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ANO LXIV
- dARAGUÁ DO ·SUL

falos' qu,e
t

são Nolícias
1 .' - Amanhã, dia 12, na

Sociedade Sport Club Estrella,
em Nere� Ramos, o 1.0 Tor

neio Regional de Môra" esporte,

muito difundido entre aqueles
de del;lcendência italiana e que

deverá reunir adeptos de Jara

guá do Sul, Jolnvllle, Rio dos

Cedros, Rio do Campo, Corupá
e de outras cidades também,

A abertura acontecerá às 10

,horas,· com a execução do' "Hl

'"o da MOra", em ttallano, EI

prevê-se a .partíclpação de cer- '

ca de duzentos jogadores, que

di�putarão .os oito troféus, a

lém .do que, o jogador mais

idoao e aquele 'que der a

melhor "catitada" irão receber

também troféus. A promoção
é do Estrella, com a colabora

ção do empresáFlo JolnvJlense
Moacir Bogo, incentlvador da

môra, e que ainda recentemen

te idealizou um torneio naque
la cidade. Nereu Ramos par
ticipou, foi muito bem, sendó

por isso escolhida para ,sediar ,

o Torneio,
\

2. - O Colégio Estadua1 Ab-
.

don Batista deve dar infcio nos

próXimos dias a construção de
,

três salas-ambiente para os

cursos de auxiliar de enferma
Qem e construção civil, em

área anexa do tradicional esta

belecimento. A conclusão,
segundo os cálculos, está pre
vista pára o final de fevereiro.
O custo da óbra gira em torno

de Cr$ 8 milhões.

3. -.:.. Desde o Infcio da se

mana, nas principais ruas da
cidade, observa-se ii decoração
natalina, após anas em que não
era mais instalada,. A iniciati
va partiu do Clube de Diretores
Lojistas e Prefeitura Municipal,
que forneceu' todo. o materlpi
instalado pela �elesc.

4; - A Associação de Pais e

Professores da Escola Básica
Holando Marcelino· Gonçalves
recebeu no final de novembro,
da Secretaria da Educação,' a

importância de Cr$ 285 mil,
destinada à construção de sala

,

de aula para educação pré�es
colar. As obras já estão a-

. dlantadas, graças· aos esforços
de muitos pais e· alunos, que·
aos sábados emprestam à sua

mão-da-obra, gratuitamente.

5. - A rede p6blica estad�al
de ensino, dentro das diretrizes
estabelecidas pela' Secretaria '

da Educação para matrrcula de
1983, receberá no perrod� de '

14 a 16 próximos, a renovação
da matrícula do 2.0 gr.au, bem

como, matrfculas novas do pré
escolar e 1.° grau. De 20 a 21,
matrrculas novas - 2.0 grau.

1
6. - O PX Clube de Jaraguá

do Sul realiza na tarde dest�
sábado, a eleição da· nov� di
retoria, que terá mandato até
31 .de março de 1984,' bem co�

lIlo Concurso de QSO pira
OUtr� regIões, via PX - No' -

d.IG Faixa do Cidadão e confra
ternlZação. O local serA a la
gGa dó Marcatto.

7" - Foi inaugúrada' na ma
I.'!hã de ontem, dia 10, a' agên., ,
ola do· Banco do Brasil (:Je 00-
rupá, 'quê será gerenciada pelo
Sr,e'Mànoel deis Passeis Macha�
dQ",e contará com nove funclo'::
nárlos; ,. Autoridades· e empre-
8ârlos�'prestlglaram os atos !nau- ,

Qura!!J."// ,.

",.' ;,c:';

SANTA CATARINA

No.próximo ano o 25 de lulho
'será feriado municipal
A Câmara de Vereadores dave .aprovar no decorrer .

das sessões extraordinárias da próxima semana (dlas 13

e 16), .a alteração do feriado municipal de 8 de dezembro,
instiMdo pela Lei n.? 175, de o� de julho de 1967, para
25 de julho, equacionando o impasse criado pela exlstên
cia desse discutido ferrado, que se arrasta por vários anos.

A iniciativa pa�tiu do prefeito Sigolf Scbünke, para q�m,
, com esta transferência, "estaremos atendendo às reivin

dicações das classes empresartals, notadamente a comercial

,que, nas vésperas natalinas tem o. seu ponto forte na

çomerclallzação dos artigos e mercadorias afins às festas
de final-de-ano".

,

Esta medida, diz o Executivo, 'não visa o descumpri
mento das ebrigações da comunidade religiosa para com a

Igreja, pois não se' pretende, de forma alguma, desmerecer'
o sentldp religioso que representa o dla 8 de dezembro,
data consagrada à- Imaculada Conceição. 'Argumenta
também que o dia 25 de julho tem um, trípllce significado,
ou seja, dia da fundação de Jaraguá do Sul, dia do Moto-

, rista e dia consagrado a São crtstovão:
Com a aprovação da Câmara, a lei passa a vigorar

a partir de 1983.
'

Exército iniciou o ExerCicio de' Apresentaçlo
da Reserva .. Exar/82 1:,,: _<"j

o Ministérjo do Exército, no ,Estado representado pela
16.a Circunscrição. do Serviço Militar e na região Norte de .santa
Catar.ina pela 5. a Detegacia do Serviço Militar, sediada em Ja
raguá' do Sul; iniciaram dia 9, estendendo-se até O dia ·16, o Exer
cício de Apresentação da Reserva - EXAR/82.

