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(II( aiustes finais a.lrslslerêlcia do Samae para
,a Casa0. Klilzke deve assumir a prefeitura

Amparado pela Lei Municipal n. o 572/75" ' existente. -

'

publiCl:!da no "Correio do Povo" em 2?10.75, I ,Também a Igreja evangélica Emanuel irá

o prefeito Sigolf Scnünli:e iniciou neqoclações
1 receber, área de 1 .400 m2, na Vila Sandra,

com a Oompanhia Catarinense de Aguas é Sane- para, .alí edificar um novo' templo, , O Lions

amento-Casan, outorgado a mesma concessão Centro ganhará uma am�la área nas. imedia-

para sxploraçãe dos serviços públlces municipais ções do Beira Rio Clube de Campo, para a

de abastecimento de água e coleta e dlsposí- construção de sua futurá sede social.

ção de esgotos sanitários, pelo prazo de 30

anos,'O Poder Executivo, deverá igualmente res

cindir os convênios, porventura ainda em vigor
celebr.ados com a Fundação Serviços' Especiais
.de Saúde Pública (F�ESP) e decretar a extinção
do Serviço Autônomo Municipal de Agua, e Es

goto'Samae, transferindo à Prefeitura Munlcl,.

pai de Jaraguá do Sul todo e seu' acervo pa-

trimonial.
'

De acordo com o prefeito Sigolf schünke,
a' transferêncla dessee serviços à Casan � a

única maneira encontrada para ser assegurado
o saneamento básico, à êidade, mediante a

flmJra Implantação do Projeto Cura.
,
Ess�

concessão será através de convênio 'entre
Prefeitura e Casan, e, junto com as negocia
ções que, estão sendo entaboladas, existe m

plano de ampliação da rede de. abastecimento

d'água em rnals' 25 a 30' quilômetros.

EMPRISSII"IMO

Afora o Samae de' Jaraguá do Sul, exis

tem poucas cidades no Estado' onde o sistema

de abasteclrnento de água e esgoto está ligado
a IiIdministração municipal. Com'a traneferên

eia, esse sistema passará a ser operado pelo
Estado.', .

"I"
, , ,

DOAÇõES A ENn1DJINeI
,

'

\

A CAmar,. de VereadQres de Jaraguá do

convocada pelo Executivo para se reunir

em caráter extraordinário, findo o perfodo or

dinário da' atual legislatura, deverá aprovar a

doação de 'áreas de terras para várias enti

dades 'Iócal,izadas no Municfpio. Uma delas

é a Sociedade de Cultura Artística - SCAR,

que receberá área de 26.161 m2 na rua Jorge
Czerniewicz, para construção ,do Centro de

Cultura de Jaraguá (jo Sul, mediante o compro

misso de' iniciar a constr.ução dentro dos pró
ximos três anos e preservar ,a _ área verde

Cau'sídicos querem subseção da Ordem dos
,

\

,Advogados do Brasil 'em Jaraauá, �:
A Associação de, Advôgado�

4e Jaraguá do Sul, entidade

Que congrega atualmente vinte
• cinco profi$siona'is domicõlia
{'(lS em J lf1,Jll!i do SI,II, Corupá,
Guaramirim e Massstanduba,
procedeu assembléià gera! no

élla 25 de novembfo próximo
passado, 'quando, por unanimi·

4ade, resolveu-se Delas provi,
nclas para instalação, em Ja·

guá do Sul, da subsecão da

Ordem dos Àdvogados do Bra,
.1.

Presenciaram 8' assembléia o

pr'e�ldente da subseção de Join-
'

ville, Dr. José Geraldo Ramos

Virmond, o pre,sidente da Caixa

dos Advogados Dr. Túlio Cezar

Gondln, os promotores, de Jus

tiçj:l da 1.a e 2.a Vara da Co

marca de Jaraguá do Sul" Dr.

José AlbertQ' Barbosa e DIr.
Pedro Sérgio Steil. N'a oportu
nidade, tambérnj elegeu-se uma

diretoria transitória, qúe ficou

assim formada: Presidente Dr.

Humberto Pradi (atual presiden
te da Associação de Advogados
de Jaraguá do Sul), Vice-Presi-,

dente Dr. Alidor Lueders; Se
cretário Dr. Odilon Raize,r ,- e
Tesoureiro Dr. Vitório Altair

Lazzarls.

Atualmente, os advogados de

Jaraguá do Sul e região estão

vinculados à subseçãd de Join

'ville e' a criação de uma nova

subseção, nesta cidade, cons

titui grande valor de, represente
ção, v!nculada diretainente à

Ordem dos Advogados do Bra
sil, que, possui representativi-

.
dade da classe em todo o terri

tório naclonar,

Bancl d_ Brasil implao'ta a Cadeira, de COlércil
I

Exterior ellJ Jaraguá do' Sul/
, Gom a presença do Sr. De- I Estado, com várias' empresas

l60enes Dias dos ,Prazeres, r

-I
exportaderas,' não contava com

esentante do Diretor da a Carteira de Comércio Ekterior

Paeex, Be�edito Fon�e�a Mo- Junto a ag�ncla do Banco de

Ira, de autoridades do municI. Brasil" obrigando 'os exporta.
pIo e de vários ,'er.npresários, dores a preencherem as ,guias

lmplantada,\sexta�felra, na de, exportação ou na agência
eTa do Banco do Brasil de

I
de Jolnvllle ou na de 81uinenau

raguá do Sul, a Carteira de ou mesmo em outras, de me·

,

mérclo Exterlor-Cacex.· que Ihor, conveniência das empre-

'8 déchna de Santa 'Catarina lias.

Para o gerente Ca�los Mar-'

quês, ,da agência 10c�1 do Ban·

'co do Brasil" o fato,tem. gra�de
significado, uma vez que c�rce
de �Inte ,e cinco empresas de'

Jar'aguá do
.• Sul,' Corup,â, Guara·

A. Il"(Iplantação, da Cacex elT'.

Jaraguá .de Sul era antiga r�i
\'indiéaçã� do .em�resariad'() ja,

raguaense,' hajçl yista, qU(:l, sen- Ido o, terceiro pólo industri,al do.

mirim e Schroeder operam via

Cacex, e 0$ constante,s deslo.
camentos a agêpclas vizinhas

que possuem a Carteira de
Comércio Exterior,)' ai..... : ele
'desperdleio de tempo 'e dlnhel.
ro, outros trllnstornos de ordem

burocrática. ,Marquês, ;'acres

centou que no' ano de .198;!" as

empresas Jaragu�nses expGr
taram 12'.084 milhões. de d6la.
res para os ,cl�, 'Contlhe�
est"lndo preWsto� para este'ano
9 milhões de dólares; 'Isto :em

decorr,êncla .da conJt",ta, mun·,

dial, que ,te� afetado' as 'tr:an-'

saç'ões comerciais 'Com

êado externo.

Prona, entresa recursos a entidades de

amparo e 'asslstên<la do munlcipi�
o Núcleo do Voluntar-:iado do Pronav de J�raguá do

Sul, dentro da sua filosofia de amparar os mais neces

sitados, está efetuando a entrega de recursos flnancel

, ras e em espécie a entidades de amparo e assistência

do município, bem como aos casulos que funcionam em

'três escolas básicas. Os recursos advém da 'receita da

Operação Criança IV, efetivada no início de outubro na

rua Reinoldo Rau e laterais, aléin de um pedágio, reali,'
zado pelos alunes da FERJ e dos depósitos em conta

bancária especialmente aberta para tal finalidade.
Arrecadou-se Cr$ 536.451,30" cujo ,valor foi destina

do àssequíntes entidades: Cr$100,mil, em material, aos

dois casulos d Escola Básica Holando Marcelino Gon

'çalves, Cr$ 101) mil para o casulo da E.B,. Euclides da

Cunha (Nereu Ramos), Cr$ 100 mil, em materiais, para
o casulo da' E.B. Giardini Luiz Lenzl, Cr$ 50 rníl à Ação
Social de Jaraguá do Sul, Cr$ 30 mil à APAE, Cr$ ....
Cr$ 52:300,00 para os Olubes de Mães implantados nas

comunldades de Vila Lenzl, Nereu Ramos e Ilha da Fi-

-quelra, valor este rateado entre os Clubes, bem como,'
Cr$ 50 mil para o Hospital e Maternidade São José

(rnaternldade) e Cr$ 50 mil para o Hospital e Materni

dade Jaraguá (pediatria), em roupas pera crlanças e en

xovais de bebês. Os hoepltals, nesse caso, se encarre

garão de proceder a entrega das roupas àquelas ffillTiílias'
carentes.

CLUBE DOS IDOSOS,
Na quinta-feira vindoura, dia 9, na Associação Atlé

.Ica Banco do Brasil, acontecerá o encerramento das
atlvtdadea do ano do Clube' dos Idosos, mantido pelo
Pronav. A programação consta de rnlssa, almoço, lan

che com as rnadrl has (que são senhoras da socieda

de) inclusive com Ja presença do papai noel, e após, um

anímado "arrasta-pé", qua é o que mals alegra os nos
sos sim átlcos' velhinhos intégrantes po Clube, que
atualmente, somam 70 e-que; semanalmente, se reúnem

.na Ação ßoc:;ial para os seus e!'lcOntros.
I
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Jarasuá: novas competl<6es motoclcllsticls
dia ,12 de dezembro,

No motödromo do Centro Esportivo Social e

Turístico "Getúlio Barreto da Silva", em Nereu Ra

mos, ri Jaraguá Motor Olube irá organizar e reali
zar no próximo dia 12 de dezembro, uma nova pro
va motoclclfstlca, iniciativa dos pilotos do Paraná
e de Santa Catarina. A programação está estabe
lecida para provas de velocidade às 1 G horas, mo
tocross às 11h, ciclomotor às 12h, velocidade as

14, motooross às 15 e, outra vez velocidade, às
16 horas. '

"

A contagem 'de pontos vai do 1.� ao, 10.0 colo-
cado, como também a premiação.

'

.

SUL-BRASILEIRO DE CROSS'
No ano de 1983, o 'Jaraguá Motor Clubé irá

'sediar duas a três etapás do Campeonato Sul-Bra
,

silei�o de Motoclcllamo-Oross, com a partlclpação
de pilotos do Paraná, Santa Catari�a e Rio Grande
do Sul. Nessas etapas estarão, presentes os gran
des ases do motociclismo nacional. tais como Mo-

.

ronguinho, Ba��co, Boenguezinho, entre outros.

Capitania dos, Portos\ prósramou a,

Semana da Marlnha/S2
,

'
,

Instalada em 15 de abril de 1918 e ínteqrandoa re

de administrativa da diretoria de Portos e Oostas, que
abrange a costa do litoral desde a divisa do Estado do
Paraná até a margem esquerda do rio ltapocu, limita
entre os municípios_ de Araquart e Barra Velha. a Ca

pitania dos Portos em São, Francisco, do Sul iniciou
'ontem à noite a programação da Semana da Marinha!

82, que_se estenderá até o dia 13, . corri urna vasta pro-'
gramaçao, destacando-se o setor. esportivo, com prátl-,
cas terrestres e aquáticas. "

"

z: O capitão-tenente Archtmedes Grubba delegado da

Capitania dos Portos, reuniu sexta-feira tOda ;:l 'impren
sa do. Norte da Estado para difundir o programa: come-

'

morattvo a Semaoa da Marinha, que conta, dentre as

suas principais atrações, o seguinte: dla 4, hoje, às

13h30, Campeonato Catarlnense de Prancha a Vela -

1 ,a etapa - Classe_Aberta;, dia 5, às 8h30, festival de
futebol de campo, 9h gincana de pesca 'na Ilha das Cla

ras, 11 h Campeonato Catarinense de Prancha a Vela,
13h Regata Marinha do Brasil; dia 11, sábado, 15tL
'Prova Ciclística "Almirante Graça Aranha" 18h Prova
Rústica Terrestre "AI,mirante Saldanha"; <Ha 12 do

m.ngo, 10horas, passeio náutico, 13h30 largada d� Re
gatá "Dia do Marinheiro" e às 20h, apresentação' da.
Associação Coral de Florianópolis; dia 13, segunda-fej
r�, lOh, entrega de certificados aos estivadores que
ooncluíram Ó Curso Esp,sclal de Agente de �estria, en
tregá de troféus, medalhas e diplómas aos alunos que
participa.ram da Operação Cisne Branco/82 e entrega de
diplomas _aos novos ,"Amigos da Marinha".

'

-

,A Capitania irá realizar também O "1.0 Circuito I'lha
de São Francisco do Sul", que visa integrar a comuni

dade francisquense e do norte catarineÍlse" em torno

da promoção dedicada ao dia do marinheiro. Tem' a
Capi�ania dos Portos, atualmente 25 militares da Ma
rinha de Guerra comandados pelo cap. ten. Archimedes

Grubba, com a finalidade de planejar, dirigir e coordenar

a$ atividades técnicas e administrativas relacionadas
com a Marinha Mercante�quanto à praticagem, seguran
ça das embarcações e instalações portuárias, bem como

formação, 'habilitação e qualificação do pessoal. E alérrt
disso, conta com um efetivo de 10 civís, que auxiliam
nos setores burocráticos e técnicos.

,

De _Jarag!Já do Sul estiveram presentes o "Correi'o'
do Povo" e a "R�dio Jaraguá". '.'

\ Abertas, as matriculas escolares para
o pröxlmo iDO

pe 1.0 a 10 de dezen:rbro __:_

renovação da matrfcula do pré,
escolar e'do ,i .

o
grau, inscrição

para matrícula do 2. o gral! par�
alunos novos.

matrfculas novas do segunde
grau. Para a matrIcula de alu·
nos d� pré-escolar o único do·
cumento exigido é de, 5 8 e

anos completos. Enquanto pa.
ra ,o primeiro grau o candld!1to /
deverá apresentar, dertidão de
nascimento para aS", primeiras
sé�ies, comprovante" da 4.s·
série para alunos de, outras es

colas e candidatos a 5.8 série

.do 1.0 grau.
'

O Legislativo, cujo maioria pertence aq

partido do governo municipal, autorizará em

préstimo de Cr$ 250 milhões, junto a uma

instituição bancária do munlcíplo, por' anteci
pação da receita, para pagamento de dívidas

contraídas no final do exercfclo e Infcio do

próximo. Da mesma forma, a Câmara apro-

,

vou e este jornal publica em p,áginas il\t8rnas,
a nova classlflcação de ruas do municlpTo, que
veio corrigir a,lgumas irregularidades exlsten-

I tes, pará efeito de lançamento e cobrança do

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial

I Urbana. ',\

'

I'
Com a' nova claSSificação

-

muitos contri

buintes 'pagarão menos impostos no' 'próximo
ano do que neste, medida esta considerada

, necessária, pois dá a real locallzaçäo das i,pro

prledades, com relação as ruas o que não ocor-

ria anteriormente.

NOvb PREFEITO,
J�aguá do Sul poderá ter, no atual pe

rlodo de gover.no, ,o seu terceiro prefeito, com
a ascensão do ,?ereador-presidente Da,'ê�.
José Alberto' Klinke,' ao carge. O vice-prf\,
feito Sigolf Schünke, em razão do estadó de

. 'saúde do titular VlctoJ: Bauer, assumiu já há

alg!:lns meses, a chefia 'do executivo municipal,
mas, em vista de uma viagem que, fará com

,

a esposa e filhos aos Estados Unidos, deverá

passar o comando para o Presidente da Câmara,
isto se Victor ,Bauer não puder reassumir, Já
que depende de exames médicos.

O mais provável'é que o Sr. José Alberto

Klitzke assuma a Pref�ltl!ra a partir d� 15 de

dezembro até 15 de janeiro,'
'

quando então

Schünke retornará ao poder, entregando-o defi

nitivamente no dia 31 ao ",ovo prefeito eleitoi
Sr. Durval Vasel.

,

Com o desenvolvimento do módulo "Psicologia In

d�strial", o Senai-Centro de Treinamento de Ja,ragut do
Sul concluiu quarta-fell:a à ,noite o Projeto Jaraguá' 11
- Programa, de Aperf�içoamento para Supervisores de

Produ'ção, realizado em quinze módulos e 132 horas!

aula, com média de trinta participantes' por módulo. A

freqüência de participantes, pal:a o diretor do Centro
de Treinamento, Prof. Luiz Durieux Sobrinho, apesar
-dos esforços,' não foi a esperada, "deixando a deseJar",
principalmente ,no, módulo que encerroU o Projeto Jara

guá II, tel:ça e quarta-feira, ministrado pelo Sr. Waldir

Hoepfner, Gerente de ReCursos, Humanos da Carroçarias,
Nielson, de Joinville, pós-graduado em psicologia com

mestrado em planejameQto na PUC-Rio, especialização
em psicologia pela Fundação Getúlio Vargas, especiali
zação em planejamento e recursos humanos na OEA e

professor universitário.
'

•

CURSOS A DISPOSIÇAO '
'

'

\

-

J

O Senai tem, abertas inscrições para os cursos de

ajustador mecânico, tornetro mecânico, eletricista ins

talador predial, eletricista bobinador e desenho mecâ

,nico, que serão ministrados no período diurno. Inscri

ções até o dia 10, data do teste de seleção. As aulas
começarão no dia 1.0 de fevereiro.

Já,para os cursos 'da nolte":_ ajustador mecânico,
tQtneiro mecânico eletricista Instalador, mecânico de

mar:mtenção de máquinas de costura Industrial e dese
nho mecânico - o teste de seleção será somente no

dia 17 de fevereiro e o i,t1ício das aulas no dia 21 do
mesmo mêa.

