
Jorge Bornhausen, que plantO
uma obra politica e admlnis
tiva em toda Santa Catarl
cujos preciosos .írutos pudera
ser colhidos no dia da el�
ção ,

-

Contribuiu a resposta que
Grande Florianópolis deu
candidato a Governador qu

quando Prefeito da Capital
Secretário

-

dos Transporte
'sempre olhou para a região co

carinho, dedicando-lhe grand
atenções-

Contribuiu a manifestação d

maioria dos lageanos, que po

sibilitaram a reconquista pel
PDS de um forte reduto da

posição. ,

Contribuiu a performance das

urnas joinvilenses e de vário

outros municípios .

,

'

Contribuiu a linguagem
gresslva de que valeu o Sen

dor Jaison Barreto na sua p

gação em praça �úblic�, lin
g�m _ que não fOI aceita

.

pelâ
maior parcela da eo�umdad8
catarlnens-e, por tradiça,o. av�s
8a a qualquer tipo de radicalis
mo, até mesmo ao' verbal.

Contribuiú a melhor estru

turaçäo partidária; que �s
'ab lado do PDS.

Contribuiu a qualidade 'd

muitos candidatos a vereador
a prefeito, a deputado estadua
e a deputado federal.

Contribuiu o sopro da reno

vação que, sempre acompa�hou
o candidato nas suas cammha
das incessantes por toda Santa

I
Oatarina.

'

Mas, sobremaneira, o maior

responsável pela vitória d� �r.
Esperidlão Amim foi o propria
Sr. Esperidião Amim. Sua gar

ra, sua capacidade de ,�rabalho,
sua mensag_em construtiva, seu

não comprometimento ,'com
' o,

passado ,{em razão ate mesmQ

da sua própria idade) foram, em

síntese, os fatores' determinan
tes que lhe possibilitaram che

gar, a partir de 1,5, de março de

1983, ao Palácio Cruz e Sou,

S8.'

Quem' disser o

mente.

Os 'Clecs' do
'EnD, Wanke

Reflexões Marotinhas

1.0
_ O, amor pode não ser, e-

terno. ,.Más 'dura,. pelo menoS

no resultado, a vida inteira dos

filhos' que gera.

2.0
- O sol nasce para todos.

Mas a maioria prefe�e dormir,
um pouc:o mais.

3.°
_.:., Que não Sei desesperem

os doentes. DaquJ a duzentoS
anos" a Ciência terá descober
to a cura para todos os male�:.

4.°
- Serviu-se no "búffet" do

restaurante que seu prato ficoU
parecendo o do motorista de
caminhão com fome. DaÍ' que,
ao se dirigir para a mesa ia
levando o' prato como se fosse
um motorista de caminhão com
fome de volante.

5.0 CD

-, O sol gosta, às vezes, dEI
dormir de dia. E conta com a'

cumplicidade, das nuvens.

6.° '

- O castigo 'dos ladrões de
relógio é viverem de tempo
roubado.

.

7.0
,- A alfavaca é uma planta
"sui"gênElris' Começa, muitoi
elegantemente Gom a letra gre-

, ga, "alfa'"j mas IllÍgo a/seguir
s� a��càlh�....,,'

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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� �.;' "" SIGOLF ·SC��.NkE, P�efelto MUÍ1!CIPai de Jaraguá' do Sul, Estado, de '$,�nta
Catar.m,à. 1'10 uSQ � exerctcuo de su�� 'atrlbuiço,e$, Gom,'bas� na Lei Municipal N.o 830/81
de ts .de novembro de 1981' '

'
.

,
"

r�

DECRETA:
,

.

,

. \'. _ �rt. ,.0._,;....Fi.c!l aberto, um crédito suplementar'no valor de Cr$. 8.000.000,00
(OIto,�mllhoes, ,�� cru��lros) para ��forço dos programas e, verbas abaixo discriminadôs
constantes do o�çamento vigente" a saber: "�

,

, ANEXO I - QUADRO A
'

o'); , 't

'0101 -.CAMA� pe v'ERr;ÀDO.RES
' .' ,

,

, 0101.01010012.001 ,- Manutenção daa atividades dà Câmara de
Vereadores •

; C' $
0303 - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS·························

r ,900,OeO,00 :

0303.0®70212,010 :- Manu.tenção das atividades da Divisão de Serviços

0401 - qlVISÁO PE ����ÄÇiô"'" .: :
: Cr$ 1.000.000,00'

0401.08421882.012 � M�iiutenção das atlvldadesda rede municipal de enslno de
1 . grau ..... '. • . . . . . • . . . . ... . . . • • • . . • • . • .. Cr$ 300.000,00

, 0401.08472352.018 - Concessão de bolsas de estudos ; .•.•••••••. Cr$ 2000.000 06
0403 -,- DIVISÃO, BE ASSIST�NCIA SOCIAL '. .

"

"

'

,.0403.13754282.021 _..;.,�aniurnção . 4a� �l!vidades da, Divisão de Assistência
'0601 D'IV'I'" "O' 'b '.,

oc a� ..•
"
•.. " •.