De acordo com o 1.° Tenente Idemício Silveira, titular da
5.8 DSM, a apresentaçäo abrange a reserva em qualquer situação em

que se encontre com destino e sem destino de mobilização
e, os díspensados de Incorporação em "situação especial", e os

dispensados de incorporação por excesso d'e contingente. -Deve-;
rão se apresentar os Oficiais. R/i, os transferídas para a-reserva
nos anos de 1978 a 1982; Oficiais R/2, es incluídos Da reserva
nos anos de 1978/1982 e .os ÀS'pirantes a Oflelal R/2, os de
clarados Aspirantes a Oficial I'IOS anos de 1977/1981.' Também
os reservlstae de 1.8 e 2.a categorias das classes anteriores a
1958, licenciados entre os anos de 1978 a 1982 e os reservistas
de 1. a" e 2. a . categorias, das classes de 1'958 a 1962, bem como,
os' dtspensados de lncorporaçãö em "Situação Especial", dentro
da disponibilidade de cinco anos, i.. é., funcionários das empre
sas relacionadas com a segurança nacional (no caso local, a Weg),
além dos'dispensados de incorporação da classe de 1963 ou � ela
vinculados, incluídos no· excesso de inéorporação.

,

Os enquadrados em qualquer. uma dessas associações,
poderão se' apresentar em qualquer I:lnida,de do Exército, Circ\lns
crição do Serviço Militar, DelegaCia do. Serviço Militar ou Junta
de Serviço Militar mais próxima de sua residência, munidos de

.

seUs certi,ficados �

.

_. I

Em Ja�aguá· do Sul são 383, em Guaramirim 54, em

Corupá 2,. em Schroeder 3 e em Massaranduba 29. O objetivo
pr.incipal do EXAR é a localização do inqivfduo, para, numa even

tualidade, poder o !:xérclto convocá�lo, se a situação do. momento
assim o exigir.

Schünke encaminha à (âmara Q.. C,ódiSo
�de Posturas de laFasuá do,Sul

Elaborado dentro da mais pura técnica legislativa. o

prefeito Sigolf Schünke encaminÀou à Câmara, de Vereado

res, .projeto-de-Iei que institui o Código de· Posturas' de

Jaraguá do Sul, que se propõe a prover o executivo mwni"

cipal ,de um instrumentp eficaz,. para. exercer o poder de

potrcla que a Constituição Federal lhe atribui; ial pro-,
jeto, no entanto, somente deverá ser vetado na I'lróxima
legislatura, isto é, dentro' do prÓXimo péríodo or,dlnário de
sessões. '

Segundo o p�efeito Schünke, em sua mensagem; "�
que deve ser ressaltado, é que es critérios adotados se

evidencia no' propÓSito de obter ó equiJrbrio' entre o in

teresse cpmunitário e o' d'a defesa Individual, entre o di-
.

r�ito do munlcfpio à coerção e o direito da cidadão às ga
rantias e seguranças de sua liberdade. Está elaborado,·
visando não só as pecularidades sociais e tradiçÕes de
nossa gente, c0!'l10 a vida ,moderna de nossos dias; no

que tange a wsos e costumes atuais e neste sentido já
nasce com a tendência a sua reforma ou revisão; pols que
seys postUlados são para disciplinar e melhorar a vida
comunitál"laH'.

O Departamento Jurfdico da Associação Comercial e

Industrial Golaborou também na elaboração do projeto do

Código de Posturas" que substituirá o, antigo· e Já fora de

realidade Código atual, que dafa de várias dééadas atrás.

[i'19ilij(,,·I.)il.lq.) I
COMtlNJéADO'

"

Cömo tradlcionaímente ocorre todos os anos, o

HCoFreio do Povo" cir.cula GO!Í1 uma edição festiVa por
ocasião do Natal, recJ:leada de mensagens da Jndústrla,
comérélo e órgão� pUblicos; para bem marcar o Importante

,

... acontecimento" Em razã�, disso" não, I.,circularemos no
.

I r�:��i:�ro:á:a�I�;m:iaêJi:�Oh1:: :��: sOlllente, no di,a 2�,. de

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

A flEpAÇ�O, > ,

Como. causas dessa transferência, Ci par das com-
.

pensações que o município terá, possivelmente, como

extensão da rede de abastecimento de água e constru

ção da rede de esgotos, acontecerá aumentos trime�
trais, provavelmente, das contas de água, quando atual-

, O esporte do ti,ro, a exemplo de outras cidades de
mente são anuais., O 'executivo vai perder o cQntrole do fortés traços germânicos, é bastante difundido em Ja
órgão, já que transferido à CASAN, e além do mais, ef!1

.

raguá do Sul, e muit'? frequ�ntemente acontecem as
toda$ as öbras da CASAN,' que ,não for de sua livre festividades de tim-rei e tiro-rainha nas sociedades ba
iniciativa, ou' melhõr, à pedido do município, o poder seadas no .interior _do mUilicípio. Mas, à nfvel de com"
públiCO deverá participar com 25% do custo da obra.

petição, some.nte a Sociedade 'Despo_rtiva Rio da Luz I
Lembrou ainda o engenheiro da Fundação SESP, que a'

'

tem se notabilizadQ,' tanto é que defendeu,��s.,cores de
mesma também apresentou à Prefeitura projétos para Jaraguá do Sul na modalidade de tiro c�rabinª, em vá
camalização dos 'esgotos urbanos de Jaraguá do Sul, rios Jogos Abertos, 'obtendo semp.rE;, colocações inter-

Qutro projeto, este do próprio, propunha a J'1eduç.ão do mediárias..'
' ,

preçó mínimo da tarifa básica, que passaria dos Cr$ Neste anO de 1982, a Sociedade Rio da Luz, que
, 417,00 atuais para Cr$ 380,00, mediante a redução tam- possui amplo estande de tiro para a prática desse es
bém do consumo mÍliimo, de 15 pa�a 10 metros· cúbi- porte,' participou do 2:0 Campeonato Estadual de Tiro
cos ao mês. Da mesma forma' foi sugerida, segundo o Carabina, da Federação Catarlnense de Til:'o @O Alvo,
engenheiro Roberto Barbosa Alvim, a implantáção de 'pela vez pril1_!eira, já que, na primeira edição do Cam
aumeliltos semestrais, livrando desta form� o consumi- peonato não participou. Obtendo 27 pontos no decurso
dor dos pesados encargos de arcar eom os aumentos das. várias etapas realizadas, uma das quah�,em Jaraguá
anuais, de uma só vez, com vem ocorrendo atualmen- do Sul, conseguiu o vice-campeonato, perdendo o títu-
te, ferindo o seu orçamento. lo para a &ciedade Esp()rtiva e Recreativa 1,.Q de ,Ja-

. neiro por diferença de 3 pontos (somou30, pontos). A
Novo prefeito dei Jar�suá do Sul participou terceira colocação ficou também com !:Im clube de

de. eocont.ro .na (apitai Blumenau, o Clube de ,Caça e Tiro Concórdia, que so-

mou 22 .�ntóa. .