'

,

','
,

'

SENAI/PREFEITURA
A segunda etapa da campanha Senai/Prefeitura,

acontecida sábado, superou todas as expectativas.' Das
7h30 às 13h, u�a equipe de 7 professores e 20 alunos
do Senai e seis caminhões da municipalidade, recolhe-
ram 10 carradas de objetos, tals como papelão, latas, vi-
dros, sucatas de ferro, sucatas de alumínio, sapatos e A Secretaria da Educaçãc

ro!-,pas (já entregues ao Pronav), além de out,ros. A co- estab!lleceu e divulgou os, cri,

ordenação da campanha destaCa o apolo recebido, prin- térlos e datas para a realizaçãc
, �ip�lmente da Maiwee, Morettt e,Jordan e Carroçarias das matriculas para os alunos

Argl, e registra a satisfação pela colaboração recebida
�e toda a comunidade jaraguaense. ,

'
"

do pré-e�colar,
, primeiro e se-

gundo graus. Desta forma,' as
ESCOLA DE MOSICA 'DA SCAR CONCL;UI ANO LETIVO COM

'

escolas pertencentes a 19. E
UMA AUDIÇAO

'

Ucre, que abrange os municl·

Nos próximos dias 6 e 7, segunda e terça-feira a

Escola de Música da SOCiedade de Cultura Artíst'lca 'de pios de ,Jaraguá do Sul, Corupá
Schroeder, Massaranduba E

Jaraguá O Sul, que procura j:lespertar novos valores na Guaramlrlm, realizará as matri.
arte instrumental, concluirá o ano letivo de 1982 com cuias para o ano letivo de 1983

um.,a au.dlção de' caráter res_ervadà, para alunos, p'ais e,
'

d to d SCAA A di
'obedecendo o' s,'egulnte crono-

I�e ria a
'

• au çao Instrumental será na pró-
pria Escol�, que funGlon� na rua, Cei. EmíUo Carlos

grama:

Jourdan, no local onde' funcionava 8 agência do Brades
co, às 19h30, cujas dependências foram cedidas sem
"nenhum custo�.para a SeAR pela empresa Kohlbach S.A.

-In.dústrla de 'Máquinas Elétricas. ,

i! diretora da Escel& a Sra. Vânia Oliveira Pinho,
que também é 'professora, ao lado ,de' José Slumlnski
e Giovanni, T.�mpo; 'fIânla ·está forrTllrllándó agradeclmen
tas aos pais que depositaral'!'l -confiança no tr�alhe 'dos -, De' �4 á 16 de dezemb,ro .;_

pr8fes,�Qres ',e' à ,�àlíl�ach, ;,por haver: possibilitado tim ' renovação 'damatrfcu!a do, '?,c

local onde as aulas pudessem ser ministradas' no de� , grau, ,matrIculas novas do, pré·
correr do ano' em cllrso. Proximamente serão abertas ,escolar e ,i. o grau:

'

matríci,Jlas par:� Ö pr6ximo 'ario. letivÇ>.· i [)e 28 .�,31 tI,é dez�mbro -

Segundb detennrlnação de
Secretaria da Educação, as tur·

mas do pré-escolar deverão ter'
no máxlmp 30 frlanças e" por
outro lado, nas turmas de 1. 'a

e 2. a séries do primeiro gr.8u
as turmas deverão ter 35 alu

,hos por classe e de 40 alunos
nas, clásses ,das' séries sub�e
qüentes. y Nas' classes de" 1 . a a

3. a série doJsegund� gra""
turmas .,dever�o 'ter;' no,
45 alunos -"f

,�, / "

';':
",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SEMANA DE 04 A 10 DE DEZEMBRO DE 1982CORR�IO ,DO, POVO - "aragu' do sul-se

Faz anos hole; 04
Sr. Antônio João Radtke

NASC.IMENTOS

Dia 1'3 de novembro
, Charles, filho de Norberto
'(Rosita) Borchardt

pia 16 de novembro
'

Eduardo, filho de Baltazar

(Sônia) Gonçalves
Dia 18 de novembro

Ronan, filho d..e Marcelino (i�
ria) Oemarchl
Dia 19 de novembro

Cristiane, filha de Juvêncio

(Maria) Oallagoolo
,MaJ1enlce, filha de Aldolino
(Iracl) Gonzaga
Dia 20 de novembro
Janine, filha de Nélson (Va

nirse) �ellln '

Débora, filha de Djalma (SiI·
via) Cunha
Dia 21 de novembro

Sandy, filho de LuIs (Marlene)
.dos Santos
Dia 22 de,novembro
Guilherme, 'filho de José

(Marlova) Uhelskl
Odair, filho de Celso (Olga)

Bassani

Maycon, filho de Teobaldo
(Rondina) Murara
Dia 23 de novembro

Solange, filha de Valdir (Ané-
sia) Stenger ,

Fabiana, filha de Fábio (Tere-
za) Schmidt

<,

Gleison, 'filho de Dárlo (Ro
sali) Prettl

Josiane, filha -de Nrlton (0-
S. D. ACARAI dete) Junkes

Nossos, amigos da Socie- Dia 24 de novembl1O
dade de Desportos Acaraí, Deisy, filha de Rovino ,(Maria)
na seqüência de seus pla- Braun

'

nos
"

de construir amplo Sidnei, 'filho de Manoel (All..

complexo esportivo-social da) de Carvalho
no mais central, altiplano Dia 25 de novembro
de Jaraguá do Sul, estão Maria" filha de lrio (Ana)

, edificando,o salão de fes- Dallmann

tas, que mede 25 x 13 me- Jefferson, filJ10 de Luiz (Ana)
'tros, que servirá para reu- Pereira
nlões ie encontros sociais. Dia 26 de nO,vembro
Quanto aos títulos patrl- Edson, filho de Hercílio (111-
moniais, a venda é conti- ete) André
nuada, aliás com boa re-

, Marilene, filha de Afonso {A-
ceptiv'idàde, nas duas mo- delourdes) ,Petry
dalidades :10 pagamentos Anderson, filho de Gilberto
de Cr$ -1.500 (com mensa� (MagIis) da CO,sta
lidade, atual, de Cr$ 300), Dia 27 de novembro
ou 10 pagamentos de Cr$ ,Valde�ir! fll�o de Valdir (�rl-
6,mil (sem, mensalidade). cii),Berndt,
Se você ainda não se as- Marileiçle, filha. de, José (Ma-
sociou ao, glorioso' Aca:, 'ria� �Qch
raí, eis uma ótimà oportu- Dia 29 de novembro
nidade_ Bohl prá frente, à� Maurício, filho de Nelso (EI.
migo,s!

'

sina) Stenger
Dia 30 de novembro

Rosemàr, filho df,l Lourival
(Adela) Schuster

Fazem anos domingo
Sra. Emma Cattoni, em Três

Rios do Norte
Sra., Cecilia Köpp Rowe

Sra. Gertrudes Müller Oeste

reich
Srta. lilian Dosteio

Sra. Kátia K. Schulz
\

Dia 06 de dezemb�
F�rnando, filho de LuIz Célio

(Helena) Brugna,gQ

Dla'D7 de dezelßbro
Srta. Cíntia Chiodinl

Lufs Carlos Chaves

Srâ. Carmem Rozza Fug$1
Nilson Engelmann
Elsà F., Loewen

Dia 08 de dezembro
Márcio Ademir Bortolinl

Dia 09 de dazembro
Márcia Maria Bortollnl

Ângela Maria Hornburg
Sr. EugêniO Rossio

Vaunlde Stinghen

Dia 10 de dezembro
Wander, filho de Ernaldo (IIe-,

na) Bartel-

BINGO DE
ENCERRAMENTO
Na sede dö Grupo Esco

teiro Jacoritaba, o Clube
de Mães' dos' Escoteiro$
irão-rea'li�ar terça-feira, dia
7 o café corri, bi,ngo, que

, tradicionalmente Qcorre to
dos os meses,'marcando
Q encerramento das ativi-

>

dades do ano. Desta teita,
aOs prendas terão' motivos
natalinos. Todas as se�
nhoras ,e jovens da socie
dade estão convidadas a'
participar.

'

'

,
F 4. L 'I: � I M E N TOS

"

,

Dia 24 de novembro
Maicon Luis Moreira, 2 meses,

Estradâ Itapoeuzlnho
Dia 25 de novembro'
Pedro de Souza LIma, 33 a

nos, nesta
Dia 29 de novembro

MagdalÊlna Luy Olska, 54 a

nos, nesta

Dia 30 de novembro
, A�no VVendorlf, 54
beirão Molha

SEMANA DA MARINHA
,

O Capitão-TeneQte Ar
chimec:tes 'Grubba,; Delega
do da Capitania dos Portos
em São Francisco do Sul,
foi verdadeiro geótleman
ao receber a imprens'a- na
última sexta-feira, na se
de da Capitania, onde ofe
receu jantar à rapaziada
da imprensa e convidados,
onde' presentes também o,

jornalista F I á v i, o José
:Brugnago, cá da' casa, o

radi�lista EIi�eo 'Tajes e,
os manos eésar e luiz An-

,

,tônio �iUb�a (que esteve'
de aniversário sábado).
�rubba, o' Delegado da
,Capitania dos Portos; a
nunciou ofici'almente, na

oportunidade, a programá-
,

ção da Semana' da,' Mari
nha, iniciàda oritem e com

término previsto para o

dia 13.

anos" ,RI-

Nélson Benlcio, 39 anos, nes

t!'!
Dia 1.° de dezembro
Guilhermina' Lemke Satler, 82

anos, nesta

JARDIM "PESTALOZZI"
Aconteceu ontem" o en

cerrarn'bnto das atividades
letivas do Jardim de Infân
cia "Pestalozzi", mantido
pela Comunidade Evangéli
ca luterana de Járaguá,do
Sul, no Salão Comunal. Às
'9 e 15 horas, para os tur
nos matutino e vespertino.
Agradecemos o convite e

registramos o ' aconteci-
'mento.

'DA APAE

Dia 20, o Padre João
Heidemann, da Paróquia
São Sebastião, celebrou
,missa e distribuiu à pri-

'Dia 20 passado, coloca- meira comunhão para 17
ram aliangas ria mão di- crianças' da APAE de Ja
reita, os jovens Renato da raguá do Sul, na presença
Silva, ele' um dos integran- dos pais, diretores, profes- ,

tes do Grupo Bafinho, e a sores e técnicos. No dia
bonita Brigitte\ Püttjer fi- 14 próximo, diretoria e

.

Iha dos nossos' amJilos corpo, docente da APAE se

Hêins (WihQY) Püttjer; lei- 'retinempara um jantar de
tores:, de 18iiga data deste ," confraternizaão, ;na lagoa
'Jornal. ,Cumprirrientos p��' Marcatto, marcando as-

,

,lo noivado. sim o final do ano letivo.

NA MAO DIREITA

'>::'

,

�êLUâE' DOS CASADOS
,

'Na próxima
-

sexta-feira,
dia 10, todos os casais in

tegrantes do Clube dos
Casados, irão' se congraçar
'na residência do capitão
de-indústria Valério (Arle
te) da Costa.

OS FORMANDOS
São estes os formandos

do Curso de Estudos So
ciais-licenciatura de 1.o

Grau, "Turma Professor
Hubert Mollenkamp": Al
talr Sebastião Muchalski,
Américo José Wittaczik;
Arlete Marta Planínscheck,
Curt ,Liesenb�rg, O o r I í
Grützmacher, Ediana Maria
Dematte, Ivete Lombardi,
Ivo Kretzer, ,Jurema Flo
rLa.ni, �!Jssara. Vic,�nte, lau
Irita Karsten' Weege, ,Li
duína Freiberger, Madale
na Hertel, Maria Elisabeth
Mahfud, Marlí Maria Franz
aer� Mauro Butzke, Osnir
Tafner, Renato José Borto

lini, Rúbia Regina Wulf,
Rudolf Grasei, Sebastião
Ribeiro, ,Stera Maris Bail�
Terezinha' Nilma, Dalpiaz,
Gleisy Regina Bóries, Ha
milton Amadeo Cezario,
Luiz, José Stinghen, Mi
rian Daisi Fernandes e,

Valkíria Sebold, além de
Iracema Schlögel, Josefa
Wisnieski e Norma Maas
Stricker, formadas c o m

M'abitação em Educação
Moral e Cívica-licenciatu
ra 'de 2.0 Grau. Aos for
mandos,' felicidades e su
cessos, são os vetos do
CP.

r
,

NATAL NO "jOI:o
PESSOA"

.

A Sociedade Esportiva
João Pess'oa, preparou
com carinho a programa
ção de natal para seus as

s,ociados e não associa
dos. Consta de um baile,
dia 25, com a música

-

d�
Orquestra "Os Montanari",
de B'lutnenau.

'-

NOVA LOJA HM
Ficou de- fato muito bo·

nita a nova loja, HM, na
Marechal ,Deodoro, anexa
ao Edifício Schmöckel.
Cumprimentos ao gerente
Aristides Petris, pelo bom
'gosto, bem como a 'seus

subordinados. � a terceira

loja HfJI äe Jaraguá do'
Sul, o que vem ratificar a

pujança eColl.ômicà do
Município.,

.

MENSAGENS CONGRAtULATóRIAS

Quando. da passagem de ,mals um aniversário do nosso

diretor, este recebeu entre multas outras as seguintes mensa

, gens:

• __ "Ensejo' data seu aniversário nataHcio, apresento meus

cumprlmentos e, felicitações, extensivos. dignos familiares. ass.

Nilson JO,sé Boeing, Presidente Besc Banco.",
, I

.' _, _ ." Receba caro amigo nossas cordiais fellcltações passa-

gem sua data natalícta. ass. Douglas de Macedo de Mesquita,
Presiden Telesc."
• __ "Cumprimento prezado amigo pela passagem de teu a

niversário, deseja�do�te saúde e muttas felicidades extensiva à,

teus familiares. Um abraço do Cláud'io-Avila da Silva.
"

Genie & Informações

FES1:A DE SANtA
LUZIA

Acontecerá nos dias 11
e, 12, próximos, a traêlolo
nal Fe ta de Santa luzia
Protetora lfos Olhos, na

, localidade que lhe empres
ta o nome. Do ,Rrograma
consta missas nó sábado
às 19 horas e no domingo
às 9h30, além de procis-
'são' festiva, dia' 13;' 'às 20

horas, bem como" claro,
completo serviço de bar e

restaurante; jogos/diversos
e boa m'úsica.

CASóRIOS NA AGENDA
Recebem a bênção

-

_ma
trimonial na Igreja Matriz
São Sebastião, neste dia 4

de, dezembro, às 16 ho-,
raS, 'Ari Paterno e Roselí
Jungton; às H horas, Vi
aai Klowaski e Eleonora

Wei-ss, e, Jorge luís Cor
rêa e Carmem PasquaH; às
18 horas, Raul Horongoso
e' Roseméri das Graças
Silvério. Na Igreja Evan-

.

gélica, centro, às 1'5h30,
Raul Marcos Marschal, e
Maria de Fátima Souza.

CORAL FOI SUCESSO

Foi de fato 'um sucesso

a apresentação do Coral
da SCAR, dos, Corais In

. fantís do ColégiO São luís
e da Escola Básica José
Duarte, Magalhães, na úl-

I Uma sexta-feira, no Cine
Jaraguá. A. quem mals cau-'
sou entusiasmo foi na ga
rotadà, que a partir do
próximo ano pOSSivelmen
te po-derá integrar o coral
jnfantil da Sociedade de
.cultura' Artística; já que
há' planos. em:Jorniar um>
grupo. A�SCAR tem, desde
já, o nos�o apOiO.

• _ .....;
..Cordiais cumprimentos e feliCitações motivo data festiva

,
seu al\Vérs�rio. ass. Henrique Helion Velho de Córdova, Gover-

nador do Estado."
'

DA ACARESC .,'
,

Como ocorre todos Os '.
'

__ "Envio a Vossa Senhoria meu abraço e sinceras feliclta

anos, no dia 17 de dezem- I ções passagem -seu aniversário natallcio .. ass. Saulo Nunes de
bro, a Acaresc - Escritó- Souza, Oél , Chefe da Casa Militar." �

rio Regional ,de Jaraguá
do Sul, reunirá os funcio
nários dös dezoito muni
cíplos de sua área, na As
sociação Recreativa Weg,
para urna recreação e con

fraternização, de flnal-de
ano, durante todo õ día,

DIPLOMADOS EM
ESTUDOS SOCIAIS
Os formandos da faculda
de de Estudos Sociais 'da
FERJ, convidando a colu
na para as solenidades de
sua formatura dia 10, sex-
ta-feira, que constará de INGO CARLOS MULLER
um culto ecumênico às Com culto ecumênico e

19h30, na Igreja Matriz São sessão solene de colação
Sebastião e Sessão Solene de grau, dia 1-8, às 20, ho
de Colação de Grau, no

ras, na 'C tedral do Blspa
próprio local, às 20h15. A do, forma-ãe pela Faculda
turma será paraninfada pe- de de Ciências Econômi
Ia Sra. Matly F. Baumer: e

cas da FURJ, o Sr. Ingo
terá como patrono a Sra. Carlos Müller, filho de
Cacilda Menegotti Schün- 'Carlos (Wally) Müller, ra
ke, primeira dama do Mu- dicados em -Jaraguá do
nicípio. Q orador será Se- Sul Findas as solenidades,
bastlâo Ri?eir?,. ex-pres!- acontecerá um jantar de
d�nte do Dtretörlo Aca�e- congraçamento na recreatí
mico Padre Elemar Scheid," . va da Consul, da qual é

funcionário. Cumprimen-
tos!

LIONS CIDADE,
INDUSTRIAL

Os Leões -e Domadoras
Décio (Orleidê) Mengatda,
Ar-yberto léo (Calva) Bar
tuschek, lenílson (Zorji
de) Range'l, Nivaldo (Jli'tIa
ra) Petry e ,Alibert Ewald,
da Lions Clube Cidade In
dustrial, participaram no

dia ,26 último em Joinvilte,
da segunda' reunião do
Conselho O i s tr i t a I de
Lions-Distrito l-10. Este
clube de serviço, que vem

ENLACE ,EM CORUPA se dedicando, dentre ou-
Sobem. ao altar da Igreja tras campanhas, à constru

Mátriz São José, de Co.ru-, ção da; casa da Sra. Sei

pá, às '18 horas deste sá-, ma BoJduan, destruída pe
bädo, Marcos ,Garcia e ·10 fogo semanas atrás,
Rosely Linzmeyer, filhos realiza o seu jantar de en

de Vicente V. Garéia e Sra. cerramento nOI,dia 13 vin
e de Ulrico linzmeyer e ' douro.
Sra.. Após a cerimônia re-

_

ligiosa os convidados se"

rão I"ecepcionados no Sa-·
Ião .. paroquial.' Parabens
aos nubentes e respecti
vos pais.,

NO SNOOPY.
I!m comemoração ao a

niversário do amigo Adilar
Dalsochio, o Pópo, neste

sábado, no Snoopy Disco
Club, em Nereu Ramos,
muito som e muito emba
lo" para o qual toda a rapa
ziada do pedaço está con-'

vidada a participar.