_
••.•.••. e-» • • • • • • • • • • • • • •• e-s 1.800 000,00

- i:IA' E OBRAS
' '

,

• "

0601.13764491.011 - Ampliação e melhoramentos do sistema de
e�gotos ...•••.......•..•.......•..• ,.•.... Cr$ 2.I!lOO.000,OO·
TOT A L ..••.... , ....••.....•.........•. , Cr$ 8.000.000,00

. ", ANEXO II - QUADRO A
0101 - ÇAMARA, DE VEREADORES "

0101.0101001?001 -:- 3.1.3.1 - .Remuneração·'de' serviços pessoais. Cr$ '20000000
0101.01010012.001 - 3.1.3.2 -::- Outros serviços e encargos Cr$. 700:000;00
0303 -- DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
0303�03070212.010 - 3.'1.3.2 - Outros serviços e encargo� Cr$ '1;000.000;00 < ')

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, "

0401.08421882.012,7;; 3,.1·3,1 - Re,�uner!ição de serviços pessoais . Cr$ 300,.000,00
0401.08472352.018 --:: 3.2.5.4

- ApoiQ...financeiro a estudantes •..•.. �Cr$ 2.000.000,00.
0403 - DIVISÃO DE ASSIST�NCIKSOCIAt.

"

0403.1.37q4282.021 ..;_ 3.1.3.2 - Outros serviços e encargos ....••.. Cr$ 1.000.000,00
0403.13754282.921 - 3.2.5.5 - Assistência médico-hospitalar •..... Cr$ 800:006,00

� 0601 - \DIY,I.�O DE OBRAS .
,

.

' 'I ,

0601.1�764491:011, ..:.._ 4.1.1.0 - Obras e instlllaçÕes' •... ; .• , ..•.• ; Cr$ 2.000.000,00

�
TOT A L :............. Cr$ 8.000.000,00

, .

Art. 2. -P�ra fazer a:, despesas decorrentes do artigo ant�rior, fica anu-

lada parcialmente a segUinte dotaçaQ do .orçamento vigente, a saber:
I

_ ANEXQ 1·- QUADRO A
0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

, 0501.99999992,029 - Reserva orçamentária .................•.... Cr$ 8�000.000,>OO ,

,

. ANEXO II QUADRO A
0501 DIVISÃO DE CONTABILIDADE .

0501.99999992.029 .:...... 9.0.0.0 - Reserva de contigência ..•..••..... Cr$ 8.000.000 00 '

-. Art.• 3_:° - Este Decreto entrará em vigor na data de ,sua publicação, re�o
gadas as dlSpOSIÇges em contrário.

, PALÁCIG DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL aos 11 dias,
do mês de nov�mbro,de 1982.

.
"

'

SIGOLF SCHONKE - Prefeito Municipal, em exercfcio
O p.resen!e Dec�eto foi regis�rado ,e .publicado nesta Diretoria de Expediente,

Educação e ASSistênCia SOCIal, aos 11 dias ,do 'mês de novembro 'de 1982.
,

.

" ":�,,'
"

-- " ... '-',' .... __ . - .. .' "

ASTRIT K. SCHMAUCH - Diretora,

ESTADO DE SANTA CATARll\IA
PREFEITURA MUNICIPAL·DE JARAGUÁ DO SUL ....

DECRETO N. o 788/82
Estima a Recei!a e fixa a Despesa da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL
JARAGUAENSE - 'FERJ para o exercício de 1983.' .

SIGOLF SCHON�E, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, no uso e exercíQip de suas attibllliçõeä e ,de conformidade com o Artigo 4. ci

da Lei Municipal N.o 879/82 de 04 de novembro de 1982;
,

I.�,' ç • li

i r, bECRETA:
,

" Art. 1.° -:-' Fica. aprovlldo o Orçamento-Programa da Receita e Oespesa da

FUNDA�� �DU<?�ç:IO."'A_L_ R!=�IONAL JARAGUAENSE - FERJ, para o exercíéie de

1983, dlscrlmmados pelos anexos integrantes deste, que estima a Receita e fixa a Des·

,'pesa em Cr$. 46.000.000,00 (Quarenta e seis milhões de cruzeiros).
Art. 2.° - A ReceIta será. realizada mediante arrecadação dos valores es

pecificados no "Quadre Discriminativo ,da RECEITA, de acordo com o seguinte desdo-
bramento: �'

,R ,E C E I ·T A

RECE!TÄS "CORRENTES
Receita tributária •............

"
,. Cr$. 9.150.000,00

Transferências, corrente� ,
•........... ,........... Cr$. 21.600.000,00

Outras receitas correntes' ", .. : yr$. 250.000,00
RECEITAS DE CAPIT'AL' . "

Transferências de .capital Cr$. 15.000.000,00
T O,.iT A L. .

.. .. :....
,

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

31.000.000,00

15.000.000,00
46.000.1!l00,OO ,,'

,

Art. 3.,° - A despesa será realizada na· forma das especificações constan-

tes do Quad!Q de 'Nature.za_de' Despesa:COnsolidação geral, de ac.ordo com o seguinte
�

desdobramento:
'

DESPESA
DESRESAS CORRENtES "

Despesas de custeio .... �. : : : . : . • . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 30.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL

" .

Investimentos' .'...................... Cr$ 16.000.000,00
TOT 'A L .: .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$

30.000.000,00 '

16.000.000,00
46.000.000,00

/'
Art. 4.9 - Fica. a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE

FERJ - na pessoa de seu 'Diretor, autorizado a movimentar as dotações atriburéJas
-

as '

diversas UnIdades ()rçamentárlas. ,

.