.

'

, No total, doze sociedades' par:ticiparalTl do Campeo
nato 'Estadual de Tiro Carabina. Afora as três melhores
colocadas;' as demais são: Sec. Esportiva·Cruzeiro JO'Íl1ê
vilense, Soco Esportiva Caça e Tiro Itoupava Norte (Blu
menau), Soco Esportiva Vasto Verde (Blumenau), C!u

.

be Caça e Tiro Araújo Brl�sque, Clube Caça e Tiro In
dios (Presidente Getllllo), Clube Caça e Tiro Dias Velho
(Rio do Sul), Clube Caça e Tiro Blumenauense, Soco Es-'
porUva Cultural Salto do Norte (Blumenau) e Clube de
Tiro, Caça e Pesca 23 �e Setembro (São Bento do Sul).

Alvarás e taxas sofrerlo reduçlo em
-

83.
(oletlvos aumentam

,

De 1.1 a 23 de dezembro de 1982
'

I
Transferênçia' do. Samae para.

", a Casan vem' gerando"
. polêmica em Jaraguá

A· propalada transferênci� do Serviço Autôno�o ,

Municipal de Agua e�Esgoto:SAMAE, para a Compan�la
Catarinense de Aguas ,e Saneamento-CASAN! e� vias

de . concretização, vem originando muita polêmica em

Jaraquá do Sul, pelo que pode vir a represe�tar para o

futuro do município em termos. de abasteelmento de

água, considerando, den!re outros aspectos, @ passa-:
gern do comando do órgao para o Estado, quando a ad

ministração do SAMAE é, municipal, sem contar os SU- ,

mentes trtrnestrals cj!Je a CASAN efetua, contra os

anuais do SAMAE. São muitos pontos que .estã� send?
analisados e discutidos,' inclusive a propna lel autort

zativa, aprovada ein 1975. Há quem considere até a su� ,

caducidade.
.

- Outros comentam a jogada m_aquiavélica da atual

admlnlstração municipal, em virtude da perda das elei

ções no dia 15, já que o SAMAE é um graRde trunfo
polítlco que flcarlaem mãos da OPosição.

.

.

Mas, para o Dr, Roberto Barbosa Alvim, Enge�hei
ró-Residente da Fundação Servi'ços de Saúde .Públlca,

órgão ,do Ministério da Saúde, que administra o SA�AE,
o maior prejudicado com' a transferência será o, consu

midor, que nada tem a ver com a hlstörla, mas que será
o único a perder. 'o patrimônio do SAMAE, que é do

Muhicí:pio e por conseqüência do povo jaraguaense, cal
culado em torno de Cr$ 250 milhões, deverá ser trans-

-ferido à CASAN, através de convênio com a Prefeitura

Municipal, pelo prazo de-trinta anos, conforme a' Lei,
sem qualquer espécie de lndenlzação.,

.
.

A Prefeitura tem llberdade para transacionar com

a,CASAN;,segundo .o Dr.. Roberto Alvim, uma vez que
liquidou, no ano passado, por antecipação, o contrato
com a Fundação SESP e Banco ,.tnteramericano de De-

'senvol"'i'rneilt.(),,;Ro,va!or de US$ 115 mil dõiares. Ficou;;
assim, sem vínculo com a FS'ESP, administradora .do
SAMAE, embora outros contr:atos tivessem sido envia
dos para estudos sem haverem sido, Ratificados pelo
E�ecutivo.

'

�

Os Prefeitos eleitos doo PMDB participaram sábado
passado, em Florianópolis, do Encontro de Prefeitos e

Parlamentares Eleitos, promOVido pelo PMOB durante
todo<> dia e que reuniu cerça de 50 novos prefeitos de
um total de 62 Prefeituras conquistadas pela Oposição
1)0 último pleito. ,

' .

,

Segundo o Sr. Durval Vasel, p�feito eleito de
Jaráguá do Sul, durante a manhã, foram dlscut!!los vá
rias 1>roposlçõ�s contldas- num,"roteiro. para debate�',
que constou entre outros itens, do compromisso popular
é partidáriO, metas e ,realizações voltadas para as cama

das populares, participação nas associações l1Jicrorre
gionais, associação, de prefeitos do PMDB e assesso-

.

riá permanente, tanto politica como técnica e, jurídica
às Prefeituras peemedeblstas.

, Diversas idéias foram colocadas e discutidas· com
os prefeitos, que, também, tiveram 'oportulilidad�.' de
narrar a realidade de seus municípios,o primeiro di'álo
gó com a direção partidária·e demais lideranças após
o pleito de t5 de novembro.