NATAL DA CRIANÇA
POBRE

'

Exatamente mil crian

ças foram inscritas para o

Natal da'Criança Pobre do
. Rotary Club de Jaraguá
do Sul, iniciativa que se

repete anualmente, pela
trigésima vez consecutiva.
A entrega das senhas se

rá no dia 11, próximo sá

bado, no pátio da Igreja
Matriz, enquanto a entrega
dos pacotes acontecerá
no dia 18, no Colégio _

Di
vina Providência. Cumpri-.
mentos aos rotarianos por
essa

.

nova e nobilitante
'Gampanha de' 'caráter so

cial.

ACIG E PREFEITURA
Na terça-feira 'próxima,

a partir das 19h30, na re
creativa da Energe, a di
retoria da Associação Co
merciai e 'Industrial' de
Guaramirim, preSidida pe
lo Sr. Francisco Schork,
reúne-se com o: prefeito
eleito no município, Sr.
José Prefeito c;le Aguiar,
para ,definir ações comuns

a serem colocadas em prá-
tica a partir do próximo
ano. Agradecemos o con-'

. vite do presidente Francis
co Schórk, para o encon-

11:0.
.

DRA. DEBORAH AL�IZU

\ Cola grau no próximo
dia 17, no Auditório Bentc:1
Munhoz da Rochljl Neto ""-:"

,

Teatro ,.,Guafra, pela Facul-
dade ae Medicina da Uni
versidade Federal do Para
ná, a Srta. Deborah Cristi
na Albizu, aliás a Ora. De�

,

borah, a quem a coluna al
meja müitas felicidades e

sucessos na vida profissio-
nal.

I

PR!MIO CRUZ E SOUSA
. �

, -

A gaúcha Suzana Albor
noz, foi a ganhadora do
Prêmio Cruz e Sousa-Con
curso Estadual de,Roman
ce, com o 'trabalho "Ma
ria WHker", recebendo, pe.
Ia conquista, Cr$ 1 milhão.
Em segundo' lugar ficou a

.

baiana
.

Helena Parente
Cunha, que, ganhou Cr$
500 mil, com a obra "Mu
lher. no Espelho". O Con
curso premiou também um

,autor catarinense, Miro

MOFais, de Gravatal, que
. recebeu Cr$ 500 mil, com

o romance "O Cândido As
sassino". Os prêmios se

rão entregues dia 28 de
janeiro,-, quando também
será anunciado o regula
mento do Prêmio, Cruz e

Sousa - Concurso, Nacio
nal de Contos. Parabéns
ao Governo do Estado, pe
la brilhante iniciativa 'em
cada, vez mais fortalecer
identidade catarinense.

.DOIS TOQUES
- O Olube de Bolão Bo

tafora, aflllado ao Clube '

Atlético Bae�ndi, encerra
neste sábado, as atlvlda

des do' ano, com um jantar,
na própria sede..
- Troca idade dia 7,

com os nossos cumpri
mantos 'a Sra. Asthéria
Hansen' Vargas, esposa do
empresáriO lldo Domingos
Vargas.

'

- .Os casais encontris
tas da Igréja Matriz São

Sebasti�o, de Jaraguá do
Súl, realizam dla 8 um con-

.

graçamento, pela passa
gem das festas de final
de-ano.
- 'Dia 10, sexta-feira, o

encerramento de um dos
vários grupos de lanche da

cidade, na
.

residência da
Sra. Esther Bonilauri, es

posa do amigo' Dr. Luiz

Carlos Bonilauri.
, ',_ Ontem, dia 3, o Jar

dim de Infância Emanuel,
que iniciou suas ativida
des este ano, desenvolveu
sua programação de encer

ramento.

ENLACE ROCHAI
SAFANELU
Aconteceu no dia

timo, o casamento el
tê.) do jovem casal
,Jdeney Menegottl Roo
Maria Salete SafaneJ
lhos de Waldemar, (
zita I Menegotti) Roc
de Mariano (euRlce) s
nelll, da sociedade lo
A bênção matrimonial
correr às 20 horas, na 1
ja Evangélica lutera�
posteriormente foi ofer:
da recepção aos con�
dos nos salões de fi
do Baependi, onde fig
"ip" da sociedade des
taram. Aos noivos, pai
dernaía familiares, v
de muitas felicidades
te j�rnal. '

ORAÇAO AO DIVINO
ESPIRITO SANTO

Espfrito Santo, Vós q
esclarecei tudo, que II
na Is todos os caminhos '.,.
que eu atinja o meu id
Vós que me dals o dom
vino de perdoar e esque
o mal que me fazem e

.todos os instantes de
nha vida estais comigo,
quero neste curto diálo
agradecer por tudo e 'C

firmar mais uma vez

eu nunca quero me sepa
de ,Vós' por maior que S
a ilusão material, não se
o rnínlmo de vontade q
sinto de um dia estar co
vosco e todos os meus

mãos na glória perpétua
brigado mals uma vez. -
pessoa deverá fazer esta

ração 3 dlas seguidos, se
dizer o pedido. Dentro de
dias será alcançada a gra
por mals difícil que seja. P
blicar assim que receber
graça. Agradeço graça r'ec
bida. (M.A.G.L.)

CINTIA CHIODINI

Quem val receber muitos

cumprimentos no dia 7, terca
feira, pela passagem de seu a

niversário, é a Srta. Cfntla

Chiodini, uma das esforçadas

professoras da APAE, filha, de
Hilário (Ita) Chiodinl. '}t.. Cfnt:a,

os cumprimentos do pessoal da

redação e especlalmente - não.

poderia ser diferente _ do Ge-
,

ninho. Fellcldadesl

CHURRASCARIA

OREX
Baby beef, picanha, peixes e camarões. 'Música
ambiente - ar condiclonadó.

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

Jaraguá do Sul-S�.
'

BAR E RESTAURANTE H� MOLLER DE EGON

SCHROEDER
, ,

Rua Bertha Wéegei 2.800 - Barra do

Venha bater um papo agradável com os amigos,
tomando e apreciando os aperitivos, à moda da
casa. Traga também a sua famUla.

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

LANZNASTER - O, SEU ,RELOJOEIRO

"toe tudo lhe faz para servir bem.
Fica na Mal. Deodoro, 364.

FLORICULTURA PRINCIPE

Flores, corCJ8S> cactos e decoraç6es em geral
l '

'

Rua Reinaldo Rau, '144 _; Jaragu6 do Sul - sc.

A moda certa em 'roupas e' ca'lçados é com a

Cinderela, onde - estio as melhores opções para
cada 'estaçlo.

C I N_D E R E ,L A

Veste bem. A moda certa, na Marechal e na

Getallo Vargas.,

RATINHO ·SPORT
,- ,

Calç6es, melas, tinis e demais artigos �sportlvos 'peras
.

melhores preços da praça é com a
•Ratinho Sport" - & lo-

Ja esportiva da cidade.
Fica alf na Galeria Dom Francisco - LoJa S. v

\

INDOSTRIA MECANICA REECK

Carretas para
. transpOrtar motos, bál'CA8, utensdlos e en

gates para �alquer tipo de.,vefculo., OfIcina de automóveis.

Rua Reinoldo Ra�, 85 7 fon., 72�0624 -- :junto' a Pepsl-Cola.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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rraclalas de ,Casamenti
Edital n.o 12.924 de 24-11-1982.
NAZARENO AUGUSTO SIMAS E TER

ZINHA PISETTA - Ele, brasileiro, sol
teiro, funcionário público, natural de

'

Rodeio', nesta Estatado, domiciliado e

residente em Curitiba, Parana, filho de '

Luiz Gonzaga Simas e de Ivany Schmidt
Simas. - Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Guaramlrlm, neste Estado,
'domiciliada e residente na Rua José Me

negotti, nesta cidade, filha de Francisco
Pisetta, e de Maria Magdalene Mannes
Pisetta.

,

Edital n." t2.925 de 24-11-1982.

MOACIR JOS� PEREIRA E MARLI NEU.

I BAUER -:- Ele, brasileiro, eoltetro, ope
rário, natural de Jaratluá do Sul, domi
ciliado e residente na Rua João Planins
check, nesta cic;lade, ftlhc de Raul Jo-
sé Pereira e de Palmira Gadotti Perel
ra. - Ela, .brasllelra, solteira, lndustrla
ria, natural de São Bentódo Sul, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua
João Planlnscneck, nesta cidadern filha
de Teodoro Neubaue'r e de Lina Aracy
Neubauer.

'

Edital n.o 12.926 de 26-11-1982.
VALMOR DE AVILA E ROSEANE FER·
REIRA DA SILVA - Ele, brasileiro, sol
teiro, servente, natural de, Presidente
Getú'uo, neste Estado, domiciliado e re

sidente em Estrada Nova, neste distri
to filho de Augusto de Avila e de An

gélica Sevegnani. - Ela, brasileira, sol
teira, servente, natural de lblrarna, nes

te Estado, domiciliada e residente em

Estrada Nova, neste distrito, filha de
Laudelino Pedro Ferreira da Silva e de
Maria Ferreira da Silva.

Edital n.O 12.927 de 26-11-1982.
MARCUS SCHEUER E, INeS ANA
STEINDL - Ele, brasileiro, solteiro, la
vrador, natural de Jaraguá do Sul, domi
ciliado e residente em Estrada Garibal-
di, neste distrito, filho de Gabriel Scheu-
er e de Maria Steinmacher Scheuer. -

Ela, brasileira, solteira, costureira, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em GaFihaldi, neste distrito,
filha de Andreás Steindl e de Alice -

Gessner Steindl. --:

Edital n.? 12.928 de 29-11-1982.
ALFREDO KURTH E VERA LUCIA BUE
NO DA ROCHA - Ele, brasileiro, sol
teiro, operaria, natural de Rodeio, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua

Joaquim Francisco de Paula, nesta' ci
dade, filho de Egold Kurth e de Laura
Kurth. - Ela, brasileira, solteira, ope
rarla, natural de Toledo, Paraná, domi
ciliada e residente na Rua Joaquim Fran
cisco de Paula, nesta cidade, filha da
Dtnarte Bueno da Rpcha e de Amantina

Gonçalves da Rocha.
.

Edital n.? 12.929 de 29-111.982.
MAXIMINO LUIZ DASSI E WALTRAUDT
LAUBE - Ele, brasileiro, solteiro, ope
raria, natural de ltá, neste Estado, do
miciliado e residente em Ilha da Figuei
ra, neste distrito, filho de Guilherme
Dassi e de Jovelina Dassi. - Ela, brasl
leira, solteira, operaria, natural de Ma

ripá, Paraná, domiciliada e residente em

Ilha da Figueira, neste distrito, filha de
Gerhard Laube e de Melania Riegel Lau-Ibe.

ÁUREA MULLER GRUBBA
TABELIA DESIGNADA E OFICIAL DO REGISTRO DE -PROTESTOS.

EDITAL

Pelo presente edital de citação pedimos aos senhores abaixo relacionados

que compareçam em nosso Cartório para tratarem de assuntos de seus lnteresaes:
ANTONIO PEREIRA - AlC Marisol - NE$"A - EMILIA ALE I - Rua Carlos Eggert1
467 - NESTA - ELMO MJYfHIAS - RIO CERRO - NESTA - JORGE SOUZA MEN

DES - Av. Mal. Deodoro, 437 -, NESTA
....:.... LAURO &'11EINBACH - Caixa d'Agú'1,

sln - GUARAMI,RIM - LUDGERO PIRES - Rua Domingos da Rosa sln - NESTA :..._

MADEIRAS HERMANN - Rua Roberto Seidel, 1103 - CORUPÁ - MATilDE KAS

MARSKI - Rua Poço Danta, sln ...... CORUPÁ ....:.. OUVIDIO VOlTOLINI -: Ilha da Figueira,
sln _;_ Loteamento Junkes - NESTA - PLAGIDO SILVEIRA DE SOUZA - Rua Nereu

Ramos, 1501 - CORUPÁ rr: SIRlEY MODAS LTDA - Rua Emilio C. Jourdan - NESrrA
- VANIA MARIA CUNHA - AIC. PORTARIA BRÁDESCO - NE�TA.

ÁUREA MÜLLER GRUBBA - JTABELlÃ DESIGNADA.

CORREIO INFORMATIVO
CARTAZ DO CINE JARAGUÁ: No Olne Jaraguá" neste

sábado às 20h15, no domingo às 15 e 20h15, segunda e

'terça-feira às 20h15, -a mais espetacular aventura espacial
de todos os tempoa - "Jornada nas Estrelas". E na

quarta e quinta-feira, "Sansão e Dalila", o drama do mais

poderoso mortal que Já existiu.
.

.

COMUNIDADE CATÓLléA: No último domingo tivemos

a primeira comunhão na Matriz São Sebastião com 376

crianças e na Comunidade São Francisco de Assis , com' 63

crianças. Amanhã, domingo, novas crianças tomarão a

primeira comunhão nas Comunidlldes 'São Judas' e Sio Luiz

Gonzaga. 2) As obras do Edlf!clo Cristo ,Rei estão em

andamento . Far-se-á mals uma laje, depois o telhado.

Serão dois pavimentos destínadoe ao Centro de Pastoral,
que deverá abrigar a cateqúese de primeira eucaristia, a

catequese de crisma, os cursos da-preparação ao batismo

para pais e padrinhos, os cursos -de preparação ao casa

mento, além dos diversos movimentos de leigos da Parõ

quia. 3) Está à disposição do público o lívreto da Novena

do Natal em Família. O padre João, Vigário, está convi

dando todas as familias da comunidade, para, em grupos;
se unirem e se prepararem para o Natal. 4) Natal é a

festa dos cristãos. Para o' cristão, Cristo é o centrö da
sua vida. Quanto cristão, só batizado. Ist{) não resolve.
Ser cristão é procurar seguir o caminho do Cristo. Natal,
é o momento de rever o nosso cristianismo. Quem del

xou o Cristo de lado, procure repensar sua poslçãol Afinal,
o que você quer de sua vida? 5) Para este 1982 estão en-

cerrados os cursos de preparação ao matrimônio. O '

primeiro 'curso do próximo "ano acontecerá no mês" de

março.

COMUNIDADE EVANG�L1CA: Neste domingo, dia 5,
haverá cultos em Jaraguá do Sul, Nereu Ramos e Santa

Luzia, às 8 horas e, às 9h30 na Estrada Nova, Ilha da Fi-

I gueira e Ribeirão Grande do Norte. As 19 horas, no centro.

2) Haverá celebração de advento com .santa ceia para os

idosos em João Pessoa neste sábado, dia 4 e, em Jaraguá
do Sul, rua Joinville e Três Rios do Norte no' domingo, 'día

5, sempre às 15 horas, nos salões das respectivas comu

nidades. 3) Aoham-se abertas as inscrições para profes
sores de La à 4.a série na Escol!:) Particular "Jaraguá".
Interessados deverão procurar a Escola. 4) Nos, dias 6 e

7 de dezembro, segunda e ferça-felra.. serão efetuadas as

matrículas no Jardim de Infância "Pestalozzi" e Escola

"Jaraguá", para todas as classes' em que ainda houver va

gas, no horário das 8 às 11h30 e das 14 às 17 horas.

Kohlbach o IUDsrmotor

AJUDE A CONS'TRUIR UM ANCIANATO PARA OS

VELHINHOS DE JARAGUÁ DO SUL. INTEGRE-SE

A CAMPÀNHA E SEJA UM ASSOCIADO

Após 5 anos de projetos
e pesquisaS, de rnílhöes de
qw;Lômetros em testes nas
estradas e comprovado com
a conquista domercado
de passageiros do Rio e de
São Paulo, chega a Santa
Cata.rina. o maior veículo

de transporte interesta
dual que este país já viu:
oTribus.

Tribus desliza sobre
3 eixos e oom potentemoto%'
turbinadomantém a
velocidade absolutamente

,

constante, sem amenor

/'

perda de forÇß. nas,subidas.
'Mas, além.da potência,

oTribus oferecemaior
conforto:basta você esti..
ear ou cruzar as pernas
e perceber que o,�bus
respeita o espaço vital que
uma peesoaprecisa para

ORGANIZAÇAO eONTABIL -----:--]
-----

..-A-COMERCIAL" SIC LTDA====_, I
Contabilidade, recursos fiscais e admlnl.. '

trathfos, serviços de marcas e patentes, legisla
ção trabathlsta e previdência social, segurol a

serviços aé s VARIG.

I
Rua Cei. Proc6plo Gomes, 290 - ,_

72-0091 - Jaragu6 do sul-se.

PAgine

Floria.niComercial
Revenda e assistência técnica SHARP -

DISMAC _ OLIVETTI e -rel6glos ROD BEL. Com

pra e venda de máquinas usadas. Oficina da má
qulnas de escritório e acessórios em geral.
Rua Veßâncio da Silva -Porto, 331 - Fone 72-1192

Jaraguá do Sul-SC.

DR. FRIEDEL SCHACHT
----------------

,Advogado e Auditor
-----------�

EscritórIo Jurfdlco na Av. Mal. Deodoro, 413

Fone 72-0244 _ Jaraguá do Sul � SC.
'/

.

ESCRiTóRIO CONTABIL GARCIA
----

Deixe seus serviços contábeis sob a

responsabilidade ele profissionais competentes.

'Agora, em novas instalações na rua Barão do
'Rio Branco, s/n.o, defronte do SAMAE.

Fone 72-Ö695 - Jaraguá do Sul·_ SC.

Auto Meclnlca Avenida

Mecânica - Tomo - Retificas de Moto.... _

Eletricidade e Manutençlo �er.1
Direção de: Egon Henschel

Av. Getúlio Vargas, 755 _ Fone 72-011'
- Jataguá do sul-se.

fazer uma longa 'Viagem.
Todas essas diferen�

'tornaram.-se possíveis,
graças à maior diferença,.
entre o Tribus e tudo que
você conhecia: o 3� eixo.

Com ele,o ruturo
ohegou,

Pé fl�riélnÕp�li�:é.I�flj�íp�rp,� Rio�.�q�"ftJ':"o.D�;�I",,"enau e Jo�nvile pa."'r�São
,

.. -

. -

.. ,
.
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StG'CDL-F SCHO.NKE, Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
no uso e exercício de suas atribuições.