Art. 5.°'� Este Decreto entrará em vigor no dia 1. ° de- janeiro de 1983,

revogadas as dispOSições em contrário. '.
"

,

'

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, aos 22 dias

do mês de novembro de 1983.
.

SIGOLF SCHONKE
Prefeito Municipal!
em exercício

O presente Decreto foi registrado e publicado nesta Diretoria de Expediente,
Educação e Assistência Social, aôs 22 dias do mês de novembro de 1982.

'

,

.

,

� ASTRI17 K. SCHMAUCH
,

'Diretora

UMA RESI��NCIA NO JARDIM $AO LUIZ

UMA GRANDE ID�'IA PARA QUEM QUER MORAR OU INVESTIR. VOCI:

AECEBe�AS-CHAVES -E COMEÇA A MORAR AGORA MESMO.,'
I ,

...... t"t • .w., �r $ft

E.p reeililhne n tlU Imobiliá rios

Mar c_,a tt o " �,.L t�d I. �""�="-_,_,

, '1

·'Mal. Deodoro, 1.179 -'Fone 72-1136

MUNICIPAL DE BICICROSS .,'

'

Futebol de Sàl'ão
t

.Paralelamente á dec'isão do Estadual de Cross. '
,--""""'_-

,

aponteceu. a decisão do Municipal de Bicicross, na pri- Está em deSenVQIVimen-1
Modelos 'QxW 'Fábrica II,

meira pista oficfal,de Santa Catarina, deste esporte, to, a fase final do'Torneio
. Metalúrgi,co ,6x3, Direção

que despertou grande interesse, entre a garotaaai Os ,Irtterno de Futebol de Sa- Geral e Usinagem 4x3. i
Su- ,

resultados são OS os seguintes:'Grupo "A'" -- até 7 anos Ião da Associação Recrea� primen1lQs.
,_ 1.0. LinGoln Menel, 2.Q Rafael "lPiezera e 3.° Sérgio tiva Weg, entre oito equi- Com a rodada que será

:Kuclilenbecker JÚn'iQr. G,rupo "'B·" - 8/9 anos- 1 P Fer- pes das cinquenta e três real.izada amanhã, entre

nanqo,R Rozza, '2.0 Márcio R. Twardowski' e 3.° Sidnei €Jue iniciaram,a comBeti- Metalúrgico n x Suprlmen
Alves Veloso.' Grupo "C" - 10111 anos - ,Paulo Hu- ção. Na Chave "A" estão tos; Usinagem A x Direção

fenuessler 1.10, .em 2.'0 Denilson A. Döring e em 3.° Luiz Mecânico, .Fábrica de Mo-· .Geràl, Mecânico x FálJrica

Alexàndre Neves. Grupo "O" - 12 anos - 1.0 Marcelo delas, Contabilidade Geral II Fábrica de Modelos x

Wieie, 2.Q. Valmor. Veloso e em 3.0 Luiz Alexandre Ne- à', Fábrica II e, na Chave C�nt..Geral, serão conhe-

.

ves. Grupo "D" - 12 anos - 1.0 MarcelQ Wieie, 2.° "'S", Metalúrgioo II, Usi- ctdas as quatro finalistas,

Valmor Veloso e em 3.° Darival Hobel!. Grupo "E" -13 nagern A, Direç.ão Geral e 'devendo jogar, após, o

anos - 1.0 Italo Felisbino" 2.0,Marcelo Wiele e 3.° Aldo Suprimentos. As duas úl- Campeão da Chave ''E'' x

Piazera Júnior. Grupo "F" - 14 anos:"'- 1.° Sérgio Lúiz timas rodadas realizadas, Vice da ·"A'.' e o Campeão
Correa, �.o Sérgio Ricardo Piazera' e 3.<?tAssí,io'C. -Ram� ítiveram os seguintes re- da "A': x Vice "B",. O� ga

thum. Grupo "G" - 15 anos -m,1�!>"Màre�sl�Ã. P0�oas,l 'sultadosr., dia 7/1,1 - Me- nhadores'irão decidi'r o ti-

2.10 Gélson Luiz de Souza e 3.° Teobaldo ·Sansão. . I câniGo 2x1, Fábrica de Mo' tulo.'· I
.

O garoto Sérgio Ricardo Pia�era f-oi o ganhado!! da delo, .cant. Geral &x1 Fá

BMX Monark, oferta da MonarklBreithaupt,. sorteada en- brica II, Metalúrgico II 3x

tre os líderes deste Campeonato. Para Gérson. Luiz de ' -2,Usinagem e Supriment1>$
Souza, coube uma calça BMX da Monark e, aos classifi- ,2xt Direção Gerat' Dia
cados de primeiro a terceiro, medalhas de ·ouro, prata 20/11 -' Mecânico,' 3x5'
e trof!jus. . "

I Conto Geral, Fábrica de

Eml e I ,d·o�·e r f er. CO m é r c i'o de,'Veículos 'Lida.
F�nes: 72-00&0, 72-0969, 72-G655

'
' .,' .' '

',SEMANA DE,27J11 .. .03112182
'
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..

' I
.

I '

.