Na segunda parte do programá, disse Vasel, os

Prefeitos aprovaram a realização de um Seminário Esta
dual de Prefeitos do PMOB, que Se realizará rio período
de 14 a 16 de Janeiro,· possivelmente em Joinville ou

Blumenau. Aprovol,I·se também a· reaUzaçã0 de semin.á
rioS microrregionals de vereadores e todos' Os seus su

plentes, ab'raog'endo igualm.ente aqueles múnicípios, on
de o partido não logrou êxito nas eleições. Estes se-
mÍllários terãó a cO'laboração técnica da Fundaçãó' Pe-

, dros'o Hortà,: órgão qUa a�'sessora o PMDB e� da mesma

fo'rlTla;:aventou�se a possl�ilidade .. de qi.Je a FundaçãO se

eocarr:eglJe �e ,estabelecer uma ,assessoria ,perman�mte.
às 'pr�!�tllras' peeme�ebistas�i'

' . ,
,

"I.. educaçlo e a base". Mcissaraóduba di
prioridade a este setor

Após seis anos de uma administração' voltada aos

mals diversos setores da causa pública, sobressaindo
se a educação, o prefeito Dávio Leu, de Massaranduba,
assinou seis novos contratos para a reconstrução de
estabelecimentos de ensino, ficando, com isto, pratica- .

mente, toda a rede estadual e municipal em excelentes
condições de funcionamento. Some-se a isso; a criação
e lrnplantação do ensino de 2.° grau na atual adminis
tração, junto ao Colégio Estadual "General Rondon",
que já forma técnicos em contabilidade e prefesscree
de 1.a a 4.a sérle.

'

Dos seis educandários a serem reconstruídos, dois
serão-com recursos próprios da municipalidade e bene
ficiarão as localidades de II Braço do Norte e Massaran
duba Baixo, sendo que os restantes serão em convênio
Governo do 'Estado/DAE e Prefeitura M�nicipal de Mas
-saranduba, com recursos da C�lxa Econômrca Federal,'
beneficiando as comunidades de Alto Braço Direito,'
Braço Seco, Estrada ltapocu e Guarani-Açu, nesta últi
ma, será construída uma 'I;scola Reunida.

As obras terão início imediatamente, pela H. Wolf
Construtora e lncorporadora Ltda, de Jaraguá do Sul, '

vencedora � concor.rêncla 'pííblica. que já está 'provi
denciando o matérlal necessário. Todas estarão prorr
tas até o início do ano letivo de 1983.

'

CURSOS DO MOBRAL
I

Patrocinados pelo Mebra! com apoio da Prefeitura,
vários cursos foram realizados em Massaral'lduba, mi
nistrados junto ao Posto Cultural, onde também, às
161;)30 deste sábado, serão entregues os certtflcados de
conclusão. Os cursos foram os. de datilografia, pintura
em tecido. bordado a mão. artesanato, crochê, borda-
do em téla, tricô e arte culinária.

'

. "Também' a 'FUCAT patreetnoü dois cursos o de tri
cô, já eoneluído e certificàdos já e.ntregues, e, o de"ôro-
.chê, encerrado esta semana e' cuja entreqa dos certlfí
cados as concluintés acontecerá às 14h30 de hoje, no

Centro Esporti"o' Municipal.

Sociedade Rio da luz é vi�e-campel
estadual de· tiro 'clrabina

FOi aprovado projeto-de�lei do 'ExeGutivo, que reduz:
alfquotas das taxas para o próximo ano em 60%, dén
tre e,las, o "alvará de licença", taxas de expedientes en·

tre outras. A redução das alíquotas, segundo o Execu
tivo, notabiliza-se em razão da majoração da Unidadé
Fiscal Municipal, a qual sofreú, para o' exercíciQ de
1983, um aumento em torno de 100% e, para, que o con

tribuinte não seja mais onerado, a fórmula encontrada',
'foi a redução das alrquotas que, comp é sabido, s�o
os percentuais aplicados 'sot)re' a Unidade Fiscal Muni
cipal, para a obtenção de valoreª-. que, COnstituem os

tributos.
' ,

,

'

,',
li ! i; , 11 11�

Se por um lado' as taxas<sofrêrão redução, desde
ontem, dia 10, os ônibus coletivos que .fazem os traje
tps urbanos e Interdlstritals" �odam com.,;novgs preçps,
Os circulares, d� Cr$ �O passa��ün para' Cr$ :.i1O,00 e, .�."
partir de ,10 fevereiro, custarão Cr$ 50,OO�i DecretoJ;tes�

sentido encontra-s.é' publicadO n�s�a ,edição.
' '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TANIA e ALCIR
ACONT�CEM
Unem-se em matrimOnio

às 18 horas deste sábado,
Dia 23 de novembro dia ' 11, na Comunidade

São Luis Gonzaga-Jaraguá
RosAngela, filha tle Bonifácio,. Esquerdo; os jovens Tânia

(Rosália) Stl'ingari de Souza e Alcir Pradi, fl-
Dia 26' de novembro lhos de Amaro João (Mar-
Daniel, ,filho de Edger. (sale-: ta) de Souza e de Renato

te) da Silva (Bernardina) P r adi. Os

Josiel, filho de Joel (Marta) pais e os noivos recebem

da Costa após los convidados pa�a
Oleldemar, filha de Lauro (Ma-. uma recepção no Gremlo

,tilde Borto"ni E�portivo Juventus. Felici;
dades ao jovem casal.

Dia 28 de novembro

Nercir, fllho de Nélson (Edia)

NAS'CIMENTOSA Nl V E R S A R I A N T E S·

Fazem anos hoje: 1,1
, Sra. Cecília Ersching_ Mahnke,
em Santos-SP.
Srta. Beatriz Cristina Gross

kopf, em Jolnvllle
Dia 13 de dezembro
Sra. Lúcia Maria Meier Har

nack
Dia '14 de clezemlJro
- Sra., Ma�U Gonçalves

Simone Lilian Stéphani
Valdir José Pietruza

Dia 15 de dezembro
Sr; (;nlo Oldemburg
Johnny, filho de Edgar (Jane

te) Gramkow
Dia 16 de deze�bro
Srta. Rita Bublitz
Wilson Luís Floriani

,Dia 17 de dezembro

Augustinho Mannrich, em- A-

talanta-SC.
Eveli Moreira
Ellete Marina Fagundes
Sra. Téa Marquardt Schmidt

Dia 18 de dezembro
Sr. André Weinfurter Filho

Sra. Elvira· Müller Westpb:ü,
em Jaraguazinho
Sr. Paulo G. Hoffmann
Sra. Guisela Luzia Steilein