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

, Art.,1.0 � Fica fixada a respetifiva clas
sificação para efeito de lançamento e cobran
ça do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana, de acordo com a Tabela
I,� que integra a presente Lei;

Art. 2.° _,. Esta Lei, entrará em vigor no
dia 1.° de janeiro de 1983, revogada a Tabela
I da Lei N.o 841/81 de 30 de novembro de
1981.

PALACIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARAGUA DO SUL, àos 30 dlas do mês de

,

, novembro de 1982.
SIGOLF SCHONKE,

.

Prefeito Municipal, em exercício
A presente Lei foi registrada e publica

da .nesta Diretoria de Expediente, Educação
e Assistência Social, aos 30 dias do mês de
novembro de 1982.

. ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

TÂBELA I ,)

ClaSSificação das' avenidas e ruas da
cidade,' incluídas as das localidades
da B�rra do Rio Cerro, Nereu Ramos

, , e João Pessoa. '

1.8 CLASSE' '
"'

AVENIDAS:
1 - Getúlio Vargas
2 - Marechal Deodoro da Fonseca - do

seu Início até a Rua 16 ........ Barão do
Rio Branco

RUAS
3 .- Marechal Floriano Peixoto
16 - Barão do Rio Branco do seu imcro

até a Rua 19 - Reinaldo Rau.
18 - Quintioo -80caiúva
19 - Re'inoldo 'Rau '

, 20, - Domingos Rodrigues da Nova -:- do
seu início até a Rua 19 - Reinaldo
Rau.

29 - Coronel Emílio Carlos Jourdan.
49 - João Marcatto - do seu Início até

a Rua 19 ...... Reinoldo Rau.
'

50 - Guilherme W�ege - dó seu início
, até a Rua 19 - Reinaldo Rau.

51 - João Plcollt '- do seu' início até B
Rua 19 - Reinaldo Rau. '

'

52 - Expedicionário Cabo Harry Hadlich
, .- do seu inicio até aRua 19 - Rei

noldo Rau.
135 - Dr. Waldemiro Mazurechen.
2,.8 CLASSE

,

AVENIDAS
2 - Marechal Deodoro da Fonseca - da

Rua 16 - Barão do Rio Branco até o

seu final.
'

RUAS
4 - Presidente Epitácio' Pessoa _: do seu

início até a propriedade do Sr. 'Milton
,

Kohlbach.
6 ...,. Coronel Procópio Gomes de Oliveira
- do seu início até o final do calça
'mente,

7 .- Walter Marquardt - do seu início até'
o Agropecuário.

12 - Joinville - do seu início até a Rua
166 - Marlsol.

13 - Adélia FischO!:
'

14 -- Jorge Cze'rniewicz.
15 - Rudolfo Hufenüessler.
16 - Barão do Rio 'Branco - da Rua 19-

,Reinaldo Rau até o seu final.
20 -,DolJ'lingos Rodrigues da Nova .- da

Rua 19 - Reinol(fo Rau até o seu fi
nat

23A - Pastor Ferdinando Schlüenzen.
2313 - Coronel Bernardo Grubba.
25 _; Felipe Schmidt.
26 - Felipe Frenzel
27 - Padre Pedro Franken.
28 - Artur Müller. ,

'30 _ Estheria Lenzi Friedrich:
31 - Jacob Bück.'
32 - PresIdente Juscelino
S� - Henrique PI�zer,.
34 - Emílio Stein.
49 _ João Mareátto - da Rua 19 _ Rel-

, noldo Rau até o seu'·flnal.
51 _ João Pleolll - da Rua 19 - Relnol

dó Rau até o seu final.
52 - ixpedJeionárle Cab() Harry Hadllch .....

da Rua 19 - Reinaldo Rau até o seu
final.

'-

55 - Angelo'Sehlochet.
61 _ Expedicionário Antonio Carlos Ferel

r. ,...,_ do seu Infcld até o final do oal
çamento.

62.·- Expediclonál'l,o Clumerelndo da Silva.
63 - Anita Garl",ldl.
64 - Expedicionário

-

João Zapella:'
68 - Clemente 13aratto. '

69 -- Ferdinando Pradl - da Rua 51 ......

João Plcolll até a Rua 52 Exp, Cabo .

,Harry Hadlich.
'

72 :-:::".:�:Wál:ter Jánssen '

.

.1 �() " �,.':�l'�liilh�rlTle Cristiano Wackerhagen �

,f'-:' " da Rua 7,-:-' Walter Mal:.quardt até li
,','

I,
' .; .. '.' '.'

' '

Dá nova claSsificação as Av�id8!5 e,"uas. da Tabel. I da Lei n:o 841/81 de 30 de

novembro de 1981.

Rua 182 -,Sem Nome.
141 - Augusto MiellCe.
179 --- Francisco Fischer.
180 - 29 de Outubro.'

'

227 -- Walter Breithaupt.
3.a CLASSE
RUAS
6 -- Coronel Procõplo Gomes de Oliveira

- do final ,do calçamento até o seu
final." ,

7 --- Walter Marquardt - do Agropecuári.o
até o seu final.

.

·11 - Roberto Ziemann - da Rua 14 --

, Jorge Czerniewicz até o final do as-

falto.
'.

12 -- Joinville - Rua 1,66 .::: Marisol até
a Rua 290 - Heinrich 'August Les-
smann.

.

17 ..... Venâncio da Silva Porto - do seu
início até o final do calçamento.

21 --- Jorge Lacerda. ,

50 --- GUilherme Weege --- da Rua 19 ---

Reinaldo Rau até o seu final.
53 --- Leopoldo Mahnke.
54. - Leopoldo Malheiro
56 --- Fiscal Verdi Francisco Lenzi.
58 --- Herich Doubrawa,
65 - Josef Fontana.
66 � José Albus
67 .- Carlos Hafermann.
as - Ferdlnando Pradi - da Rua 20 - Do

mingos Rodrigues da Nova da Rua 51
- João Picolli e dá 11Ua 52 --- Exp.
Cabo Harry Hadlich à Rua 16 - Barão
do Rio Branco, ,

70 --- Leopoldo Augusto Gerent.
71 ........ Alfredo Krause.
73 --- ,Guilherme Hering�
74 - Coronel, Leônldas Cabral Herbster.
75 -- Miguel Salai.

.

76 - Uruguai.
77 - Eugenio Nicolini.
78 --- Heleodoro Borges.

t
79 - Luiz Alves de Lima e Silva - Duque

de Caxias.
'

81 - A�gentina.
82 - Alfredo Mann.
157 - Francisco Domingos Medeiros.
163 - Luiz Kienen. �

173 - Vera Fischer -- Miss Brasil.
174 - Criciúma.

, 175"';_ Tubarão.
.

181 - Marina Frutuoso - Profeesora.
187 --- Julio Tavares da Cunha Mello.
189 -, Emil Burow.
200 --- Frederlco Bartei.
2?� .- Donaldo Gehring.
243 - Fritz Hasse.
244 -' Waldemar Lessmann.
261 -- Ida Bona' Rocha.
277 - Tufie Mahfud
28,1 - Sem Nome..
286 - Antonio Teixeira dos Santos Junior.
313 --- Centenário.
332 - Sem Nome
333 - Sem Nôme
334 - Sem Nome
345 - Sem Nome
346 ....... Sem Nome
347 - Sem Nome'
4.8 CLASSE
RUAS
4 - Presidente 'Epitácio Pessoa - da Rua

344 --- Sem Nome até a Rua 105 -
Pará

8 - João -Januärío Ayroso - do seu iní-
_. cio até a Rua 30Õ - Sem Nome.

9 - 25 de Julho
'

10 - ,José Theodoro Ribeiro - do seu iní
cio até a Rua 118 - Araquari.

12 - Joinville --- da Rua 290 - Henrich
August Lessmann até o seu final.

22 - Ney Franco.
35 - Thomaz Francisco de Góes:
36 � José Emme.ndöerfer _;_ da Rua 17 -

Venâncio da Silva Porto - até a Rua
349 _ Sem Nome e aa Rua 108 -
Amazonas até a Rua 8 - JoãG, Ja-

. nuário Ayroso. , , ..

31 - João PIanincheck --- da Rua 17 _
Venâncio dai Silva Porto até a Rua
335 - ßem Nome e da Rua 108 -
Amazonas até a Rua-8 -=- João Januá
rio Ayroso.

38'....;. Professor Antonio Estanlsleu Ayroso.
39 - Lourenço' Kanzler."

.

40 ..".. Victor Rosenberg.
41 ...- Heinz Mahnke.
43 :- Padre Alberto Jacobs.
48 - OnéUa Horst.
60 --- JoaqUim Francisco de Paula � da

Rua 4 - Presidente lipltéclo Pessóa
�té a SC-SOl ...,.. .Rodóvla Prefeito En
gelbert Oeschsler.

61 - EXp'edicionário Antonio C�rlos Fer-'
reira - do final de, cal.ç'itl'flento at�
o seu final.

83 - Seme,Mattar
84 -'João Doubrawa.
86 - Equador.
87 - Venezuela.

101 � Mato, Gros�o.
1,02. '_;',Goiás.
108 '._ Amazonas. j

, 109 o- Acre
110 - Bahta.
111 --- Pernambuco,
119 - Olívio Domingos 13rugnago.
120 - Guilherme, Cristiano' Wackerhagen -

Pioneiro � da Rua 182 -:- Sem Nome
.até a Rua 9 -'25 de Julho.

121 -- Martin Sthal.'
122 - Oorupä,
123 ,;..... Guaramirim.
124 -- 'Eusébio Depouy.
125 - Brusque. '

126 - Dornlnqos Demar:chl.
127 -- Gaspar.
128 ___: Pomerode.
129 - Frederico Curt Alberto Vasel.
130 - -Arthur Henschel � Pioneiro.
131 - João Franzner.- Pioneiro.
132 - Antônio Tobias.
134 - Florianópolis.
136 - Tijucas.
137 - ltajaí, _

140,- Maximilia.no Hledlmayer.
150 - Fritz Bartel.
151 - Affonso Bartei.
152 - Guilherme Gulelow
153 - José Stulzer'- Pioneiro.
155 - Moto�istas de 1936.
156 - Leopoldo Janssen.
162 - Dona Antonia.
171 - Sem Nome.
172 - Sem Nome.
176 - Joaçaba.
177 - José Menegotti.
178 ....:.. Roberto Marquardt,
182 - Sem Nome.
183 .- José Marangoni - Pioneiro.
188 --- Sem Nome.
190 --- Otto Kuchenbecker.
192 - Dr. Aguinaldo José de Souza.
202 - Isidoro Pedrl - Pioneiro.
·216 - Sem Nome.
218 - Sem Nome.
21'9 - José Maria Gomes.
221 - Ricardo Hass ..

'

226 - Max Nicolau Wilhelm Schmidt.
230 .- Dos Escoteiros.
231 - Hermilio Mafra Cardoso.
268 -:- Tharcisio de Oliveira

.

Motta.
276 - Sem Nome.

'

280 --- Carlos Nlels.
302 --- Sem Nome.
303 - Celso Hermes Ulrich.
304 - Sem Nome.
340 - Sem Nome.
350 - Sem Nome.
351 Sem' Nome.
s.a CLASSE
RUAS
4 .- Presidente Epitácio Pessoa - da

propriedade do Sr. Milton Kohlbahc
até o início' da SC-301 -- Rodovia
Prefeito Engelbert Oeschler e da Rua
105 - Pará até o seu final.

8' - João Januário Ayroso - da Rua 300
.

- Sem No� até o seu final.
.10 - José Theodoro Ribeir - da Rua

118 -- Araquari até a Rua 241 ...

Sem Nome..
17 -- Venâncio da'Silva Porto do final do

calçamento até o seu final.
36 - José Emmendöerfer _;_ da Rua 349 -

. Sem Nome até a Rua t08 - Amazo-
,

nas.
'

37 .....: João Planincheck - da Rua 335 Sem
Nome até a Rua 108 .- Amazonas.

42 - Maria Ubelina da Silva.
44 - Pt!s!dente Castelo Branco.
45 - Pfésldente Costa e Silva.
46 - Francisco Zacarias Lenzi.
47 � Dr., Arquimedes Dantas.
57 - Padre Horécio.
59 - Irmão Leandro.
60 _.;. Joàquim Francisco de Paula - da'

SC-301 - Rodovia Prefeito Engelber
to Oeschler ate a Rua 42 --- Mária
Ubelina da Silva.

'80 - Sem Nome
85 - Chile.
88 Henriqu& Marquardt - da Rua 14 ...,...

,Jorge Czerrilewlcz até a Rua 89 _.
Richard Piske.

90 - Francisco Todt
92 -:- Rio Grande do Sul.
93 -. Santa Catarina.
94 - Carlos Mey�r.
95 - Paraná.
96 - São Paulo.,
97 Rio de Janeiro.
98 - Guanabara.

.

100 ,- Minas Gerais.
103 ....:.. Leno NicoluZZI.
104 ...... João Bertoli.
105 - Pará.
106 ..... Ceará.
107 ._ Paraíba.
112 __:. Oomingos ROS8.-
113 ...,. Alagoas. .

'114 _ .Rio Grande do Norte.
115 - Sergipe.
116 - Merajó.
-117 São Francisco.'

1,18 __ ,,�raqua�i. ..•..
,c

,139 --- Cànoinhas

! i I

_.

, '

142 - fi'míHo Piazera;
143 -:- Daniel Rumpel.
144 -- Carlos, May.
145 �. Carros Blanck. '

146 - Majór Julio Ferreira.
147 - Alberto Santos Dumont.
149 __;, Carlos Eggert.
154 - Ernesto Emílio HQrst.
158 --- Hermann Schulz.
159.. - Carlos Fritz Vogel. '

- -

160 - Campo Alegre.
.

164 - São Bento do Sul. '

165 - Joãó Klein.
.

166 - Marlsol.
167 - Friedrich Wilhelm Sonnenhohl.
169 - São' José.
170 - Otto Schneider.
184 - Bernardo Dornbusch.
185 - Dona Matilde.
186 --- Henrique Geffert•.
191 Paulo Neitzel.
193 - Sem Nome.
197 - Clemente Schmitz.
198 - Dr. Godofredo Lutz Luce.

. 201 --- Ernesto Lessmann.
203 '_ Sem Nome.
204 - Lúiz. Gonzaga Ayroso.
205 - Sem Nome.
206 - João Oarlos Stein.
207 --- Henrique Bortollnl.
208 - Enrico Fermi.
209 � Francisco Hruschka.
210 .- Waldemiro Schmitz.

, 212 - Alberto Picoll.i.
213 - Eduard Krlsch.
214 - Paulo Kraemer.
215 - Sem Nome.
217 - Waldemar Doubrawa.

.
224 - Frederico Barg.
225 - Sem Nome.

.

229 :.._ João Rudolfo Florencio' Loss
232 - Sem Nome.
234 - Sem Nome.
235 - Sem Nome.
286 - Sem Nome.
242 --- Sem Nome. '

245 - Max EugeniO Roberto Ziemann.
246 -- Adolpho Augusto Alfredo Ziemann.
247 - Theodoro Roeder.
248 - Sem Nome.
249 - Erich Sprung.
250 ....:.. Carlos Hardt.
251 - João Wiest Junior.
252 .- Sem. Nome.
253 - Sem Nome.

.

260 - Sem Nome.
262 ,...... Sem Nome
263 -, Sem Nome.
264 .- JüUus Verch.
266 - Sem Nome.
267 --- José Alves, Pereira.
269 - Alwin Enke.
270 '- Sem Nome.
271, - Sem Nome.
272 - Sem Nome.
,273 - Horácio Pradí.
274 - Sem Nome.
284 ,...... Arduino Pradi.
285 - Sem Nome.
287 - Adão Noroschny.
288 - Sem Nome.
290 --- Heinrich August Lessmann.
291 _ Sem Nome.
292 - Leopoldo João Grubba.
293 - Bernardo Werner: Grubbe Junior.
294 - GuUherme Gumz.

,

295 _;, Sem Nome.
298 ........ Sem Nome.
299 - Sem Nome.
300 - Sem Nome.'
301 ;........ Paulina Demathe Picolll. '

305 _ Sem Nome.
-

306 _ Sem Nome.
310. _..:.. Dos imigrantes.
314 _ Sem Nome�
317 - Seni-Nome.
319 - Sem Nome•.
323' ,..... Sem Nome.
324 - Sem Nome.

'

325 -, Sem Nome.
326 - Sem Nome.
327 -' Sem Nome.
328 --- Sem Nome.
329 --- Sem Nome.
330 --- Sem Nom�., ,.,

335 - Sem Nome.
336 - Sem Nome.

, 337 .- Sem Nome.
338 .,..... Sem Nome.
339 - Sem Nome.
341 -. Sem Nome.
542 - Sem Nome.
343 _:.. $em Nome. .

348 _;,. Sém Nome. .

349 - Sem Nome.
352 .,..,.. Sem Nome.
35$ - Sem'No.,..,.
356 - Sem Nome.
357 � Sem Nome.
SC-301 - Rodovia Prefeito Engelbert Oeachs
ler - atl..Q final .do l'�rfmetl'Q 11,rbano.

, '

J.

(. ontinl!8. na }:>ágina 5
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Conclusão da Página 4 .:

6.- CLASSE. .

RUAS
5 - Prefeito José Bauer.
10 - José Theodoro Ribeiro - da Rua 241
1'( - Roberto Ziemann - do final do as�

falto até o seu ·final.
- Sem Nome até o seu final.

60 - Joaquim Francisco de Paula - da
Rua 42 - Maria Ubelina_da Silva até
o seu final.

..

.

88 - Henrique Marquardt ...... da Rua 89 -
Richard Piske até o, seu final.

89 - Richard Piske
91 - Bolivia..

.

, 99 -- Espirito Santo.
133 - Rio do Sul.
138 - Piçarras.

.

148 - Anna Karsten. .

161 - Guilherme Kopmann - Pioneiro.
168 - João Sarni Tavares.

1194_-
leocádio Cardoso da'Silva.