,.'� 11;.1': .. 1: .".. �
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. ,O GrêmiO"Esportivo J�ventt.s,. que "�O; làngô� doe

seus 1'6 anos de existênCia conquistou rnümeroe títu.-

Jlos no'âmadorismo, e após ter permanecido durante cin

co anos como integrante da divisão eseeólal do futebol'
catarlnense, sem nunca ter disputado o, título ou urria

poslção de malor 'relevâncla enlr�, as pârticipantes, po

derá, na noite deste sábado, no Estádio João Marcatto,

voltar a reviver as emoções <To passada, conqulstando o .

Campeonato ijegi�al d� 1.a ;Di:visão de Amado;res, da
L'iga Jaragtiaense de Futebol. ,,'

Para tanto;' basta que vença-e Seleto; de ,Guarami
rim. O Juveliltus" no sábado passado, conquistou o pri
meiro, turno,' ao derrotar o Clube Atlético Baependi, sau'
mator rival, por 2 a 1, ganhando o direito .de disputar
com o campeãe do returno, que poderá ser o p�óprie,
desde que vença 'por qualquer diferença, a equipe guara
mirense.

A última .ro!il,ada do 'returno, determine para a jar
. de 'deste säbadé.. Botafogo e Baependi, 'na Barra' do

Rio Cerro e, no Jaraquá Esquerdo, Juventus e Seleto. O

returno é liderado pelo Estrella, que tem 5 pontos ga
,

nhos, ,s�gujdo .p'�lo I �,�Ieto e Juventus, que sornam 4,

Baapendl tem �'e o., Botafogo nenhum. Pomo o Es·

trella encerrou sua participação, no caso de empate en

tre Seleto e.�uventus e vitória do B.aependi sobre o Bo

tafogo, quätro equipes' somariam 5 pontos, tornando' daí
necessária uma disp,..ta extra para conhecer-se o cam

peão do returno. Com' vitória do Juventus, o Campeo
nato será encerrado hoje mesmo.

'

..SEGUNDONA
Oorn a' vitória de ,1 a O sobre o Avaí, domingo,' a

Arweg tornou-se cámpeã do primeiro turno do Campe�
, nate 'da: S�gunda Divisão; somando três pontos, contra
dois da Jaraguá Fabril e um do Seleto. Amanhã" dla

'28, pelo returno, jogarão Jaraçuá Fabril, x AvaL

Encerrados os Campeonatos de
Cross eMunicipal de .

Biclcross
em Jaraguá do'Sul'

Mesmo apesar do malj tempo, ,que atrapalhou maior

afluência de público" foi realizada em Jaraguá do SUl,

dia, 21, no,Motódromo Getúlio Barreto da Silva, a última

etapa do Campeonato Catarinense de Motociclismo
Cross e a última etapa do Campeonato MunPcipal �e
Bicicross, promoção do JaragUá Motor Clube.

Na categoria 125 Cross, a colocação foi esta: 1.°

Wanilton Lobo (Badeco), 2.° Dorli 'Burato Menegaz Jr._

(Negão), 3.'0 Alceu Jonny Romão, 4.° Arno Carvalho Jú

nior, 5,0. butz'Henrique' Vieii'a da ,Silva e S.o José Luiz

Neuwald. 250 Cro'ss: 1.° Wanilton, Lebo (Badeco), 2.°
Dorli Burato Menegaz (Negão), 3.0 ;Arno Carvalho Jú

nior 4.0 José Luiz Neuwald, 5.°.Alceu Jonny Romão e

em 6.° lugar, Luiz Henrique .vieira Cla Silva.
,

. Após a entrega dos troféus, o' presidente da 'Fe

der�ção Catarinense de Motocicl-ismo, EvaldO' Furtado,
'congratulou-se com os vencedores, dizendo que apesar
de .a Federação ter in'icll;ldo suas atividades a menos de
um ano, vem desenvolvendo üm bom trabalho, cujos re

,sultados são. os primeIros pi.lotos catarinenses apresen
tados, verdadeiras "feras" de motociclismo. Acrescen
tou qúe até 19 de dezembro será encerrada também o

Campeonato Catarlnense 'de Moroci,cHsmo·Velocidade,
em Canelinha. Ele agradeceu igualmente aosMotos Clu
bes do Estado que sediaram as etapas ,destes dois Cam�

peonatos.

. • •••• !

ESTADO DE SANTA CATARINA�' .: . '

��EF_��,!U�1 'A��lpIPÀL DE JA��,�,�.�'!.� .."li!; r

I I; '",,1 DECRETO'!Nl-J":1789182'J" \.':'í' (I ,': ,", /,1"

A' ,Estim� .a,),Receltaj.,8 tixa:·s Despesa"e1o'.lSerViço Ali

t�nomofMum,clp�I.�e,,4gu�lt,e Esgoto (SAMAE), para o exercí-
CIO, de .. 1983., ..'

'

,! ', • ':f ,I" •• t

o NOVO CHEVE,TIE..

A, grande 'atraçãó ,d,esta

.

Art. 1.°' -Fica 'aprovado' o Orçamento-Programa da
Receita e Despesa do Serviço Autônomo ,Municipal de ÁglJa
e Esgoto (SAMAE), para o exercício de 1�83, discriminados
pelos anexos integrantes deste, que estima a Receita' em
Cr$. 180.000.000,00 (Cento e oitenta milhões de cruzelreé),
e flxa a Despesa em igual importância.