Draeger
Simone, filha de Laudelino

(Silvina) -Moreira

Dia 30 de novembro

Gabriel; filho de José' (Narci)
Chlodlnl
Claudinei, filho de Ivo (Venir)

Steinert ,

Rafael; filho de Rubens (Fri
da) Schwa�'
Dia 1.° dé dezem�ro
Rafael, filho de Lotário (Ira

cy) Fendrlch

Dia 02 de dezembro
Eduardo, filho de Luiz (Mar

. lete) Arêas
,

Tarcísto, filho de 'Tarcisio
(RosemarO Demo

Dia '03 de dezembro
Eduardo, filho de Ralf (Elia-'

ne) B�andemburg
Daiana, filha de Adelino (Nor

ma) Schwartz

Dia 04 de dezembro
Daniela, ,filha de Antônio

(Margarete) Nunes
Heldi, filha de

.

r;,errnes (Ruth)
Vogel
Cleiton, filho de Faustino

, (Aurea) Roschnàck '

Adriana, filha de João (Wilma)
Maximiano

Dia 06 de dezembro
,GIsIene, filha de Osmar (Ro

seil), Gonçalves de Jesus

Ristau
Cristian . Rodolfo Wackerha"

gen ,

. Evelyn, filha de Ariovaldo

(Ellen Sílvia) Hansen

Henrique Walter Schramm
Dia 19 de dezembro
Darci de Souza

Sra. Marlr Garcia
Andréia Gomes

Dia 20 de dezêmbro
Andréia Plsetta, em Massa

randuba
Luzia F. Pellis

Dia 21 de dezembro
Srta. Noêmia E. Gonçalves
Sr .. Arnobert Ruediger
Osvaldo,� Lenzi

Elzi.ra Weiss

Sandro 'TabareUI
Jeovani PedrQttl
SOnia Tarnawski

.

Dia 22 de dezembrto
Sr. Valdir Bruch
Ivo de Paulo,

,

Dia 23 de dezembro
, Lúcia, M. Petrt

Osório de Araújo
.

SchellJa Cristiane Àadtke
.'Sra. Leonora Frey. Reiser

F Â L E C I M E. N TOS

Dia 02 de dezentbro'

Raimundo Kumohl, 32' anos,'

Jaraguazlnho
. �RUMO A TERRA DO .TIO
,SAM
,

Embarcam na próxima
:semana para um giro nos

:Estados Unidos,. os ami- ,
Dia 04 de dezembro

gos Sigolf (Cacilda, Mene- Mai�on José Descher, 4 m�-
gotti) Schünke, M á r c i o ses, nesta

'(MOnica Schmidt) Mene-

gotti Schünke, M é r c i a .
Dia 05 de dezembro

Schünke/Eduardo H O r n, Henrique Frederico Alberto
Waldemar (Therezita Me- . Schultz, 85 anos" nesta

negotti) Rocha, Almir (Sa-
lete) Menegotti Rocha e Dia 06 de dezembro
Charles Menegotti Rochal Franci.sco Benizio, 94 anos,

Marlise Krause. Eles visi- Estrada Nova

tarãor dentre outras, Mia
mi, Cabo Car:laveral, Or-
lando e Disneyworld, on

de comemorarão o re

veilllon, além do que, par
ticiparão !le. shows ,e de
outras programações du
rante a temporada .. O re

gresso a Jaraguá do Sul
está marcado para o dia
10 de jane,iro. 'Aos amigos
que partem, votos de uma

,

boa viagem. e divertimen
,tos mil na terra do Tio
,:Sam.

•

:FORMANDOS DE
'''PED�GOGIA'',

Os formando� do curso'.

'�e "Pedagogia"; da Facul-
dade de Educação,· da
Universidade para o De·
senvolvimento do Estado
de Sa,ntá Catarina, cumpri
,ram nos dias 7 e 8 do
corrente, os cerimoniais

religiosos e de colação de
'. grau relativos a, adminis

, 'tração escolar, orientação
educaciOnal e, magistério.
Dentre as formandas em

.

Orientação Educaçional,
recebemos convite para a

formatura de Sí.lvia -Mariá
Clmha de Souza, qiié, éYfP

,

lha de Nélson Murilo (ire- !

rezinha) de Souza, o' que'
noS c�usa especial alegria,
pois, nos honramos em

',s'ermos amígos pessoais
de seus pa!s ..A formanda
Sílvia, os' nossos cumpri-

i, mentos. 'pelo 'alcance do
:'Iaufe.". universitário;�

Dia 03 de dezembro
Estephano _ Fintá, 75

Alto Garibaldi
I\Inos,

PROMOTORES DE
JUSTiÇA

Na
. próxima sexta-feira,

dia 17, os doze Promoto
,res de Justiç� das Comar
cas de .Jaraguá do Sul,
Guaramirim,

.

Joinville e

São Francisco do Sul, que
integram o Grupo de Estu-

-

dos "Ar.y Silveira de Sou-'
za" estarão reunidos em

Guaramirim, para análise
da atuação do Ministério
PúbliCo.e outras i-nforma
ções de interesse da clas
se. O coordenador ,do gru
po é o nosso Promotor da
1.� Vara, colaborador

.

do
CP, Dr. José Alberto Bar
bosa. A recepção caberá
ao Dr. Dálcio Moser, Pro
motor de' Justiça da Co-
marca de ,Guarami'rim.

CLUBE -INTIMO
,MENEGOm

Os integrantes do Clu
be intimo Menegotti, reu

nir-se-ão neste sábado, no
BeH'B Rio' -Clube de Gam-'
pO,-'para fi 'Jàntar de encer

paÁlento dó'ano, tendo co

rno anfitrião o casal-presi-
'

dente Mauro (LeATr) Ko
ch.

-

Felicitamos os mem

bros' do Cll,lbe pela maßei
ra bacana em reunir dire
toria e chefias ,das em

presas 'do". G,rupo Mene- ,

gotti.