195 ,_' Sem Nome.
196 - Bernardo Karsten. '

199 - Sem Nome.
211 - Sem Nome.
'222 - João Nunes.
223 _:_ Max Döering�
228 - João Manoel lopes Braga.
233 - 'E.rnesto Rudolfo Fritz Sohn.
237 - Max Eggert.
238 - Guilherme Behrlng.
239 - Alexander Kohler,

.

240 ,_ Sem .Nome,
'241 - Sem Nome.
254 - Sem Nome.,
255 - Sem Nome.
256 - Sem Nome.
257 - Sem Nome.
258 - Alfredo Schumann.
259 - Sem Nome.

.

265 - Sem Nome. _

275 - Freimunde Schmldt.
278 - Henrique Janssen.
279 .- Sem Nome.
282 - Sem Nome.
283 - Irmãos Maristas.

, 289 - Sem Nome.
'

;296 - Sem Nome.
297 - Sem Nome.
a07 - Alberto Klitzke.
308 - Bernardlna Bittencourt Mürler.

, 309 - Sein Norne
311 - Sem Nome.
312 - Sem Nome.
315 .- Sem Nome.'
-316 - ,Sem Nome.
ß18 - Hermann Purnhagen.
-320 - Sem Nome.'

.....

:321 - Sem Nome.
322 -' Sem Nome.
331 ...:_ Sem Nome.

, i344 - Sem. Nome.
353 -- Sem Nome.
354 � Sem Nome.
!a58 - Sem Nome:
359 .- Sem Nome.
LOTEAMENTOS:
,3.8 CLASSE: loteamento Puli, Loteamento

,

Jardim Marechal II.

4.8 CLASSE: loteamento Jardim Panorama.
5" CLASSE: loteamento Ziemann, lotea"

. mento N. S. Aparecída, Lotea-.
mente Agu� Verde, Loteamento
Vila Pitangut., Loteamento Du
we,

.

Loteamento \Jardim São'
.
Luíz.

6.· CLASSE: Loteamento �ar$.téne :
Loteamen

to Maba, Loteamento Vila Ri
beiro; Loteamento Dalmar Ex
paneâoImcbillárla, Loteamento
Pereira! Loteamento Vila Ami
zade.

'lOCALIDADE BARRA DO RIO CERRO
,3.8 C.LASSE
RUAS

-

.4 - Arigelo,Rubini., ;
5 -- Padre Aluísio 'Boeing - do seu iní

cio até o Noviciado.
4.8 CLASSE
RUAS "

1 - Pastor Albert Schneider - do seu
início até a Rua _; 47 - Sem Nome.

� - Bertha Weege - dó seu início ãtã a

, Rua 34 - Sem Nome.
3 .- Horácio Rubini - do seu iníci.o até a

Rua,7 .;_ Sem Nome.
13 _. Frida Piske Krueger.
14 - Sem Nome.
15 - Sem N0me.
16 - Magdalena Schneider.
,17 ...,... Botafogo.
18 .....:.. Sem Nome.
19 - Sem Nome.
29 - Sem Nome.
30 - Sem Nome.
31 .- Sem Nome.
32 - Sem Nome.
33 - Abramo Pradl,
34 - Sem Nome.
35 - Sem Nome.
36 - Sem Nome.
,S9 - Marcos Valdir Girolla.
40 - Sem Nome.
41 - Sem Nome.
42 - Sem Nome.
43 - Sem Nome.
46 .- Sem Nome.

I 47 - Sem Nome.
s.a CLASSE

j'RUAS
37 - Sem Nome..
38 - Sem Nome.

6.a CLASSE
RUAS

1 - Pastor Albert Schneider - da' Rua
47 - Sem Nome até o seu final.

2 - Bertha Weege _:_ da Rua 34 ""'"':' Sem
Nome até o seú finàl.

. <.' -e

6 - Feliciano Bortolini.
7 - Virgílio Pedro Rubinl.
8 - Sem Nome.
9 - Sem Nome.

,

10 ......;... Domingos Vieira.
,
11 - Sem Nome.
12 - Sem Nome.
20 - Lulz Satler.
21 - Sem Nome.
22 - Sem Nome.
23 - Seni Nome.
24 - Sem Nome.

25 - Sem Nome-_
26 - Sem Nome.
27 - Sem Nome.
28· - Sem·;Nome.
44 -7- .Sem ;Nome.
45 - Sem Nome.
48 - Sem Nome•

49 - Sem Nome�
.

50 - Sem'- Nome.
51 - Sem Nome.
52 - Sem Nome.
53 - Sern Nome.
54 .__ Sem Nome.·

LOTEAMENTOS
/

4.8' CLASSE: L:oteamento Jardim da Barra,
.

Loteamento Weege.
s.a CLASSE: Loteamento Buzzarello.

, lOCALIDADE DE NEREU' RAMOS
s.a CLAS'S'E
RUAS

. 1 - Luiz Sarti - Pioneiro.
2 ...-- João Hopelatto - Pioneiro.
20 - Julio Tissi - Pioneiro.

.

22 - Antonio Machado - Pioneiro.
,SC-301 - Rodovia Prefeito Engelbert Oes
chesler.
6.8 CLASSE
RUAS
3 - André Vol.toUni - Pioneiro..
4 - Sem Nome.

'. q - Albino Zanghelini - Comerciante. '

6 .- Henrique Demathê - Pioneiro.
7 - Sem Nome.
8 ..;,,_ Sem Nome.

-

10 - Artur Karsten - Pioneiro.
12 - Sem Nome.
14 - Sem Nome.
16 - Domingos'Murara - Plonelro.
18 - Sem Nome.
26 - Sem Nome.
28 .- Luiz Schiochet.

LOCALIDADE DE JOÄO PESSOA
s.a CLASS'E
RUAS
1'- Sem
3 - Sem
5 - Sem

6.a CLASSE
RUAS

2 - Sem Nome.
4 _:_- Sem Nome.

. 6 - Sem Nome.
7 - Sem Nome.
S - Sem Nome.

LOTEAMENTOS
6.8 CLASSE: Loteamento Vila darlta.
LOCALIDADE DE RIO CERRO It
6.8 CLASSE
RUAS

Nome.'
Nome.
Nome.

'1 - Gustavo Gumz.
2 - Sem Nome.
3 �. Sem Nóme.

t'
4 - Sem Nome.
5 - Sem Nome.

.

6 - Sem Nome.
7 - Sem Nome. ,

Demais imóveis não enquadrados nas ruas e

loteamentos acima citados serão classifica
dos na 6.a CLASSE.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PRE,FEITURA MU�ICI"A� DE JARAGUA DO SUL

LEI N.o 883/82

ConceÃ� . f.�ono Especial de fim de ano aos Funcionários PÚ

, ,'.:; l:lHc,Q_� . MJJQiçrp�ls 8t!VOS e !nativos.

l'
SIGOLF SCI-ÍÔNKE, _f're,felto Municipal de �ar�g�á do Sul, Es�

tado de Santa Catarina, no 'uso .e I'lxercrCio de suas' atr.lburçoes.

Faz saber a todos 0$ habitantes deste Municlpio que a Câmara

.� de Vereadores agr,ovQY fi .81.e sancion� a seguinte' Lei:

Art, 1. o _ Fica o :.Chefe cio
.

Executivo ,Municipal autorizado a

" conceder um Abono Especial de fim de. ano aos Funcionários. Públicol3
•

Municipais ativos e ,inativos, de ...conformldade com O Parágráfo �nico do. '

i artigo 92, da Lei Complementar .N.o 5, de ,26de novembro de 1975.

PARÁGRAFO ÚNICO _ O abono será equivalente a um mês

de 'vencimentos ou proventos,. ,excluídas .

as gratificações, horas,extra�,
,

adicionais e demais vantagens atribu[das ao funcionário.
'

Art. 2. o ._ As despesas 'decorrentes da presente lei,. correrão

por conta de dotações próprias do Orçamento Vigenfe.

Art. 3.0 - Esta Lel.erifrará em ylgor ria' data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contr-árlo.'

. ' .

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL,

aos 26 (lia� do mês de nov�mbro de 1982.
.

'" SIGOLF'"SCHONKE
';

. Prefeltó' MUillc'!P61�
em exercrélo'

,

"·;2 "., c. S;'\,.
A presente Lei foi, re'9lstràdá' ê POblica�à' nesta Diretoria de

E�pediénte, Educação e Asslstênêiâ' 'Soclá!," "aos 26 dias' do mês de no-

vembro de 1982. .,.'�' '.,

ESTADO DE SANITA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA -DO SUL

. LEI NP 884/82

-Dispõe. sobre a atualização dos proventos do funcionalismo

público municipal inativo e dá outras providências.
SIGOLF SCHONKE, Prefeito MuniCipal de .Jaraguá do Sul, Es·

.

tado de Santá Catarina, no uso e exercícto de suas atrlbulções ,

Faz' saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara

de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei: '.

ART. 1. o - Os proventos do funcionalismo municipal' ínatívo
a partlr de t ,

o de janeiro de 1983, serão atualizados conforme segue:
... '.,

, , "

LOURENÇO GRESSINGER ..

'

, .

': .'
- �. -

. l

WALTER A. BAllOCK ".

TORrBIO A. ELiSIO ,: : ..

FAUSTINO GIROlLA , , .

A1AYDE ..MACHADO '"

ANTONIO QUADROS,....... .

,

, ', •..

. GENY. C. O. SilVA < ..
'

JOÃO ANDRÉ DOS REIS
,

,

.

JOSÉ I. COPI ..•....•.•.•....
'

.. ','"
..•..... ',,' ••

HENRIQUE JACOB! •..••..••.•...••.•..•.•.•..•.
'JOÃO MATHIAS VERBINENN ..

'

,

, EMILIO DA SILVA .; : :, .''''
.' -" 'ANTölillO PEDRI ••••••• .- •• ': .••••

'

•• : " •
'.

,',"

1 05.0.o0,Qo
105.0dO,OC
95.0.0.0,0.0
95.0CO,00

, 95.000,00
.133 . .0.00,00

-' 83.000,OQ
83.000,00
83.000,00

,95.QOO,00
;t05.000,CO
42.500,00
42.5.00,00'

,

ÃRT. 2.° _: Ficam também reajustados com vigor a partir do

" dia 1.0 de janeiro de 1983, os funcionários com cargo em (:O'missão a-

'segulr relaCionados,' par.� os s�gulotes valores: ':
, I

WALTER. A. BAlLOCK ..

... '

-

J�ÃOi'�>ÁTHIASV�,�BINENN :.: ...
130 . .000,00
75 . .00.0,00

"

...

"o
_

ART. 3.°' - Ás despesas' decorrente� da presente lei, c�rrerã.o
"por' cÔiltá' de rhcursos�próprios do orçamen!�'de 1983:" .....,' ; �.

,,,

.':"
.' c . � :ÄFà". 4.0 .:2 Esta Lei entrar'ã -em vtgor' 'no'dia 1,0 óe Jane1to

de 1983" revogadas, 8S '. dispOSições em contrário.
"

.

' �", .,

. ,
, ;' :PA1.ACIO PA PREFEITURA 'MUNICIPAL DE JARAGOÁ D'O SUL,

• �o� 39 di,��.,d� mê�. �e:.rov:embro de 1982; '_ ". ,',
, �-, .

'. 'o, ',;' '_'t �-.,
"

,.. .'

,
.' .<.:,:,:/: '�'� S!G,Oh��SCHONKE.- Prefeito Municipal: ..em é�e.rcr<;;�;,'- -.\ ',-

�'- .,' ._ • ;>0...;:: t
•

>_ -

�:"'I�_): _'" . , fi. preseilt.e Lei foi registrada G publicada nesta DiretorIa de

. ��p'e�ieril��' ��ucação �� ,As�lstêncla Social, 80S 30 dias do, ,��,de'

.. "embro, .�:.'k!}���,� I· .
'

CONFIRA A HISTÓRIA ...

/ Bario ele ltapocu

HA 38 ANOS

--- Um tal de José Custódio recebia em Rio
do Súl três juntas de bois para adestramento. Lo

go trocou-as por' uma carroça e quatro cavalos
"azulando" para Jaraguá do Sul. Aqui o dr. ArquI
medes Dantas (já.. falecido) �ra o Delegad�.Auxi
liar de Polícia, que não concordou com o negó-
cio", apreendendo o roubo e mandando o ladrão
prestar contas com a justiça rlosulense.

- .........- No dia 9 de dezembro de 1944 recebia seu

diploma de contador pela Faculdade de Comércio
,do Paraná, o então jovem Artur Guilherme_ Gumz;
filho do falecido comerciante Gustavo Gumz e da.
Ana Sei. Gumz. O jovem servia como convocado
no corpo 'de cavalaria do Boqueirão, em Curitiba,
tendo ao mesmo 'tempo em que servia o Exército,
feito os seus estudos. O Artur G� G. Gumz é hoje
o principal esteio do conglomerado industrial que
se levanta em Rio Cerro, dono de apreciável for
tuna e fabricante da afamada Chocoleite.

---A diretoria do Clube Aimoré não poupava
esforço ou despesas, no afã de proporcionar aos.

seus associados uma magnífica noite de feliz Ano

Novo, contratando o excelente Jazz do 13 B.C.
todos os seus elementos, para o. seu tradlcl�n�1
baile de São Silvestre. Oscar Meister, secretärto
do clube, atendia _a expedição de convites para
pessoas residentes fóra do município.

--- Getúlio Vargas fazia um discurso na As

socíação Comercial de São Paulo, contra inflação
e a exploraão, dizendo a certa altura: "A especu
lação, �b diversas modalidades, começa a produ
zir maléficos efeitos sobre a economia coletiva e

ating'e até os próprios gêneros de allmentaäe: a

diferença realmente entre o seu custo nos cen

tros de produção e os preços nos mercados con

sumidores é, em muitos casos, espantosa". Pas
sados 38 anos continuamos a bater na mesma

tecla da tnflaão que não cede. Porquê?
--o

HA 30 ANOS
.

\
, .

_-- O "Jazz Eilte" completava o seu 23.0 ani
versário de fundação. Por esse motivo diversas
festividades eram levadas a efeito em sua home

nagem nã então Vila (hoje município) de Oorupá.
--- O Presidente da Comissão de Energia Elé
trica CéL Alcir Coelho, declarava que, de acordo
com'o decreto em vigor, o horärlo de verão voltá
ria a vigorar a partir de 1.f!. de dezembro até 31 de

, março de 1953.

,._-- O Município' de Jaraguá do Sul recebia no

final do ano de 1952 a visita .dos governadore_s lrl
neu Bornhausen e Bento Munhoz da Rocha, este

últlmo do 'Estado do Paranä, que fora à Florianó

polis para proferir brilhante pales�ra no Curso .d�
Expansão Cultural. Na Barra do RIO Cerro os VISI-.
tantes eram recebidos pelo Dr. João Marcondes

'ae Mattos, Juiz de Direito, pelo PreféitO 'Munici
.

'pai Artur Müller, pelo Colet<>,r Altino Pereira e o

dr. Murillo Barreto de Azevedo. Após a chilmpagne
na Prefeitura Municipal os visitantes seguiam via-

lern para Jolnvllie.
•

.

�--
.. Os criadores eram. alertados sobre a vacl

nacão dos porcos contra a chamada "Peste Suí
né .lembrando que ninguém deveria _facilitar por' '

que a mesma causava grandes prejuízos. Con.h�ce
mos 'outra peste suína. A africana que sacrlflcnu
milhares de suínos em todo o 'Estado,

.

com gran
des prejuízos para os criadores,. r:cent�ment? e

há quem diga que as últimas elelç�es nao teriam

tido saído à contento do PDS, em Virtude do gran�
de extermínio de porcos sem receber a devida in

denização: Dizem o.§.. políticos que o PQ'\(o não. es-
quece 'o qua se faz contra, ele.. '

,

1
'

." "HA 20 ANOS

--- O vereado� Eugênio. V .. Schmöckel apresen
tavlil projeto de lei para disf?iplinar)ls,relações �n- ,

tré o Fisco Municipal. � os Contribuintes. O pro

jeto previa a ·criaç�o. do . Cons,�lho �unicipal �e
Contribuintes, integrado por pessoas ,I_lgadas, à ,In

dústria ao comércio; a lavol.lral ·um membro forma- ,

do em direito e um economista. Na -m.esma oportu-
nidade apresentava emenda a um projeto de I�i .em
curso, equiparando os prof��.�Q ..es, titulQdQs.e não

titulados, aos do Magistério Estadual, a paratir de
janeiro de,1962. Fervia 'O ca!d.eirão - <Iegis�atlv?,
cuj� maioria não queria a materla, mas. nada podia

,

fazer ,contra a tramitação das propostas, pois, "o�
,

..

lando contra certamente seriam, vaiados pela p0-
pulação que aplaudia as medidas sugeridas. "

-

- .... ":"-'
-

'

.•.• HA,1O ANOS
�.� ...

�
� .,",':/ .! � ...

·�r "t �l.AJ �:'��rJ"'l' -; .• I.

.

•. Em 9 (Je dezembro clá 1876, segundo pes-
quisa de Frei Aurélio Stulzer, Jar.aguá jubilosamen"
te a visit,á do' Presidente da' Província de Santa
Catarjna ,Alfredo d'Esc.ragi1olle Taunay.

.'.. :;r··'
," ��- •. �� .::�.

'InnlÍ8tria� ··ReunilIaf.",Jara�uá II
,.} '. " \ ;",:-;;�.L�)\,;,'iiJt.>· i,'1,',�;i;1(r,;,(1·",�F··

'

(OHP·At ,;'Y'(Q'ncentraijos .;p'ara .<fi
,

_.'
o'_, -'",� _' _. -

�..'-.:i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.C�RREIO DO POVO -- Jaragu' do 'Sul-SC SEMANA DE 04 A 10 DE DezEMBRO DE 1882

EUGINIO VICTOR SCHMOCKEL
Jornalista Prof. DRT..sC n.o 729 e Diretor de Emprasa

Jomalfstica DRT-SC n·o 20. Membro efetivo do Instituto HIst6-
'rico e Geogr6f1co ele Senta CatarI_

Colaboradores·
Flévlo José Brugnago, Yvonne Alice SchmOckel Gonçalves,
JaIme Blank, Prof. Paulo Morettl, Silveira Janlor, Rudolf HIrsch
feid. J0s6 Castilho Pinto, Dr. José Alberto Barbosa.