Art. 2.° � A Receita será realizada mediante arre

cadação elas Tarifas, Taxas e outras fontes de Renda, na for
ma da Lei N.o 190/68 e Decreto 'N.o 221/71 e modificações
posteriores, e das, especlflcações constantes do Quadro Di#t_
criminativo da Receita! de acordo com o seguinte desdo-
bramento: .: - "i ;_ .. "

.... I"

RECEITA
RECEITAS CORRENTES

'

,

,Recei,a patrimomal Cr$ 8.000.000,00
Receita industrial Cr$ 176.392.000)00
Outras receitas correntes Cr$ 2.600.000,00 179.000.000,00 i

RECEI'FAS DE CAPITAL
Alienações de bens, . : .,.. Cr$ 500.000,00
Transferências de capital Cr$ 500.000,00 1.000.000,00.
TOT A L Cr$ 180.000.000,00

,

Art. 3.° - A Despesa será reallzada na forma 'das

especlfícações constantes do Quadro de Natureza de Des

pesa-Consolidação Gerat,' de acordo eom o seguinte desde-
bramenta: ;

, ,,' j

OFEReCI., NTO.:

D,ESPESA.
DESPESAS,CORENTES

" DespÊlstrs de 'custeio -, ... Cr$ 119.072.420,00 .

Transferências correntes Cr$ 1.440.000,00 120.512.420.00
DESPESAS DE CAPITAL

'

Investimentos .. ; Cr$ ,56.487.580,00
Inversões financeiras Cr$ 3.000.000,00

_

59.487.580,00
TOT A L ' Cr$. 180.000.000,00

Art. ,4.°' - Fica o Serviço Autônomo Municipal de

Água e Esgoto - SAMAE, na pessoa de seu Direto� Geral,
autorizailfo a movimentar as dotªções atribufdas ,as diversas,'
unidades Orçamentárias.

Art. 5.° - Este' Decreto entrará em ,vigor a partir
do dia t. ° de janeiro de 1983, revogadas as disposições'
em contrário.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ
DO SUL, aos, 22 dias do mês de novêmbro de 1982.

SIGOLF SCHONKE
Prefejto ,Municipal,
exercício

O presente Decteto foi registrado e publicado ·nesta

Diretoria de Expedient�, Educaçpo e Assistência.Social, <lOS

22 dias' do mês de novembro de 1982. '

...;' ,-o ,

ASTRIT K. SCHfiIIAtJCH
Dirt!tora

Dr. Pedro P. Schütz

pelo Fone (0495)... 22�0328

Institutional InvestOr

A'r.weg' co:nclui O T�rneio' de.

-temporada

CICLISMO

, O diretQr da Arweg, Wal
dir Bruqh, disse que ,em
termos' de ciclismo . não
existe competição previS
ta,. da� � quais partic'ipem
atlet�s vinculados a Asso
ciação. O certo é ql,J��a
equipe continuará, i(lclu
sive. "com, alguns novat9s
q�e �stãQ. sendo, recruta�
dos. E, quanto a uma pos
sível ida da estrela da

'"
.. equipe, Sílvio Roberto

'Ewald, p,ara outr� agremia
,ção. ,do Estado, conforme
chegou a ser anunciado;
,Bruch não crê, pois -tr�a
se de uma 'questão' ,de

. ciorJsÇ.\êllcia '40. atleta,' Já
.,

l qúe'. iniciou na EquipeWe,g,
que· está lhe dando todo
o àpolo nec�s_sário, '

a

exemplo doO"qyef ocor[e!,'!;"
tal)1bém ,C�rrl'.9S' g!emai�:'ci�"

�

clistas; :.
., ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



1 • ..- Os àssuntos predominantes AOS Vereadores. Já se questiona com rela-
,

"

AO.tic�á.rios ainda dizem respeito

as!
çäo a ,suces�ão pre�idenc.'��I. O Pleslden-

.. elelções. 'E� _ Jaraguá do Sol. o PMDB ' te, por razoe� óbVIas. s�ã desse par
, foi o vencedor do pleito municipal. to- tido. podendo tanto ser, ,Rosá como Me

davia, antes dos novos governantes as- "nel, que foram- reeleitos. como Adernar
sumirem. já se desenha uma crise inter- Winter, Õ mais votado ou, mesmo ou

na, com o inconrormismo do candidato .tro. Na nova composição da Câmara, em:
a pr�fe.to Reginaldo Schiochet. que st- 'termos de quatldade, ou grau, de In8ti'U
guer somou a mentade dos votos recebt- , ção dos seus integrantes, houve me-,
dos pele seu companheiro de partido. Ihora. Resta saber se essas "excelên
Ou.rval Vasel, 'o que, na opinião, de elas" saberão honrar o mandato parle
Schiochet, ,�'foi traição de algU1\'ls inte- .mentar conferido pelo povo" seu repre-
grántes' da cúpula". Ele deu declaração .eentado.

'

ao repórter, segunda-feira, de que não
se afastará da' política, pelo contrário,
irá preparar, sua candidatura, podendo
ser tanto a prefeito nas próximas elel
çõas "ou outro cargo mals elevado".

9: � O guâramlrense." Augustinho
Rausis da Rosa, 39 anos, funetonärto da
Fundição Tupy, de Joinville, foi eleí
to no Rio de Janeiro, "Operário Padrão
,do Brasil", dentre os representantes de

2. - Schiochet disse que vai voltar, vários Estados da Federação. Ele traba
seja no PMDB (muito ítnprovävel), PDS 'lho na Tupy há 20 anos como Operário '

ou no Pl,' sigla do Partido ILiberal, em e atualmente é 'o chefe da. central de
\ formaçã(:) no País fi que, ao qae cons-l rebobinamento.