Gente & .lnlorlações

ENCERRAMENTO NA
APAE·

No dia 16, quinta-feira
vindoura" com a presença
dos pais, diretoria, pro
fessores e técnicos, serão
encerradas as atividades
letivas de 1983 da Asso-

S"'"RGIO E M'IRIAM"
,

DOIS TOQUES
-

A
. I::

- De fato muita bonita a ho-
ciação de Pais. e mlgos Dia 18 vindouro sobem menagem prestada' pela Cornu-
dos Excepcionais de J�- ao altar, os' joveFlS Sérgio nldade Evangélica 'aos Idosos,
raguá do Stil, incl,usive

Paulo, ,Krause . e Miriam pela celebração do Advento, do-
coril a presença do Papai M.archi" filhOs de José Li-' mingo último. Constau de cân-

N I É ape as um ano" tlcos,· palestra do Pastor Rüc-oe. n .

no (Ol'acell" IneAs) Krause e,' d'
-

I t kert càfé e éncenação é uma
que se encerr!i, nao a u a

José Hermello, (Hildegard) peç; teatral" organizada pelas'
em prol dos excepci�nais, Marchi. Nossas felicita- quinta-feirinhas da OASE. O.
que' deve' ser contínua e

ções. 'encerramento constou de Santa

apoiada por todos os seg- ) Cela para os Idosos.
mentos da sociedade. JARA'GUA. MOTOR CLUBE - Neste sábado, às 17h30; na

Igreja Evangélica Cristo Salva-
DR.,WALDEM,IRO Recebemos e agradece- dor, da Barra do Rio Cerro, a

MAZURECHEN mos convite da diretoria bênção' matrimonial do casal

Bastante merecido o :t;í-, do Jaraguá Motor Clube, casal Helnert e Evanlr Hoff-,
, '

I d mann. Felicidades!tulo de sócio-jubilado, con- para o coquete e eJ'i'lçer-
....,. Troca Idade dia 23, com os

ferlão ao Dr. Waldemiro 'ramento da� 'atividades a-
nossos cumprimentos, a Sra.

Mazurechen, em ,solenida-' tlnantes' a 1982, aconteci-' Julia Emmendoerfer, esposa do
de realizada dia 3, em Flo- da terça-feira, nO Motódro- 'amigo Vltlnho. '

rianópolis,' pela.' Associa- . ',mo Getúlio, Barr�to da - Em Nereu Ramos, neste do-

d mingó, dia 12; o 1.o'Torneio Re-
ção Catarinense ele Medi- Silva. Ela agra ece. tam-

glonal de Môra, no Salão do Es-
cinS (ACM): ,Hq'mena!:!em, ,b�m ao apoio deste jornal trelJa. Esse esporte é muito a

das 'mais justas. Qumpri- ,. a$ iniciativas do JMC, du- preciado pelos descendéntes de '.

me,ntosl' 'rante O ano que se,'finda. italianos
,.; .. ;""

DR. J'OLIO �SAR·
JAHNKE
Feilcíssimo está o casal

Rolando (Õilva) Jahnke,
com a formatura do filho
Júlio César Jahnke, inte

grante da décima turma

do curso de Medicina do
Céntro de Ciências �Bio
médicas da Universldade
Federal' de Ubel'lândia. A
colação de grau ,ªcontece�
rá sexta-feira, dia 17, às

2Oh30, no ginásio de es

portes do Uberlândia Tênis
Clube antes porém, os

döuto�andos participarão:
, de uma missá, na Catedral
Santa Terezinha. O progra
ma de formatura será con-

,

cluldo com um. baile, dia
18, no Praia Club de Uber
lândia. É mats

'

um jara
guàense a conquistar, após
exeustlvos anos de: estu
dos, o laurel unlversltárle
e para as solenidades se-

'guirão os pais Rolando e

Dilva, juntamente com Os
mar (Rosäne Jahnke) Vai
latti. Ao Dr. Júlio César,
que deverá cumprir ainda
dois anos de sesldêncla
médica em Uberlândia, os
nosses' cumprimentos; ex

tensivos
.

aos org�lhosos
pais;

LlONS CENTRO.

ENCERRA

O Llons Clube Centro,
presldldo pelo casal IIson

'

(Amazllda)" Bastos, encer

rou qulnte-felra as ativida-,
, des .do ano, com, um en

contro festivo, no Itajara,
onde além dos Leões, as

Domadoras e seus Filho-
,

tes marcaram presença,
asalrn como o Papai Noel,
que procedeu .a entrega
de. presentes.

ENLACE VAGNER
,�REGO _

Às 18 horas deste sá-
bado, na Igreja Matriz Säo
Sebastião, o casamento a

linhado de LIndo Vagner
com a bonita Regina Sue
li Grego, da sóciedade de
Maringá-PR. Os atos civil
e religioso, serão apadri-'
nhados pelos casais ,Ade
rnar Wagenknecht e Sra,
Antônio Leite e Sra, Vol
nei Torres e Sra, Afonso
Vagner e Sra, Ayrton Cé
lio Grego e Isabel Orlstlna
Gomes, Adeltrio Cstafesta
e Sra, Alcides

'.

Vagner e

Erica Vagner, Darcy Prun
ner é Sra, Hans Gerhard
Mayer e Sra, Dirceu Bar
boza e Sra,' Luís Carlos
Stinghen e Me,ire Lucy Mo
reto, e, Valentim Gonç�l
ves e Sra. Lindo, qU,e é

representante comercial
em Jaragúá e Regina, con
tabilista em M�uingá, irão
oferecer recepção aos

convidados' no Baependi.
Eles residirão em Jaraguá,

,

no ,Edifício Bérgamo. Ao
casal, nossos ardentes vo
tos de felicidades.

-

CAsóRIOS NA AGEN:DA
Na agenda branca de

dezembro, a collina regiS
tra o enlace matrimonial,
na Matriz' São· Sebastião
de Frederico Ponath Jú-

.

nior e Elví Hang, �s 16h,
juntamente com Virgílio d&'
Souza e Tereza Zapella;,
às 17h,' de

.