RedaçIo. AdmlnlatrllÇlo e Publicidade:

Rua Pr'0c6plo Gomes de Oliveira n.o 290.

Caixa Postal 19 - Fone 72-0091
89250 - Jaragué do Sul • SC.

Composlçlo, IIIQH'88SIo e Clrculaçlo:
Sociedade Grâflca Avenida Ltda•• JaraguA do Sul - SC.

Assinatura anuak Jaraguá do Sul e região Cr$ 2.000,00

Outras cidades Cr$ 2,500,00
Número atrasado .•.•. ..•.. .. Cr$ 50,00
Exemplar avulso : • . . .. . . • Cr$ 40,00

l8te Jornal nIo por .....góe ..Inados e nem

devolve orIgI......
O ·Correlo do Povo· ci assoc.lado a ADJORIISC e ABRAJORI.

II Viação Canarinho
:TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES•.

., II

I' •

A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo
comoção, colocando à disposição modemfsslmos
ônibus, com pessoal espeCializado, possibilitando
uma viagem tranqüila, rápida e segura.

Programe beml Programe 9ANARINHO -
o transporte carinhoso.
JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

I· Helojoana Avenida
ETERNIZE os BONS MOMENTOS

Presenteie com J61as e IS mals finas su

gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

1Getúlio Vargls. .

Jaraguã;; Funilaria Ltda,
Calhas para toldas 88 finalidades. F898-nOS

uma visita. Estamos em condlç6es de atendl-Ios
eficientemente.

Rua Felipe Schmldt, 279 .; Fone 72-0448 -

Jaraguá do Sul-SC.
.

Construtora Seria LIda.
CONSTRUÇAO CML,. ENGENHARIA E

.

COMI!RCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUÇAO.

Rua 'João Picam, 94 - Edlf. Carlos Splizla
Telefone: 72-0214

JARAGUA DO SUL -

.

STA. CATARINA

'II"�-
Moto Honda Turuna 125CC - Vermelha.............. 1982

Voyage O Km - Verde ,...................... 1982
Corcel II L - Branco 1981
Corcel II L - Vermelho 1980
Corcel II L - Bege Metálico ;..... .1979
Corcel .. LDO - B8ge Met6l1co 1979
Corcel II L - Branco ...•.••..•....••••............. 1978
Bellna LDO -- Bege................................ 1977
Pa·ssat LS - Bege •.•••••••••.•••••••••••••••••..••• 1979
Passat LS - Vermelho •.•••••.•••.....•......--;..... 1981.
Passat TS - Branco • � • • • .. • .. . • .. • .. • • . • • . • • .. . 1978
VW 1300 L - Bege t976
VW 1300 L -- Azul •.•••.. ; .. � ..•. .. . . . . 1975
F-100 .-. Azul 1978
F-100 - Laranja •..••.•••••••••••••••.••.• ,....... 1978
F-1000 Diesel - Vermelha.......................... 1981
F.:4ooo - Vermelha' cl Brànco 1979
F.4oo0 .....: Amarela ••••..•••.•..•..••.••.•••...••••• 197�

Terraplenagem Vargas
Tubos em concreto para todos os fins

I

Tubos Sänta Helena
Serviços. de retroescavadeira e tratores de esteira

Seguro para velçulos já com novos valores
Já ·está �igorandó a no�a

täbela para o seguro obrlqatõ
rio de velculos, que é reajusta
da semestralmente.

.

A tabela,
segundo o presldente da BESC
Corretora de Seguros e Admi
nistradora de Bens, Luiz Mário
Machado, eleva em 40% os

valores dos prêmios. a serem

pagos; ampliando, consequente.
mente, a Importância dos segu
ros.

As Importâncias seguradas
passam a ser, pela' nova tabela,
de Cr$ 481.951,00 .

por pessoa,
para os casos de morte ou de
invalidez permanente, e de Cr$
96.390,00 para as despesas de
assistência médica. e suplernen
tares necessárias em decorrên·.
cia do acidente, cobrindo, tnclu
sive, com iguais valores, o mo

torista causador do acidente.

Os prêmios totais, a serem

pagos anuâlmente, incluídos o

custo do bilhete e o IOF (im
posto sobre Operações Finan

ceiras), passam a ser de Cr$
4.279,00 para automóveis par

tlculares, Cr$ 5.275,00 . para

táxis e carros de aluguél, Cr$
45.255,00 para ônibus, mlcro-ö

nlbus e lotações com cobrança'
de frete, urbanos, interurbanos
e interestaduais, e Cr$., ...
27.144,00 para micro-ônibus
com cobrança de frete e com

lotação não superior a dez
passageiros e para ônibus, mi
cro-ônibus e lotações sem co

brança de frete, urbanos, in
terurbanos e interestaduais.

As motocicletas, motonetas,
ciclomotores e similares. pa
garão Cr$ 2.042,00 e os veícu
los destinados ao transporte de
Inflamáveis, corrosivos ou ex

plosivos, Cr$ 11.144;00 enquan-

to que os reboques para pass8-1gelros pagarão Cr$. 32.803,00 e

os reboques destinados ao trans-
, porte de carga Cr$ 1.336,00; os
tratores e máquinas agrrcolas
pagarão Cr'$ '883,00 e as má

quinas de terraplenagem e equi
pamentos móveis em geral,
quando licenciados, como as ca-

mtonetaâ do tipo "plck-up", de
até "'1.500 quilos de carga,
os ·camlnhões e outros velculos

pagarão Cr$ 6.090,00. .Os no

vos valores do seguro obrigató
rio de velculos foram comunlca
dos pela. circular número 051/82
da Federação Nacional de Segu
ros.

Agradecimento·
o Partido Ôemocrátlco Social - PDS - de Corupá,

através de .seu presidente, Comendador Alvim Seidel, vem

de plÍblic� agradecer aos eleitores, fiéis amigos de nosso

Municrplo, . pela grandiosa vitória . que proporcionaram a

todos os candidatos apoiados pela cúpula partidária, ele

gendo não só os Srs. Albano Melchert e Oto E. Weber

para prefeito e vice, como também 4 dos 7 vereadores que

Irão compor a futura Câmara Municipal.
Além disso, ganhamos com 739 votos a eleição para

Governador do I;stado. deputada ,Esperidião Amim Helou

Filho e com 762 votos a eleição do ex-qovernador, Dr. Jor

ge Konder Bornhausen, para Senador.

Para deputado federal apoiamos o Dr. Pedro coltn,
conseguindo para ele 1.950 votos e, para deputado estadual,·
como não poderia deixar de ter sido, o deputado Octaclllo

Pedro Ramos recebeu 2.076 votos.

Nossa satisfação é tanto maior, por ter sido posslvel
observar através de tais resultados, que a grande maioria

dos Corupaenses soube reconhecer os benefícios recebidos

através daqueles. mesmos homens públicos e por intermédio

dos quais ainda podemos certamente receber muitos outros

benefícios para o nosso Município, e que, inclusive os

jovéns, não se deixaram enganar pelos "falsos profetas",
que tudo fizeram para conduzir Corupá a um novo perlodo
de estagnação, o que entretanto não lhes tem sido possí
vel. Parabéns Corupá. E mais \uma vez o nosso MUITO

OBRIGADO àqueles que atenderam ao nosso apelo em

. prol do bem da coletividade de nosso Municrpio, que cedo.
poderá observar os resultados positivos. que nos estão

sendo reservados.
ALVIM SEIDEL

Presldente do PD$, em Corupá

.

,

.

.

Nos Estados do Sul
da 'Sobrevivem 14.627
dlos Kaigang e outras
bos e que -(feseJam co

nuar a ter um lugar ao

e não sucumbir à ganân
do branco devastador.
mos as estatísticas:

1. - População - Ka
gang, 2.283 fàmfllas ...•

(11.451 pessoas) Mb

G u a r a n i, 459 famíll
(1�999 pessoas), Xiri
Guarani, 112 familias (5
pessoas), Xokleng, 64
míllas (385 pessoas), Ter
na, 62 famílias (279 pe
soas) e Kayowá-Guara
1 família (7 pessoas). 1l
tal: 2.981 famílias e 14.
pessoas. I .

2. - Língua - Das
áreas indígenas existente
nos estados do Rio de J
nelro; São Paulo, Paran
Santa C-atariná e Rio Gra
de do Sul, em 16 áreas s

fala o Mbya-Guarani e e

10 áreas se fala a língli
Kaiilgang. A conservaçã
da ·Ungua original· e d
cultura são fatores impo
tantes para a sua cont

nuação como povo, par
- 7 -

conseguir. sobreviver dia
Dizem que, para emagrecer é· te das dificuldades da c'
preclso passar a verduras. Se vlllzação que avança rápl
fosse assim, como seriam ma.

. da em toda a parta e in
grinhos os elefantés! vade as áreas indígenas.

3. - Funai - Fun
Nacional ·do Indio - Co
a criação da Funal dia
de dezembro de 1967 pel
Lei n," 5.371, pelo preso

. dente Costa e Silva, s!:lbs
tituindo o órgão corrupt
SPI (Serviço de Proteçã
ao Indio) que estava dil
pidando o. patrimônio indl

.

gena com negociatas
vendas de madeira na

áreasdo Sul, parecia que
situação do índio iria me

Ihorar.: Passados 15 anos

vemos mais um órgão d
governo caminhando na

mesmas direções que
extinto SPI. Hoje a Funal
tem no Sul do Brasil per.
to de 140 funcionários bem
remunerados e as vendas
de madeira continuam, os

projetos nas áreas indíge·
nas são feitos tendo e

vista a sobrevivência mais
dos funcionários da Funsl
do que mesmo os Indlos;
Se a Funai fosse extint
seria um grande benefício
para os índios.

Os 'eiees' do
·Eno 'Wanke

Reflexões Marotlnhae

-1-

Os sinais I ,,1 nasceram no tem

po em que os animais, falavam.
Foi devido ao gato; sempre ex

tremado, mas támbém apres

sado . Pois o gato colocava su

as aflrmatlvas e suas dúvidas·

nas conversas e tratava de sair

rapidamente, substituindo sua

afirmativa ou sua dúvida. pela
pela Imagem de sua cauda em

retirada.
- 2 -.

Já ficou provado, por a + b,
que a + b não prova nada!

-3-

O chão do inferno é calçado,
de boas íntenções, sobre as

quais passeiam, em seu "foo

ting" habitual,
-

as. más inten-

ções.
'- 4-

A chuva põe ternos de ·Iistas

verticais nos ediffcios.
- 5 -

Os projetos da natureza dlspen
sam prancheta, réguas, escalas,
transferidores, compassos, cur

vas francesas. A natureza faz \

tudo à mão livre.
-6-

As âncoras são anzóis bem- es

quisitos. Não pegam peixes,
mas,

-

ao contrário, os navios

que lançam ficam pegados por
elas.

o melhor negócio
do momento está

.

,."

em suas maos.

Plante' agora,

Já foi dada a largada para a grande
festa que vai tomar conta do País
durante o ano inteiro: é hora de plantar.
Plante bem. Quanto maior a sua

produtividade, mais vantagenS você
tem. O Crédito Rural ficou inais slmplee,
sem complicações. Com muito menos

documentos" o seu crédito li liberado
para você trabalhar com toda â
segurança. Primeiro, porque o custeio
de sua lavoura tem seguro total contra
os imprevistos do clima. E no

momento da comercialização, a sua

colheita tem o preço mínimo garantido

pelo Governo e corrigido mensalmente
pelo I.N.P.C-:- - Indice Nacional de
Preços ao Consumidor. Plante mais
agora para pagar menos ITR, depois,
pelo aproveitamento das terras
ociosas. Além disso. não deixe de
aproveitar as facilidades dos
programas nacionais de flnanclamento
para irrigação - PRÖFIR - e para o
plantio em várzeas - PROVARZEAS:
Você tem tudo. nas mãos. Faça mals .

. uma vez um grande neg6810. Acredite
na sua terra. O lucro é todo seu..
Plantou bem,· ganhou.

•

-

Plante ·�em. Prot�re a .IU8' tDOD!ranVB. um. �an(o ou um 'Iétnito �a !xleolão IUral. -Votê ló'lem aglobar.

Hos. Estados do Sul

8ras1l14.627 indl

tentam sobreviver

4. - Dificuldades elK

frerrtadas 'pelos índios
Sul - Dos 180 mil índiöS
ainda existentes no Brasil,

.

dos 5 milhões que -havia
quando os portugueses
vieram colonizar· o País
ainda sobrevivem no Sul
14.627 e que enfrentam
muitas dlflculdades. Entre

. as maiores podemos citar
a interferência dos funcio'
nários da Funai no traba'
lho das Igrejas, tendo me

do da: conscientização doa
índios para que assumam
sua hlst6ria é seu desti'
no e .afastem os funcioná'
·rios da Funai. O medo de
que o índio assuma seu
destino é o maior medo
por parte do órgão oficial
do governo chamado Fu'

.
n�i. Outra dificuldade ",é 8

Invasão de suas terras, a
.' venda da madeira, transfe'
rência de índios por erros

çomeID;!os, .

falta de assis'
tência. dificuldade em paI'"
ticiparem de reuniões da
classe, inundações com a

construção· de barragens
em suas áreas, explora"
ção por parte . do braftco
vendo no índio pessoas dê
inferior qualidade. (Padre
Natalício José Weschen·

. felder).

AJUDE A
AJ».ÁE DE

JARAGl;JÂ DO· SUL.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'E.ADer.,E SANTA:CATÁ�INA' 'it :n 0j " -;

PREFEITURA. MUNICIP�. DE �GUA DO �U,L
LEI N.o. 8ISIa ,. .'

". ,r'. ,., "'4 :.:,�
Suplenta· e anula dotações do' Orçamento Vigente.
..

SIGOLF SCHONKE P f
'-' '. "

..'

Catarina, no uso e exercfclo d� s�:se���lbMuuIÇfl�olpal de .. Jaraguá ,do ,Sul, Estado de Sªnta
F b' • ,.

oes.
,

.

f az sa er a todos os habitantes (fest M I f i
res aprovou.e 'ele "sanci�na a seguinte Lel�

.e. un c � o que a qAmara de Vereado-

1.90' 000 000 AOo.rt·(C'U t- Fica aberto um crédito suplementar no valor de Cr$ ..

. . , en o e noventa mll�- d
,

abaixo discriminados,. constantéa_do ��;am:n��Z�i�OS� para rebfor�o lfo programa e verba.
,

'ANEXO I
" vgen e, a sa er. ,

0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE '

- QUADRO A

0501.9�999992.029 - Reserva orçamentária' •••.
.

. .' ANEXO II _ QuÄÖii···'·········· Cr$ 190.000.000,00
0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE'

O A

0501.99999992.029 - 9.0.0.0. - Reserva de conti ê I
' ,

, Art 2 o As d
.

decc
ng nc a Or$ 190.000.000,00

da anulação pa�ci�1 dos pro:�:�::s e e;:r'b:�teb �o a�igO .aniterdior, correrão por conta

çamento vigente, a sabér:
a aixo rscnm na as, constantes do er-

.

.

- ANEXO I - QUADRO A
0501 - DIVISA0 DE 'CONTABILIDADE
0501.03080322.025 - Manutenção das atividades da Divisão de

contabilidade " . . . . • .
.

0601 - DIVISÃO DE OBRAS
'

.

� •••.•••••••. :
.

0601.16915751.018 - Pavimentação de ruas..
•

0602 - DIVISA0 DE ESTRADAS DE RODAGEM'
..•••••••.•.•••••.

9602.16885341.020 - AqUiSição de máquinas, motores e veículos
rodoviários ••••• ; ••

0603 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS······················
0603.10603271.024 - Exteqção da rede de iluminação pública

TOT A L
, •••..••

' ::::::
.

.

..

. ANEXO II - QUADRO A
'

0501 - 'DIVISA0 DE CONTABILIDADE
.

0501.03080322.025 - 4�1.9.2 - Despesas de exercrcios anteriores Cr$ 17 000 000 Dó
0601 - DIVISÃO DE OBRAS ,

. .....,

0601.16915751.018 - 4.1.1.0 - Obras e Instalações ....•.•.•.•••. Cr$ 164.000.00000
0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM' .

'

0602.16885341.020 - 4.1.2.0 - Equipamentos e material permanente Cr$ 4 000000 nn

0603 - DIVISA0 DE SERViÇOS URBANOS
. . 'V""

0603.1'0603271.024 - 4.1.1.0 - Obras e instalações ..•.•.•....•.. Cr$ 5;000.000,00
TOT A L � e-s �90.000.000 00

• . _

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor
�

na data de sua publicação revogadas
as dlsposlcões em conträrio.

'

PALÁCIO DA PREFElliURA MUNICIPAL' OE JARAGúA DÓ SUL, aos 30 dtas
do mês de novembro de 1982.

.

'

Cr$ 17.000.000,00

Cr$ 164.000.000,00

, .

Cr$ 4.000.000,00

Cr$ 5.000.000,00'
e-s 190.000.000,00

SIGOLF SCHONKE
Prefeito Municipal,
em exercrclo

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de Expediente,
Educação e Assistência Social, aos 30 dias do mês de novembro de 1982.

,

ASTRljr K. SCHMAUCH
Diretora

'

EstrADO DE SANTA CATARINA '

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO N.o 791/�
suplenta e anula dotações do Orçamento Vigente.

SIGOlF SCHONKE-, 'Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, ,EstaEio de Santa

Oatarlna, no uso e exercíclo de suas atribuições, com base na lei Municipal N. ° 830/81
de 19 de novembro de 1981;

,

DECRETA

"

Art. 1.° - Fica aberto um crédito suplementar 'f!P valor de Cr$. 9.000.000,00
(Nove milhões de cruzelros) para reforço dos programas e verbas abaixo discriminadas,
constantes do orçamento vigente; a saber:

ANEXO I - QUADRO A
0301 -, DIVISÃO DE PESSOAL
0301.03070212.004 -:- Manuetenção das atividades da' Divisão de Pessoal Cr$ 3.000.000,00
0302 - DIVISÃO DE MATERIAL

.

0302.03070212.009 - Manutenção das atividades da Divisão de Material Cr$ 500.000,00
0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08421882.Q12 - Manutenção das atividades da rede municipal de ensino de 1. o

,

.