'

'

-ta, tão logo se viabilize, será, também' ,

,
'

'

formado em Jaraguá do Sul, agl<upándo I 10. - O índice de alfabetização' no
os dissidentes do PDS e do PMDB. No- Estado de SaRta. Catarina, segundo da
vidades muitas �urgirão. até a tomada dos do I'BGE (Censo 80). considerando
de posse dos eleitos no dia 15. Quem as pessoas com mals de 5 anoe de ida-
viver verão

"

de, é de 82%. Na faixa de 5 ,e ,6 anos, '

, "

este índice é de 11%. elevando-se pa-,
à _,... Os resultados das eleições, em ra 70% na faixa. de 7 a 9 anes e 94%

muitos municipos, serviram para sepur- na faixa de 10 a 29 anos, Na faixa de
tar mitos e falsos líderes, onde verífl- 30 a 4� anos decresce para 85%. Quan
coe-se o desejo de mudanças, o que to' . ao número de :

anos de estudo,' os
acabou 'prov'oçando a 'derrota dos cio- 'dados obtidos pelo IBG'E, consultando
modtstas que bá anos se mantinham no os 3.159.494 ,habitantes que possuíam
poder_, que se julgavam perpétuos e mais de 5 anos, indicam que 20% não
Imbatlvels. Foi uma

.

Ução amarga, mas- tinha instrução ou então menos' de um

realista, prevalecendo o desejo do po- ano de,estudo; 55% possuía de 1 a 4

v�Qualquer semelhança com os fatos anos de estudo e 25% contava com 5,
acontecidos n�o é mera coincidência ...

,

ou mals ànos.
'

4. -- O PDS de Gorupá comem�)fOU
rurdosamente na sexta-feira, conhecidos
os resultados, a vitória'dos seus can-

, djdatos em todos os níveis. A. renova
ção na Câmara de Vereadores fc;>i gran·
de ,onde somente Ernesto Felipe Btunk,
da atual càmposição 1egislatilva, elegeu
se. !\Ja seu segundo mandato, a panii'
de feverei'ro, pela sua experiência como

, ex-presic:Jente da Câmara. ex-prefeito em

exercfcio, deverã ser conduzido a presi
dência do legislativo corupaense, com

toda a justiça. Blul1.k foi o vereador mais,
votado.

'

,
,
é�

5. _,... Nas imedia",ões da Escola,Bási
ca Heleodoro Borges,' na Rua Joinville,
para não citar outros,,..,dl!Jrante todo o

dia 15 foram observadas viaturas de ou

tros munitípios" especialmente vindas
de, Jóinville, Timbó e adjasc�ncias,
transportando ete'itores. para os locais
de votação e em seguida, retornando'
com seus ocupantes. Pelo "estouro" da
�quelas urnas nas últimás eleições, n,ão
seria mais um caso da,propalada trans
fer�ncia de eleitores e que 'leva a res

posta de um,a indagação o do porquê ,o

nosso município recenseada ,cOm perto
de 50 mil habitantes poderia comportar
cerca de 31 mit eleitores? � um ,:dado
importante que deveria ser investigada
por Quem tivesse interesse em desco
brir 'a razão de ,haver '13 cadeiras ria Câ
mara quando deveria' ser 15 (p Aúmero
de cadeiras e determinado,pelo númerG
de_ tlabitantes ,de cada municfpio). Fica
'a pergunta RC) ar.

11. - A população catarinense elT!
1990 'Sl!Jperará' a casa dos 4,3 milhões
de pes$oas� A população urbana, na ro

ta do asfalto,' ultrapassará os 2,9 mi
lhões enquanto a. população rut:'al, na
contramão do conforto' nacional, ficará'
em torno de apenas/1,4 milbão, voltan
do ao nível da década de SO. Os núme
ros são do ITEP, que confirma a desa
celeração gradativa do, crescimento da
população catarinense e a ampliação
das fronteiras urbanas.

12. - "Devemos nos curvar diante
da vontade democrática do povo". Es
ta é a justificativa encontrada pelo atual
Pl esidente da Câmara, José Alberto
Klitzke, pela sua não eleição e de muJ�
tos de seus companheiros para o pró
ximo mandato,' padamentarj quando fez
votos pára 'que o trabalho' iniciado não
sofra s�lução de continuidade, tampou
co retroceda no propósjto de tornar, o

poder legislativo independente, ','para
assim colocar a CV' no lugar que ela
bem o merece". A declaração foi _ dada
segunda-,feira, dur.ante a sessão ordiná
ria, após conhecidos os resultados do ...

pleito, realizado dia, 15.

13; -,O _Governo Federal e�toda pro
fundas modificações no sistema das ,ca

�dernetas de poupança. >O '.mais' importan
te é que Os depósitos pass_8Fão a ren

der juros e eorroeção monetá.,ia ,a partir
do momento e'liA queJorem realizados,
isto é, depositado, abrangendo, portan
to, um período superior aos cinco pr,l
meiros dias de cada trimestré.