João Schmitz
e Irene Hilbert; às 18h,
Lindo Vagner e Regina
"Sueli Grego e, às 20h� Ro

gério dos Santos Lopes. e .

Marli lTomaseIU., Tambem
,

hoje, às 18h, na Comuni
dade São. Luiz Gonzaga,
Alcir Pradi e Tânia Maria
de Souza, e, Adelir da Sil
va' e Marisa F. Demarchi,
este na Capela Nossa Se·
nhora das Graças,' n,a Bar7
ra. Na Igreja 'Evangélica
Luterana, aconteceu on;
tem à noite a bênção,ma
trimonial, de Udo Skoúla e

Sílvia Regina Narloch' e
às 16 horas deste sábaao,
Ervelino Harmel e Marlete
Volles;. às t8h, Miguel Os
mair Al_ves Fernandes e

Carmen Neitzel. Aos nu

bentes, todas as alegrias,
são os nossos_ desejos.

CQ PX
.

CQ PX
COLUNA ,QUINZENAL DO PX CLUBE De JARAGUÁ DO SU

Reconhecido como de Utilidade Pública' Lei, 793/80,
de 02 09 80 Reconhecido pelo Dentel.Departamento Na.
clonai de Tel�comunlcações -:- Portaria n.o 2791 de 06.11.80,
QAP-Canal 5 AM. Côrrespondêncla: Cx. Postal 303 - Ja

raguá do Sul-SC.

ANO 01

.

ANO 'INTERNACIONAL
DO IDOSO

, \
,

A Primeira Dama do Es

tado, Senhora Marlta Cór
dova,' encerrou "au grand
cornplet" as comemora

ções, em Santa Catarina,
do

.'

Ano Internacional do
Idoso. Na tarde de quinta
feira, dla 9, abriu as' por-

, tas do Palácio da Agronô
mic� aos idosos, quando
ofereceu. uma festa. Um

belo gesto de Dona Mari-

tal ,

BAZAR BENEFICENTE
Começou ontem e pros

segue ho]e, durante todo
o dia, .na Reinoldo Rau,
imediações do �upen:ner
cada aretthaupt, o Bazar

,

da Amizade, das damas
rotárlas de Jaraguá do
Sul, que tem à venda toa·

lhas, doces, adornos e ou

tros artigos de natal, NE!_s
tes sábado também, serao
'entregues as senhas às

crianças participantes do
'''Natal da Criança Pobre"
e que irão receber. seus

'presentes no dia 18, no

Divina Providência.
'1

LEONISMO: ATIVIDADES,
DO "CIDADE
INDUSTRIAL"
No decorrer dos meses

de julho, agosto, se.tem

,bro' e outubro, o'Lions
Clube Cidade lrídustrial,
de JaragtJá do Sul, desen
volveU as' seguintes ativi-

,

dades: doação de Cr$ 2

mil para a Sra. Maria S. da
. Silva; partiCipação na Ope
,ração Criança IV, cuja ar-

'recadação foi dE' Cr$ ., .

, 3.600,00; 'prom09ão do'
QUEM É, QUEM NO

. Concurso Bonecas Vivas"
MOTOCICLISMO., que somou,.. Ifquldo, Cr$
Os melhores pilotos da"

. 800.565,00; empréstimo d�
temporada estarão ,neste.'cadeiras de· rodas para
dom�n.go em Jaragua· do Flávio'Rubini, Marcos Lem�
Sul, no Motódro�o ,d?' ke e Marly Regina Beh
Cestur, para um tlra-tel- 'Iing;' um par de, óculos
ma, ,com a pro�es�a de

para a garota Andréa' de
"pegas" sen_saclOna�� e Oliveh'a CerkaI, no valor
muita . emoçao nos

_

due-· de 'Cr$' 6.400,00; exames
.

los". As provas, �erao to" espeCializados de audição
das Força Livre Cross e

para o menor Sílvio Kre
Velocidade, e,.co�o sobre- eft, no val'Or�' tfé Cr$ .14
mesa, ao meIo-dIa, p�ova mil; dois pares de óculos,
única de ciclomotor: No

para Benta Moser no va

Local h,á' amplo estaclona- Jor de Cr$ 10 mil e para
mento e local para aca�- Maria Kitzberger; no valor
'pamentos, além do servl- dê Cr$ 5.300,00; um par
ço de bar e cozinha. de muletas para uma me-

;.
nor no valor de Cr$ "

••

600,00; e, empréstimo de
cadeiras' �e rodas' para
Maria ApareCida de Souza,
Alberto Konnel e Sra. Ani
ta. O "Cidade Industrial",

,

como se vê, esteve muito

ativo, motivo pelos quais
a coluna cumprimenta por
servir desinteressadamen-
,te ao próximo, isento de
cores' ideológicas ou cre

: do religioso.
/.

DR. ANTôNIO PRADI
Aconteceu em data de on-

"tem, as solenidades de
f.ormatura dos bacharelan
dos de 1982, da Faculda
de de :CIências Jurídicas' e
Sociais do Vale do Itajaí,
com. culto ecumênico e

'colação Ele grau no Anfi

teatro' Adelaide Konder, da
FEPEVI. Dentre os forman�
dos da Faouldade de Direi

to de Itajaí, destacamos
os [araquaeneés Isolde
Glatz e Antônio Pradl, es

te filho de Guilherme

(Helena) Pradi" atualmen
tê residentes em B,�rr�
Velha. Outro Pradi, o An

CarloS, filho dos aJ.l1igos
Angelo (Aldéri�) .

Pradi,
formou-se em Tecmco em

MetalUrgia,
�

pela 'Escola
Técnicà,Tupy, de Joinville.
À. ambos, votos de suces:

;0 profissional da equipe
de redação do CP.

TERÇA-FEIRINAS
CONCLUEM
As prezadas terça-feiri

nas da Ordem Auxiliado
ra de Senhoras'.Evangéli·
'cas-OASE, encerraram ter

ça-feira 'as suas atividades
do ano, -com uma confra
ternização no salão comu

nitário da Igreja do Cen

tro.