Grau.....'. \ ;. '" .. .. .. .. .. ..'.. :. .'. Cr$ 500.dOO,00·
0603 - DIVISÃO DE SERViÇOS. URBANOS
0603.10603252.037 - Manutenção dos serviços 'urbanos de utilidade

pública .. •. .. •. .• .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 2.500.000,00
0603.16'915752.039 - ManlJlenção dos servlço.s relativos a vias urbanas Cr$ 2.500.000,00

, JT.OTAl Cr$ 9.000.000,00

ANEXO II - QUADRO A

0301 _: DIVISA0 DE PESSOAL
\

.

0301.03010212.(,)04 -,- 3.1 ..3.2 - ,Outros serviços e encargos Cr$ 3.000.000,00
0302 ..!- DIVISÃO DE MATERIAL
0302.03070212.009 _; 3.1.2.0,� Material de consumo ..••............ CI!$ 500.000,00'
0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

.
.

0401.08421882.012 - .3.1.3.2 -,- Outros serviços e encargos ••...... Cr$ 500.000,00
0603 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS

0603.10603292.037 - 3.1.3.2 - Outros serviços e encargos, ., Cr$ 2.5QO,OOO,00
0603.16915752.039 - 3.1.2.0 - ,Material de consumo ..•.. ; ;. Cr$ 2.500.000,00

TO" Al .... .'. : ...... , .. ; 'cr$ 9.000.000;00'
, Art. 2.° _;_ Para fazer face as despesas decorrentes do artigo anterior, fica

anulãda parcialmente � seguinte dotação' do orçamento vi.gente, a saber: "

ÁNEXO I - QUADRO A
' o.','

,050'1 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.999g9992.029 - Reserva orçamentária ....•...... :............ Cr$ 9.000.000,00 ..

ANEXO II - QUADRO A

0501 "- DIVISA0 DE CONT�BILIDADE I

0501.99999992:029 - 9.0�0.0 ..:.... Reserva de contingência .•.......... Cr$ 9.000.000,00
'Art. 3.° - Este t>ecreto entrarã em vigo," na 'data de sU8,publicação, revo-

,
gadas as' aisposições em contrário.

(

PALÁCIO DA P�EF.E'TURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL; aos 23 dias
do mês de novembro de 1982. .

"

. . , ,

.

SIGOL:F SCHONKE -. ·P·refeUo Municipal, em. exercíéio

O presente Decreto fQI registrado e publicado nesta Diretoria de Expediente

.' Edu,cação, e Assistência �qcial, aos, 23 dias do mês .de novembro, de 1982.

AS'fRIT K: SCMMAUCH - Diret�ra
�----------------------------------..;

, UMA RE$ID!NCIA NO JARDIM SAO Luiz

UMA GRANDE IDi:IA PARA QUEM 'QUER MORAR OU INVESTIR. VOO!,
.

RECEBE AS 'CHAVES E COMEÇA A MORAR AGORA ME$MO.
I •

.. •

E mpr een dijn 8.Ilt'O s
\

> M afc a�tt o

I m ,o b i I.i "á· r�i 0,$ ,',
. , ... \ "'-. '.) ....

,

L·td a.,
, '

I

."

_ADO DE SANTA CATARINA

.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JA�G...A DO SUL

LEr N.o 886/82

Concede Isenção de taxas aos beneficiários do Con

vênio de Adesão do_.Programa de Casas EcollOmlcas.

Faz saber a todos os habitantes deste MuniCípio que

.; Sul,,;Estado de Santa Catarina, no uso e exercrcio de suas

. atribuições. -

.

Faz saber a todos os habitantes deste Municjrpio que

a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte
lei: ..

Art. 1.0 - Fica o Chefe do executivo Municipal
autorizado a conceder isenção de t8}(a; aos beneficiários

do C�nvênio de Adesão do Programa de Casas Econômicàs,

celebra�o entre a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e.

a Caixa Econômica Federal no dia 20 de outubro de 1982 e

autorizado pela I;.ei' Municipal N. ° 873/82 de 04 de outubro

d� 1982,

�í t'
'

A'1. ,2,0 7., Esta Lei entrará em vigor na data de -sua
· publlcação, revogadas as dlaposlções em, contrârío..

PALÁCIO DA. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ
DO StiL, aos 30 dias do mês de novembro de.1982.

SIGOlF SOHONKE
Prefeito Municipal,
em exercrclo .

1

í
A presente Lei foi registrada e publicada nesta Dire-

toria de Expediente, Educação e Assistência Social, aos

30. 'dlas do mês de novembro de 1982.

:ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

ESlfADO D,E SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRElTO N.o 792182

D�clara de' Utilidade. Pública, para fins de desapropría
· ção amigável. ou judicial, o imóvel que especifica.

SIGOLF SCHONKE, Prefeito Municipal de Jaraquá do

�ul,' Estado de S�nta catarina, em exercício, 'no uso das

atribuições que lhe são conferidas nos termos do' artigo 6.0

de Decreto-lei N. ° 3.365, de 21 dé junho de 1941,
.

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica declarada de utíltdade Pública, para
fins de desapropriação amigável ou judicial, uma área de

·

terra com 455,OQm2 (Quatrocentos e cinqüenta e cinco rne

tros quadradós}, que é parte de um terfeno pertencente a

LA�RO KLEIN, s.em benf,eirorias, localização à Rua 60 -

JoaqUim Francisc6 de' Paula, neste Município de Jaraguá do

'1,'
Sul, registrado no, Registro de Imóveis desta Comarca sob

? N.o 39.612, livro 3 U, fI. 1, com �s seguintes controta

ções: Fre':lte, ,em 10,00 metros com a Rua 60 - Joaquim
Francisco de Paula; Lado direito, em 47,00 metros com ter-

,ras do proprietário; Lado esquerdo, em 43,00 metros· com

ter�as do proprietário e, fundos, em �O,OO metros com o

o Ribei,�ão Francisco de Pa�la, cuja área será ocupada na

abertura de uma via pública. .

An. 2.0 ,..... As despesas decorrentes do presente De.
ereto, correrão por conta de dotação, própria' do Orçamen
to.

Art. 3:° _;ßste Decreto entrará em vigor na data de
> sua publicação, revogadas as dispOSições em contr�rio ..
,"

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos ,I
25 dias do mês de' novembr� de 1982 ..

"

...
, '

SIGOLF SCMONKE
Prefeito ,Municipal,

em exercrcio
"I\ '

O presente Decreto foi registrado e publicado nesta

Diretoria de Expediente, Educaçã� e' Assistência Social, aos

25 dias do mês de novembro de 1982.

AsTRIT k �ÇHMAUCH
Diretora'

"

.

i

.: ·Pigl..... 7

•

Márcio Schlochet, Carlos
SGhiochet, Eduardo Ferrei
ra Horn, Danielle Staats, '

Mari'ler:le Watzko, Maria
Lúcia BussareIlo' e Valéria
Schwartz Rosa, além de

,

Alenor José lenzi, Sebas
tião Krause e Walter E.F.
Sonnenhohl, que estavam
parados e retórnaram às

pistas.

Ollmpladl do Imlgranté e PrOYI di

Inte9ra�lo movimentam· o esporte'
neste

'

Iinal-de·�no.
Com a participação de

mals ide 120. atletas, foi
realizada dia 27, sábado,
as dependênclas do' Está.,
dlo Max Wilhelm, a 1.a

Olimpíada do Imigrante de
Jaraguá do Sul, coordena
da pelo professor José
Augusto CaglioAi; grande
íncentlvador do atletismó
local. Dada ä grande mls

cegenação de raças em Ja

raguá do Sul, foram 'forma
elas equipes representati
vas, sendo a "África" co

ordenada' por lvanlr Ritta,
a "Alemanha" por Waldir
Giese- (masculino), '.'Itá
lia" por Jaime Dellaglusti
na, "Portugal" por' Hercílio
Herculano André, "Resto
do Mundo" por Dóris Ma
ria Ronchi e "Alemanha"
por Cornélia Holzinger (fe
mlnlno),
A Olimpíada do Imigran

te, espelhada em parte na

quela realizada em São
Paulo, constou de provas
de 100, 200, 400, 800,
1.S00, 3:000 e S.OOO me

tros rasos, 4x100 reveza

mento, salto em altura,
salto em distância, salto

triplo, salto com vara, ar

remesso ,de peso" lança
mento de. disco e lança
mento de dardo, no mascu

lino e, 100, 200, 400, 800,
..lSOOm rasos, 100m c/bar
reiras, 4x100 revezamen

to, salto em distância, sal
to em altura, arremesso de
peso, lançamento de dls
co e lançamento de dardo,
no feminino.
A classtfícaão por equl

pe, no mascullno, ficou as

sim: 1,0 lugar - "Itália"
com 36 pontos; 2.° "Ale'
manha" com 32; 3.°. "Por
tugal" com 16 e em 4.0
"África" com 11 pontos.
No feminino, 1.° lugar
"Alemanha" com 4S' pon
tos e em 2,0 "Resto do
Mundo", com 30 pontos,
Caglioní destacou a

OHmpíada como altamen
te postttva, pois que pos
sibilitou o apareclmento
de novos atletas e ressur

gimento de outros, qliJe
voltaram, com altos índi
ces, dentre. eles:, Wilson

Draege�, Ronaldo �ussa
rello, Antônio S. M; Fortes,
José André, Carlos Meier,

. . �

O�NOVO CHEVETTE.'
'A, 'g'rande atração desta

.. .,.,:;' .... '\

"O"FE'R,EcrM ENTO:
, "\�, ,', �.,,�". /

Em ,m e'ou ·d'o ,e r' fer 'Com é r,c i o de

V PROVA DA
INTEGRAÇAO

O esporte outra vez vai
ser movimentado. � que
no (lia 11, pelo quinto ano

consecutivo, será realiza
da a Prova da Integração,
trajeto. de 8 quilômetros,
da Energe :(Guaramirim)
até a Estação Ferrovlárla,
aqui em Jaraguá do Sul. A
largada será dada às 20

.

horas e como novidade,
este ano, haverá. a parti
cipação também de atletas
do sexo feminino.
As inscrições poderão

ser feitas no decorrer da
semana com o Caglioni, no .

Baependi. Para os partici
pantes, haverá distribuição
de SO medalhas" para os

SO primeiros na prova
masculina e para todas as

representantes do sexo fe
mlnlno que completarem o

'

percurso e, além do mals,
serão'. premiados com me

dalhas os atletas mais ido
so' e rnals jovem que te
nham cruzado a linha de
chegada.
Os três primeiros, além

de . 'troféus e medalhas,
adquirirão o direito de dis

putar, a 31 de dezembro,
em São Paulo, a interna
cionalíssima "São Silves
tre", a

.

maior prova de pe
destrianismo do mundo.

CORREIO �O POVO
PARTICIPA

A exemplo da Prova
Rústica -do Sesi,. disputada
em julho, o "Correio do
Povo" estará representado
na Prova da Integração,
que promete número' re
corde de partícipantes, a

través dos atletas' Wilson
Nort e Alaércio PavaneIlo,
o sétimo e' o décimo colo
cado na Provã do Sesi.

Campeonato da 1.a Dlvlslo: a dedslo

ficou para hoje, à tarde, no "Joio Marcatto"

temporada

À decisão do CampeOlla. tro Waldir dos Santos ter

to Regional da 1.a DiVisão rasgado a súmula do jogo,
de Amadores da liga Ja- em sinal de protesto, ati- .

raguaense de Futebol, a tudé esta condenada.ve

pri'lcípio marcada para .? ementemente pelô presi'
sábado passado, no Esta- dente Mário. � 1

'

dio Jõä'o Marcatto, de co' Assim, com o Baependi
mum acordo entre as dire- 'fora do páreo na luta pelo
torias do, Juventus e do título, o Juventus b.usca vi
Seleto foi transferida para tó�ia 'sobre o Seleto, por

.

a tarde deste sábado, às qualquer. saldo; para ultra-
,

16· horas segundo Mário passar ,o total de. pontos
Vitória Â.a�sweile,r, presi- do EstreIJa que tem 5,
dente da Liga. A Outra par- contra 4 do juventus e do

. tida da última rodada do o Seleto. Em baso de empa
returno, entre Bot�fogo e te, haverá necessidade de
Baependi não foi resti.zada, 'ser conhecido o campeão
em razão da chegada tar- 'do segundo turno, para jO
di.a da equipe azu.rrs, qu� gar c.ontra _Q�. Juverittls,
acabou pérdendo ,o� pon- campeão do turno' inicial.
tos' da ,partida, além do di- . Pprtanto, em caso de

retor de futebol e ex-árbi- . vitória simples do Juven-'
tus, será virtualmente o

gr�nde 'campeão da tem-

poràda.
.

, Por outro lado, a Segun
da Divisão de Amadores
teve continuidade domin
go, com a vitória do Avaí
sobre a JaraguáFabril, pe
lo escorecde 2 a 1. Neste

domingo; pe.la segunda ro

dada do returno, a Arweg
enfrenta a Jaraguá :Fabríl.

I AJUDE A CONSTRUÇÃO IDAS NOVAS DEPEND�NCIAS
DA ESCOLA "JARAGUA» E

JARDIM DE INFÂNCIA" PES·

TALOZZI". INTEGRt=-SE AS

PROMOÇÕES DA CQMISSÃO.' .

PRÓ-CONSTRUÇÄd;. i,
,'"

'.' • ;<""
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_ Ontem à noite, no Centro de Ati-.
- O Colégio Agrícola Senador Gomes

vidades do' Sesi, aconteceu a solenlda; de Oliveira, de Arequert. está com ins-
.

f d crições abertas para exames de sele-
de de entrega dos certi ica os para as

ção destinados ao preenchimento de va-
146 concluintes dos cmsos populares
de corte e costura, crochê, tricô e pin- gas nos diversos cursos 'que o/estabe-

tura em tecido também as 100 inte- lecimento oferecerá no próximo ano. Em

'I'
grantes dos cinco- Clubes de Mães man- qualquer um dos cursos o colégio acei-

,

tidos ,pelo Sesi de Jaragliá do Sul. Da ta inscrições, de rapazes e moças, estas

mesma forma foram 'entregues os títu- em r�gi,me de semi-internato, bastando,

los ,Qe ,Operário Padrãe da Empresa e para iss_p, I.,Ima fotografia do tamanho

Municipal, para Artur Borchers (Kohl- 3x4 e o pagamento de uma taxa no va

bach:) Erna Justina Hruschka (Marquar- lor de, Cr$ 360,00. As inscrições pode

dt), Ignácio Müller (Marcatto), Sílvio Jo- rão ser feitas até o dia ,17 de dezem

sé Rumph (Marisol) e. Maximiano da bro, data dos exames,..nãO havendo pr9-

Silva (Energe/Guaramirim). As empre-
blemas para candidatos r.esidentes em

sas receberam diploma. de participação. municípios distantes - poderão chegar
na véspera qUe o colégio oferece ali-

- A Ca�a da Amizade de Jaraguá do' mentação e litospedagem. Os candidatos ,

Sul, integrada pelàs esposas de rota-, .filhos de agricultores terão 50% das

rianos, irá realizar nos dias 10 e 11 de vagas garantidas, bastando para isso,

dezembro, o "'Bazar da Bondade", pelo' apresentar uma certidão fomecida pe

segundo ano consecutivo, ní;l rua Rei- lo sindicato- de classe, além de certifi

noldo Rau, próximo do Supermercado cado de conclusão do primeiro gr:au ex

Breithaupt. À venda estªrão bolachas "tensivo a' todos os pretendentes.
de natal, enfeites para a árvore de na

tal, cabides, toalhas, panos de louça en�

tre outros artigos, cujo produto da ar

recadação será revertido parte para o

Natal das, Crianças", Pobres e part� às.
obras de construçao do ancianato de

Jaraguá do SU't No dia' 10, sextf,l-feira,
começa 1'10 período da 'tarde e no, dla

11, nos dois' períodos.

- QuartâJeira; '8. de dezembro, é fe
riado reUgioso em 'Jaraguá dó 8ul, dia
da 'Imaculada Conceição de Maria, mar
ço da Sagrada Famí('ia. !: um dos quatro
feriados municipais 'permitidos pela
constituição, sendo os demais Sexta:
Feira Santa, Corpus Christi (ambos va
riávei�) e 0_2 de novembro. Muito contro

verso por se tratar de período pré-natali-
- � Em�resa �ra�ileira de Cor�ei�s no, ,muitos movimentos houveram para

e Telegrafos, AgenCia de Jaragua do alterá-lo mas sem nenhum resultado
SUl" está comunica�do que a�ê, o �ia 31

.

'

,prático, 'para 25 de julho, que marca o

de deze!,!lbro po�era ser provIdenCiada a aniversário de fundação da cipade. Com
renovaçao da ca!xa postal, ao preço de os novos governantes municipais a.ssu
Cr$ 1.817,00 Et SImples e Cr$ 3.028,00 a mindo em 1.0 de fevereiró não será sur

dupla. Q�em não pr�videnciar. o pag� presa se o mesmo for �lterado, vihdo

men_to �te a dat� lImIte, a �artlr �e .1.. de encontro aos anseios das forças eco-

. ?e J�nelro. de 1983 perdera o, dlre,��, nômicas do <Município. A própria Igreja
.IStO e, a caixa será alugada a outro usua- não se opõe a mudança deste feriado re

rio. Iigioso, pois em julho poder�se-á" come
morar o "Dia de São Cristovão'''.

anotações
..

- Deu na coluna "Observador Econô
'mico" de "O Estado" I assinada pelo
economista Fernando Marcondes - de
Mattos, atual. presidente da Sidersul e

um dos nomes cogitados para assumir

Uma das- secretarias de Estado do Go-
verno Esperidião Amin: "A Eletromoto'
res 'Weg e a Santinvest acabam de en

camlnhar à Secretaria Especial de In-
I formâtíca � SEL pedido' de qualificação
para instalar em Santa Catarina uma

unidade voltada a fabricação de siste

mas digitais de controles dlstrlbuldos, a'

qual se integraria ao complexo indus

trial da Weg, em Jaraguá do Sul. A SEI

pretende autorizar três empresas 1'10

Brasil e cerca de vinte grupos partici
pam do processo de pré-qualificação. O

assunto é de importância histórica pa
ra o desenvolvimento econömteo e tec

nológico 'do Est,ado".
,

- O Prefeito Municipal Sigolf Schün�
ke, usando das atribuições que lhes são
conferidas pelos canais legais, convo

cou extraordinariamente a Câmara de.