6. �'Luiz Zonta, ,Arnaldo Schulz,
Heinz Bartel ,que ,cumpri,rá seu tercei- 14. :-' Com a presença de autorids
ro mandatal. eleitos peJa grei governis- des, lideranças comunitárias, 'membros
ta, além de Ademar'Wimter, !..auro Sie-l da Colônia de Pesca Z-4 e habitantes do

, bert e José Gilberto Menel, da grei opo- município, o prestdente 'da Celesc,
siéionista, pertencem praticamente a 'Adhemar Garcia Filho, inaugur:ou a ilu-'
mesma região. Enquanto isso, Nereu, minação p�blica da 'p"'�la de Barra Ve
Ramos. novamente, ficou sem ,nenhum lha, da Praia dos Pescadores -e a lIu
representante na Câmara de Vereadores, minação �a P,raia da'Grant, em Itajuba.

Dentre os melhoramentos, implantou,se
7. � COm a eleição democrática dos 14 postes ornamentais que caracteJ1izam

noves governantes a nível municipal. e um� jhiminação especial, pOis cada, um
estadual, tem-se como certa mudanças poste possui 17 metros' de altura e pos·

,

em �ários setores. No esporte, por e- sul,. cada um deles, seis I'âmpadas de
xemplo, cogit�-se que o Professor Ario- vapor, 'de, mercddo "co,n ,carga de 400
valdo Xavier dos'Samos, o Arizinho, de- Y!8tt8, cada 'IAmpada. -Este ,Obra tem ex
verá ,ocupar o 'lugar de seu ár:quiinimi- tensão de t$OO metros e custo de Cr$10

,

go FidéUs Ca,rlos Hruschka, 'na presidên:- milhões. Além disso'; rede de postes,'
,

cia da CM!, enquanto o Professor Cel-, lumililária�' e ,refletores potentes 'com
ço José TQmazzi. atua' adlJ1inistràdor 'do .' carga útil ·de mais de 5 mil watts em
,Ginasio de;Esportes Artur Mal'ler, a DI-' ilumillação. Barra Velha, que é o bal-'
visão' de Educação ,Fislca e Desportos neário do jaraguaense, por adoção, ps-
,da 19.a UCRE.

'

ra a,temporada de veraneio que se apro-
xima, irá mostrar aos veranistas pelo

,

, 8. - Nada :está definido, mas com menos melhoria neste sentido, de hã
,o PMOB fazen.do maioria na·Câmara de muito ,reclamada.

. ",
'

EStADO DE SAMFA CATARINA
MEFEf.fURA MUNICIPAL DE .lARAGUA. DO 'SUl;.

I:.EI N;o 111/82
Áltera a lei H.O 863/82 de :1.° de JunhO de 1Q8�. '

SIGGLF SCHONKE, Prefeito Municipal de JaraguA do Sul, Estado de Sànta
ÇJJtarlna, no uso e exercrclo. de suas atrlbul�. ' ,

.

,

Faz saber à todos 08 'habitantes deste Munlcrplo -iP,Je a CAmara de Verea,.
',dores aprovou e ele sanciona a seguinte lei;

,

I

Art. 1.° - O prazo estabelecido no Parâgrafo (lnico do Art. 2.0 da Lei N.o

863/82. de 1. ° de Junho. de 1982, para efetuar o ressarcimento da TaXa de Licença.
para LOC!llização e/ou renovação,,' bem como do ImPQSto sobre Serviços ,de' Qualquer
N�reza ...;.. Cotá fixa, passa a ser at6 31 de dezembro de 1982.

,

An. 2.0 - Esta Lei retroage seus efeitos' a partir de 03 de novembl'o
de 1982�

PALAQIO D� PREF�ITlJRA MUNICIPAL.Re JARAGUÁ 090 �UL, aos 23, dJas .:,
do, mês �e novembro de 1982.

, .', '.. ,..',
"

SIGOlF, ,SCHONKE ..,... Prefeito Municipal, em exercfcio
i \< A presente Lei foi registrada e publiêada nesta' Diretoria de Expediente,
E4ucação e"'Assis�ência .social, aos ,�3 dias do mês de nóveml;lrÓ,dEi 1982.

"

.,

''ie'" h ASTRIT .K; .SCHMAUCI:I ..;...... 'Dire!ora,

o melh,or negócio
do

.

momento' está
em s'uas ,mãos.

/

Plante, êlgora.

�

Agradecimento
,

A Cpmissiio ex�utlva Municipal do PMDB de Jar!!
gu' do SIJI, vem Pllblicamente agradecer 'ls elelmres, mem
bJ1)S do RJrtido e as, pessoas que voluntariamente contrí
bulram, de uma forma ou de outra, para o grande êxito

,alcançado' nas eleições ,. de 15 de novembro em nosso muní-

clplo.
' '

Jaraguá do Sul" 27 de novembro de 1982
,', ,

DR. ALTEVIR ANTôNIO FOGAÇA JONIOR

,PRESIDEN"fE
'

ESTADO DE 'SAN1A CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

lIEI, N.o 882/82

-Altera à ler"N.o's39/81 de 20.11.81.

SIGOLF SCHONKE, Prefeito' Munfcipal de. Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catal'ina, no uso e exercício de suas
atribuições,.

' '

Faz saber a todos os habitantes deste Municílllio que'
a Câmara de Verea.dores aprovou e" ele sanciona a seguinte'

,

Lei:
. '

Art. ,1.0 - O reajuste de 20% (Vinte por cento)
,concedido a partir de 1 �

o
. 10. 82, pelo artigo 1. o da lei

N. o 839/81 de 20.11. 81, passa a ser de 30% (trinta por
cento).

'

, Art. 2.° - As despesas decorrentes da presente .Lel,
correrão por conta de dotações pr9prias do orçamento vi�

genté.

Art. 3.° - Esta leI entrará em vigor na- data de' sua
publicação, revQgadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DI;, JARAGUÁ
00 SUL, aos 23 dias do mês de novembro de 1982.

SIGOLF SCHONKE - Prefeito Municipal, em exercício
A presente Lei foi registrada e publicada nesta D,i

retoria de Expediente, Educação é Assistência Social,. aos
23 dias do mês de novembro de 1982.

ASTRIT K. SCHMAUCH - Diretora

já foi dada a largada para a grande
festa que vai tomar conta do País
durante o ano Ílltéiro: é hora de plantar.
Plante bem,' Quànto maior a sua
produtividade, mais vantagens yocê
tem. O Crédito Rural ficoLJ mais simples,
sem comp'l1cações. Coin muito menos

documenros"o seu crédito é liberado
,p,ara você trabalhar com toda a

'

segurança. Primeiro, porque o custeio
,de· sua lavoura tem seguro total contra
os imprevistos do cl'ima. E' no

'

momeAto da comercialização" a sua
colheita tem o preço minima, garantido

Técnicos da 'DivisA0 de Admlnlstraçlo de Ensino
Divisão de Educaçlo Ffsles e Desportos da 19.a Unida.
CoordénaçAo 'Regional, de Jaragué do .Sul, particlpanim e

rlanópQlls, de 17 a' 19 do corrente, do', II Encontro Estad
Alfabetização; promOVido pela Sec�rla da -EduesçAo.
nalldades do Encontro foram senslbll� os . educadbrQs
a Importância da alfabetltização no processo �o enslno"ap
gem� além de reatlvar a slstemãtles de' açiO pslcoped'
considerando a importância da mllsléa,' <Ja pslcomqtrlêid
IIngufstlca aplicada e da aprendizagem da leitura no proces

alfabetização.
'

,
Também nos dias 22 e 23, a Profa.' Brasília Belt

Chefe da DIADE df:! 19.a UCRE, participou em l�ges d
encontro de avaliação do modelo de supervisão de ensino à
de 2. o grau. A partir' do próximo ano, cada unidade de e

deverá fazer, uma ebservaçâo detalhada doa, desvios qu� oco

na Educação para ver onde o sistema educacional está fal'
"

e, a partir.disto, cada área �e I'ecursos .serä responsabiliz
.

renovada de ácordo com as necessidades reais.

A expelTlêncla foi testada, nesta regllo, junto aos Coi
Estaduais Lauro Zimmermann (Guaramirim) e General· Ro

(MliSsaranduba), nos cursos de ,Magistério de 1.a a 4.a Sél'ie.
I

ÁUREA MÜLLER GRUBBA
TABELIA DESIGNAQA E, OFICIAL DO REGISTRO DE'

, "PROTESTOS,'
'

,

EDITAL
Pelo presente Edital de citação pedimos aos senhores

ábaixo relacionados, que compareçam em nosso C�rtorio pa-
'ni tratarem de assuntos de seus interesses: ADORES, VALE
--- Av. Getúlio Vargas,· 21 -:- Nesta ..... ADEMIR AVE�INO
FAGUNDES - Rua JOinville, 1377 .,... Nesta � CELSO DA
SILVA - Rua Antonio Carlos FelT�lra - .Nesta - DURVAL
BORBA NETO - Rua Tomaz Fco. de Goes, 140 - Nesta -'
ELMO MATJ'ÍIAS - Aio do Cerro - Nesta ....,. EGON LOTA_
RIO JAGNOW..,.. Rua Guilherme Hering, 58 - Nesta ,,�
FlTEMA S/A INO'. l'EXTIL - Massaranduba .,.... FLORES
FREIBERGER' - Rua Cei. Procópio Gomes. 594 - Nesta
--- GERHARD S81!TER -'AlC Cereallsta ,Beira Rio �

Nesta - GEORG A. ,�.GLA1Z - Rua Joinville, 2222 -

Nesta - MARIA, ADELlA BRUCK ,- A/C Imoblliara BM'
Uda - Nesta - \lIGANDO WI1liOFT .:_ Ilha da Figue,ira -
Nesta - MARIA ADELIA BRUCK - A/C Imobiliária BM

ÁUREA MOLLER GRUBBA
TABELIÃ DESIGNADA -.I

-�,

,

pelo Governo é corrigido. mensalmente
pelo I.N.P.C-:- - Indice Nacional de
�ec;os ao Oonsumidor. Plante mais
ag_ora para pagar menos ITR, depois,
pelo aproveitamento das terras
-ociosas. Aléín disso. 'não deixe de ..,

aproveitar as facilidades dos
programa�' nacIonais de financiamento

,

para' krigação - PROFIR - e pará o

plantiO em várzeas - PRPVARZEAS.
Você têm tudo nas mãos. Faça mà;s
uma vez, um grande ,�egócio. Acredite
na suá terra� O lucro é todo seu.
Plantou bem, ganhou.

'

, .. - - --- "�������������__:_��������-----Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