Vereadores, para análise e votação de

projetos-de-Iei de importância capital à

.vlda do Município. Essas sessões se

rão nos dias 6 e 9,' segunda e qulnta
feira. E além dessas, antes do Natal aín-.

.

da, duas outras sessões extraordlnärlaã
serão realizadas. A bancada, da oposl
çäo, que na próxima legislatur� s�rá SI
tuação anda de orelha em pé': 'deve ser

abacaxi para o próximo prefeito".
- E como a questão é Oârnarade Ve

readores, crescem as especulações em

torno do nome do próximo presidente,
que será do partido do' Governo' Mllni-,

cipal (PMOB). Pelo rumo das coisas,
,

José Gilberto Menel deverá ser \0

futuro presidente a partir de 1.0 de fe
vereiro de 1983.

� A gerente da Central Telefônica da
Telesc em Jaraguá do Sul,' Sra. Nair
Enke, diSSe que existem menos de 50
telefones disponíveis, um saldo dos mil
calocadQs à venda e cujos preços serão
majorados 'em janeiro. Um telefone co

merciai custa à vista, Cr$ 224.700. po
dendo ser pago em 4, parcelas de Cr$
56.175j sem 'acréscimo; ou, ainda, em

12 x Cr$ 26,'789, 18 x Cr$ 21.272,-24 x

Cr$ 18.742, 30,x Cr$ 17.387 ou, 36 x

Cr$ 16.601. Já o comerciai tem hoje um /

custo de Cr$ 321 mil, que poderá ser

'quit�do em 4 prestações, sem acrésct-
,

' Mais Uma vez voltamos ao assunto. Constrangida
rno, de Cr$ 80.250,. ou, através desses. ,

'mente abrimos espaço, pará, abordar o problema das
planos: 12 x Cr$.ß8.270, 18 x Cr$ 30.389,

placas indicadoras de vias públicas. Coisa pequ�na, de
24 x Cr$,26.775, 30 x Cr$ 24.839 ou,

somenos importância.. Mas é pelas coisas smgelas
ainda, em 36 x Cr$ .33.715.'

que se 'conhece o interior da casa. Pois bem, não só

as placas da esquina dos "Correios" voltaram para o

seu lugar como dezenas de outras foram fixadas 'nos

passeios totalmente em desacordo com a legislação mu

nicipal, a quem está afeto o assunto. !: uma pena que
a própria rnunlclpalldade dá o exemplo. de como não

cumprir as leis, leis que outros alcaides respeitaram
porque emanaram de um outro, órgão, também munici

pal, que é' a Câmara de V�readores, Jegítimos repre
sentantes do povo. Da maneira como está fica difícil
dizer para que servem os yereadores, pois, seriam em

última análise eles Rr6prlos' que deveriam fiscalizar !:l

aplicação das leis, de zelar 'pelo que foi motivo de
discussão eaprovação por outros senhores, vereadores, I

em outras épocas, fortalecer o ·Ieglslatlvo na sua forma iiopinativa e, não ficar atrelado à cauda do executivo co

mo um luluzlnhç a' esperar uma recompensa a

cadal"amém" que subservientemente atendem" vindo pelo de
do do órgão opressor. Funclonárlof}, seguramente, são

os que' deixam de atender o que querem dizer as leis

reguladoras. Fosse o Prefeito �a desatender, certarnen-
,

te incorreria em crime de responsabilidade. Profunda
mente lamentável a' forma fria e calculada como são

tratadas as coisas de tnteresse público. Talvez esse �

pequeno 'desrespeito às leis tenha gerado ó maior de. 'Itodos, que foi o recente aumento dos impostos em

nosso melo, um verdadeiro monstrengo que aínda está I
na goela' demuitos eleitores. � bem possível que não

I'leiam as leis. Ou que não saibam ler ou não tenham'

passado pelo bê-e-bä da escollnha da esquina. Por isso ,

,

denunciamos mais uma vez a aviltante prática na mu- !

nicipalidàde que não se encontra nem mals para flscall- I
zar uma simples placa de rua. Lei em Jaraguá do Sul é
letrâ morta, ninguém respeita. Seria o caso de se ini

ciar uma ação pública para obrigar os homens a res

peitar o que os represéntantes do povo decidiram e

ainda decidem, comó veremos mais adiante.

- A Central de Jaraguã do Sul .tern
instalados dois mil aparelhos telefôni
cos. Os mil colocados à venda, dos

. quais poucas unidades ainda exlstérn,
somente serão implantados no final do
próximo ano, isto em virtude da demo
ra para entrega dos enquíaamentos por,
parte da fornecedóra No município de
,Schroeder, consoante a gerente Nair
.Enke, a Central, com 120 terminais foi
ativada, contudo, ainda não inaugurada;
Guaramirim tem-150 Instalados e outros
�50 a instalar, no prlrnelro semestre de
83; e Corupá, tem 1EO e Igual número
em fase de instalação, nos próximos

. meses.

- Os 17,251 candidatos que se ins
creveram para o Vestibular -Unlflcadão
da Acafe, deverão apanhar suas' etlque
tas do Cartão Confirmação dé Inscrição
nó período de 7 a 9 de dezembro: no
mesmo Posto onde fizeram a inscrição.
As etiquetás são bastante importantes,
pois sem elas os candidatos estarão im

pedídos de fazerem as provas, que se
rão realizadas no período de 16 a 19 de

\ janeiro, simultarieamente em 18 cida
des. A professora Carla Schreiner, dlre
tora da FERJ, alerta os calouros do
curso de Economia no sentido de .que
retirem nos dias i e 9 de , dezembro
(dia 8 é feriado em Jaraguá), munidos
da carteira de identidade. O horário:
8h3Ö às 11 h30 e das 13h30 às 21 horas.

- O PDS de Corupã realiza na tarde
deste sábado, com início às 15 horas"
nos fundos do salão de esportes do Se
minário, Sagrado Coração de Jesus, a

grànde festa da vitória eleitoral alcança
da no município, em todos os níveis.

.

Está prevista a afluêlicia de 2 a 3 mil
pessoas, segundo o presidente de honra
(e do PDS) da festa, Comendador Alvim
Se·ide!. '-.....__

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS MÉTALORGICAS MECÂNICAS
,...

� DO MAJ.ERIAa.. ELttRlCO DE JARAGUA DO 'SUL

EDITAL DE CONVOCAÇAO
o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS ME;TALÚRGI

:CAS, MECÂNICAS E DO MATERIAL Et.nRICO DE JARAGUÁ DO SUL, convoca todos os

trabalhadores da ELETROMOTORES WEG SIA, para Assembléia Geral Extraordinária e

permanente, a realizar-se no dia Ó9 de dezembl'o de 1982, das 8:00 horas fts 2o:oci horas,
,na Sede �o Sindicato dos Trabalhadores nas Ind(ist(ias Metalúrgicas, Mecânicas e do

Material Elétrico, à Rua João Planinscheck n:o 157, em Jaraguá do Sul, nos termos do

artigo 2.° parágrafo 1.° da Lei 4.929/65, afim de tratar da seguinte ordem do dia: ,

ORDEM DO DIA:

1. o - Análise e votação pOr escrutrnio secreto da PROPOSTA'

DE ACORDO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO entre

a ELETROMOTORES WEG, SIA e o SINDICATO DOS TRABA-
LHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MECÂNICAS E

,DO MATERíAL EL�TRICO DE JARAGUÁ DO SUL; ,

'

:I_�:
.

I'
'

. ,

Jaraguá do Sul, 29 de novembro de 1982.
.

CELSO S>�EDEIROS'
PRESIDENTE,

.�
',,'- .

Placls 'Iodicadlras ,d_e______
V�as rúblicas

.
. ,}

Houve quem escrevesse num outro órgão .de im

prensa, criticando o uso da numeração de vias públicas,
porque' poderia conflltar, vamos dizer o número UM
com um 156. Segundo nos conta, a numeração de ruas

.

foi impJantada pelo ex-funclonário Prof. Emílio da Sil·
va, que conhéce como poucos ,0 nosso municipio, e a

�,rea urbana. No centro poucas foram as ruas novas aber
tas e quem abre ou manda ab"-r é a Prefeitura. Logo.
qual é o grilo?

Por> isso perguntamos: e a .capacidade 'criativa dos
tuncionários hã tantos anos no serviço? E a imagina
ção e experiênéia do prefeito? Não �e deve esperar so
mente o dinheirinho no, final do mês, ou então, só exe

cutar as ordens do prefeito. Prefeito também erra, e
como. Em troca do ordenado ninguém deve-se transfor
mar em robô. A cuca deve funcionar. Ou, então, deve
ceder o lugar para os mais �abilitados.

Numerar ruas não é e nunca foi novidade. Joinville,
aqui nas nossas barbas, também numera ás suas. Sa- I

biam? !: só ir lá e conferir. Camboriú foi até mais se

vera, adotando APENAS números. E muita,s ruelas são

criadas, sem quebrar o princípio. O que dizer de Bra-
sília?

.

Mas vamos adiante: Quem escreveria, por exem- _

pio, Rua Praeses Ferdinand SchlUnzen? Ou ..- Rua

Georg Czerniewicz com cz na frente e cz no final?
.

Apenas exemplos. Não é ....que es-s�s famílias nãq
nereçarh a honraria. Afinal, como exigir a redãç'ão de
fala alieníg�na, p;:lra quem malmente, engatinha no por
tr..guês? E 1'10 todo, somos insignificante nesguinha, em
termos de Brasil.,Ou não?

'

Na semana passada, o prefeito $ancio.nol:l a Lei vo

tada pela Câmara, de n.O 880/,�, de 22·11-82. E o que
diz? "Altera nome e denomina Via Pública". Logo, não
alterou õ número, que flcßu o mesmo. O art: 1.0 -

"Fica alterada pará ADOLF POTTJER a atual Rua 131
'''- João Franzner'� Pioneiro. Art. 2.° - Fica .denomi
n'ado de João Franzner - Pio,neira a atllal Rua 325 -

localizada nest� cidade" •

Estão vendo os leitores? Vereadores reconhecem a

lei existente e 'em vigor. ,Dão-lhe fodo o cumprimento: o
Número, o nome e o que foi um dos homenageados.

Não sabemos os motivos que alteraram os nomes

'das ruas, mas que é·mais grave do que alterar. número
lá isso é. E no nOS80 modesto entender constitue grave
ofensa, não aó morto que nada sente, mas aos descen
dentes, à rua de n.o 131. Pelas leis existentes vivo não

pode ,ter nome de rua. Vejam o vexame que deu. o Can

didato Osmar Cunha nas últimas eleições. Só em casos

excepcionais, após ampla divulgação isso poder,iá ocor

r'er. Haveria algum maio Ilustre sr. Adolf Püttjer rece
ber o nome de putra rua que não aquela onde s�mpre

�esi�iu? Francamente, não dá para entender. I '

quem já esteve em São Paulo - Capital; uma me

galópole, certamente não terá encontrado a rua que es

tivesse j!_tocur,arido. Lá. qualquer policiai possue um li
vrinho onde, por ,chaves, ele descobre qualquer beco
em qualquer bairro e, pode tocar até lá que encontra até'
o número do barraco.

, Já que os funcionários teimam em não respeitar as'
leis desta terra, o que é. ser superior à posição 90, Ve�
reador e do Prefeito, emquanto o novo "Buergermeistér"
'não assume e arruma a casa como deve, punindo os

safadis1:as juramentados descumprrdores das altas 'con

juminâncias prefeiturais, fazemos novamente um apelo
ao Prefeito Sigolf Schenke, para ql-'�i dê um' puxão de
orelhas naqueles que estão ,ajudando a enterrar, uma
administração. Man,de, Sellhor Pr,felto, recolher todas
3S placas em desacordo com' a lei, para demonstrar ao

povo e aos eleitores que o alcaide é dá respeitar e cum

prir a lei� Mande pas�aJ:' umª demã9 e. em_Çlma da tinta
saneadOra, af>lique o-qúe det�rminar a lei. Só assim po
deremos dizer que ylvemo� nurna, clda�e civjIJzadª"

HORARIO NATALINO COMEÇA li. VIGORAR SE'GUNDA.fEI

Com a proxlmldaCle das f8sta� de natal e ano li

comércio Jaraguaense, Já experimenta aumento nas venda

partir, de aegun-da-felra, cOmeça a cumprir o horérlo

acordado entre os sindicatos das categorias profissional e
nal.' Noa dias 6, 7, 9, e 10, estará aberto sté às 19 h

exceçlo de quarta-fel..a, dia 8, que' 6 feriado municipal.

coração natalina começou a ser Implantada, ela que é

aliada do comércio, funcionando como um chamariz do

mldor.
No encontro do'CDlo esta 8e11l8fl8, al6m desses a

abordou-se a que_tAo da placa, na BR-101, bem como, foi

t�do apoio a iniciativa da Comunidade Evangélica, que está

trulndo dois novos pavl�entos para a -Escola
•...'araguá" e Ja

de InfAncla
aPestalozzl. •

'

N'oticiário de Massarattdub
com

ão.
ci Repercutiu favoravelmente

a Iniciativa da, CAmara de Ve

readores de Massarandu�a, que
manifestou interesse em parti:

clpar do processo de transfe

rência de novas tecnologias aos

agr,icultores ,sediados naquele
municlpio do Vale do Itapocu .

Segundo ,revelou o presidente
lrlneu ' Manke, as publicações
da EMPASC enviadas àquela
casa têm despertado uin grande
Interesse .pela ed�lidade local,
e, prova disso, ocorreu com a

publlcaçãq 'I Pes?uisa em Anda

mento n. o 2. _; Controle do

Arroz Vermelho por métodos

MecAnicos, cujo texto foi lldo

na Integra em sessão naquela
casa legislativa. Lembrou a- .

inda Manke que, sendo Massa

randuba um município esslen
cialmente aqrfcola, as publica
ções da EMPASC têm um gran·

de significado para -o seu de-

senvolvimento.

-x-x-x:-

O prefeito eleito de' MIM
randuba, Zefe�in,? Kukllnsk
tem o esboço \ do seu plan
governo, para os próximos
anos, com destaque ao II

de transportes, bem como,
,.

ação de indústrias no mu

pio, "cuja seinente foi pia
pela atual administração".
continua: "temos mão-de

em disponibilidade, que p
dela está sendo utilizada
outrõs municípios" em d

mento da nossa economia.

Quanto· ao setor de tran

tes, Kuklinski disse, que d

grande atenção,
"
uma vez

pretendemos 'cQntinuar pr
clonando ao agricultor ma

randubense boas" rodovias'
o escoamento de sua p.
ção" , Concluindo, o prefê

Considerando estes aspec- eleito' adiantou que sua res

tos, Irineu Manke solicitou à \ sabilidade para governár o

EMPASC que, ao invés de eh-' nlclplo é ainda maior .em 1

viar um exemplar das publica- zão da grande administração

ções como tem ocorrido regu- I Dávlo Leu, 'cónfi��ada 09

larmente, sejam enviados nove, ! grande' vítória do PDS no

para que todos os edís possam I 15, o que veio confirmar,,�
ter um. Desse modo, levando- I Dávlo, . além de um exeele

os às suas comunidades, pode- I admlni�trador. é um, lider' po

rão estudá-Ias em conjunto'
i
tico inconteste.

SINDICATO DOS TRABAL�ADORES NAS INDO�TRIAS
METAUiRGICAS MECÂNICAS E DO. MATERIAL ELnRICO

.

\
DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇAO

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IN

DÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATE,RIAL,
. ELÉTRICO, DE JARAGUÁ DO SUL, convoca todos os traba

lhadores da WEG MÁQUINAS SIA, para ,Assembléia Geral

Extraordinária e permanente, a realizar-se no dia 10' de'
dezembro de :1982, d� 8:00 às 20:00 horas, na Sede do

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
'

Metalúrgicas,
Mecânicas e do Material Elétrico de Jaraguá do' Sul, à Rua

Joäp Planinscheck n. ° 157, em Jpraguá do Sul, nos termos

,do artigo 2.° parágrafo 'Lo da Lei 4.929/65, afim de' tratar

da seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

1.0 - Análise e vota'ção por esérutínio se

creto da PRopdsTA DE ÂCORDO DE RE- ..

DUÇÂO DA JORNADA DE TRABALHO entre

a WEG MÁQUINAS SIA e o SINDICATO'

DOS TRABALHADORES, NAS' INDÚSTRIAS
METALÚIiIGICAS, MECÂN1CAS E DO MATE.

RIAL ELÉTRICO DE JARAGUÁ DO SUL.

Jaraguá' do Sul, 29 de novembro.de 1982.

CELSO S. MEDEIROS

PRESIDENTE.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDOSTRIAS

METALORGICAS MECÂNICAS E DO MATERIAL ELÉTRICO

DE JARAGUA DO SUL
'

, EDITAL DE eONVOCAÇAO

/
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IN

DÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATERIAL

EL�Tj:UCO DE JARAGUÁ DO SUL, convoca todos os traba

lhadores da WEG ACIO'NAMENTOS SIA, para Assembléia
Geral Extraordhiár-ia e permanente, a realizar-se no dia 10' de

dezembro de 1982, das 8:00 às 20:00 horas, na Sede do

Sindicato dos Trabalhadores nas Indúst�ias Í'v1etalúrgi�as,
Mecânicas e do Material ;Elétrico de Jaraguá do Sul, à' Rua
João Planinscheck n. ° 157, em Jaraguá do Sul, nos termos

do artigo 2:0 parágrafo 1.'0 da Lei 4.929/65, afim de tratar
da seguinte ordem ,do dia:

ORDEM DO DIA:
I

1.° - Análise e votação por escrutfnio se

creto da PROPOSTA [)E ACORbo DE Rt-'
, DUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO entre

a WEG ACIONAMENTOS SIA e o SIDICATO'

DOS . TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
I METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATE.

RIAL ELÉTRICO DE JARAGUÁ DO SUL.

Jaraguá do Sld,�29 de,novembro de_1982.

CELSO,S. MED.EIROS'
. ., ', ..•.. , ,.

.' ..
,

, PRES!PEN!�",
Evi Sinsval,....,; Dez" 82 .... ----.....----
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