1. - A nova taxa do FI�TEL, em vigor desde
01 .11 .82, até 30.04.83 é de Cr$ 2.245,00, por estação. o
Clube efetua o preenchimento, do documento de arreceda

ção, bem .çomo, o requerimento para a ôbtenção de licença
da estação gratuitamente para os associados, ou para os

.

que vierem a se associar. Aos,demais, é fornecido,
também gratuitamente, o formulário e Instruções para o

preenchlrnento. Os mtereesadoe poderão procurar a

Margot (PX5B-1556) ou Aírton. (PX5B-0613). Lembram�s
que a simples Instalação de equipamento, sem a necessária,
autorização constitui crime, punível por lei.

I
'

2. - Tivemos 'a oportunidade -de tomar conhecimen-
,

to de alguns planos doa companheiros candidatos pa�a a

nova diretoria do Clube. São excelentes. Integraçao
.

e
,

'particiPação são a tônica dos mesmos. vamo� auxiliar?

Lembremo-nos que .exístem värlas áreas de atividades do

Clube que' necessltam da colaboração dos associados. AI-,

guns exemplos: Tesouraria, Departamento Técnico, Co

municações, Secretaria, Diretoria Social. Caso você se

considere apto a colaborar em alguma 'dessas attvldades,
procure-nos.

3. - Nenhuma transmissão entre estações excederá

a duração de 3 (três) minutos, exceto em casos de emer

gência '(item 15-E da Norma 01A180}.

4. - Ola 11/12 (sábado) teremos as eleIções para

a Diretoria do Clube. tníclo às 15 horas, logo em segU.i�a
apuração e proclamação dos eleitos e também a passagem·

de cargos. Na seqüência, confraternização com. jogos; ,

dlsputás, dlstrlbu.!2ão de brindes, etc, finalizando com uma

churrascada. O local dás atividades é bastante aprazível

(Lagoa do Mareafto) e aqueles que se 'propuseram participar�
por certo, apreciarão a promoção.

73/51 PX5B-085O Gert '

,

Baby beef. picanha,' peixes
.

e camarões.
ambiente _ ar conêUclonado.

Av� Getúlio Vargas. 847 - Fone 72-1456
. Jaraguá do Sul-SC.

BAR E RESTAU�NTE H.,MOLLER DE EGON

SCHROEDER

Rua Bertha Weege, ,2.�OO ..;...;. aarra, do Rio, ,Cérro
Venha bater um papo agradável com os amigós,
tomando e apreCiando os aper:ltlvos à moda da
casa. Traga também a sua, famrtJa. o

Relógios. cr!stais, violões e artigos finos para pre
sentes, em todas as ocasIões é com o

'

LANZNASTER, _' O SEU RELOJOEIRO

�tle tUdo lhe faz para servir bem.
.

Fica né Mal. DeodqÍ"o, 364.

FLORICULTURA PRfNCI_P_E__--

Flores, eoroàs, cactos 8 decorações em gera�
Rua Relnoldo Rau, 144 - Jaragu6 do Sul - SC.

A . moda certa em roupas e calçados é com '8

Cinderela, onde estão· as melhores opções
cada estaçAo.

.

.

C IN D E R, E L A

Veste bem. A moda certa, na Marechal e na

Getúlio Vargas.

RATINHO SPORT
---

CalÇaes, melas, tinis e demais artigos espQrtlvos pelos

melhores praços de praça, é' com a "Ratl.nho Sport· - • lo-

ja esportiva da cidade. ' '

Fica alr na Galeria Dom Fr.anclsco - loja 8.

INDOSTRIA MECANICA REECK

Carreta, para transpOrtar mcrto.. "'rcas� uten8�I� • .....

gates' para qualquer tipo de v.reulo. Oficina de a�I.ÍI6V.la.
Rua Relnoldo Rau,' 85. � Fone 72-0824 _;, Junto a pepal.Cola.

. '.

-.,;
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jornalista Prof. DRT..sC n.o 729 e Diretor de Empresa
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'
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O ·Correlo do Povo· , associado a, ADJORIISC • ABRAJORI.

Viação Canannho
,

.

, TRANSPORTE URBANO,
,I�RURBANO, EXCURSOES.

A "Oanartnho" preocupa-se com a sua lo
comoção, colocando à dlsposlçlo modemrsslmos
Onibus, com pessoal espeçlallzado, possibilitando
uma viagem tranqüila, rápida e segura.

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

,Reloloarla Avenida
ETERNIZE OS BONS MOMENTOS

Presenteie com Jóias e a8 mall finas su

gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

Getúlio VIII1J88.
. I

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para ...... finalidades. F(l98-nos

, uma visita. Estamos em condlç6es de atend"'os
,eficlentemetite.;

.

Rua FellpQ Schrrildt, 279 - Fone 72-0448 -

Jaraguá do Sul-SC. -

Construtora" Seria· Lida.
ÇONSTRUÇAO CML, ENGENHARIA E

COMIRCIO DE MATERIAL
'DE CoNSTRUÇAC).

r
Rua João Picolll, 94 - Edlf. Carlos Spézla"

.

Telefone: 12-0214

JARAGUA DO SUL ,STA. CATARINA

Moretti Jordan & Cia. Ltda.

-

CARROS AALCOOL
Corcel II I-Iobby-Alcool - Prata '. . . . . . . . . . . . 1981

Chevette Luxo-AJcool - Prata 1981

F. 1DO-Alcool - Ocre c/Branco .•............
'

; . -. . 1979
,

CARROS A GASOLINA
Corcel II Luxo - Branco 1981

Corcel II Luxo - 'Vermelho Versailles ; .. ;........ 1980'

Corcel II Luxo -' Branco 1979

Corcel 1-1 LDO - Bege Metálico ' 1978

Corcel II ST - Branco 1978

Opala - Verde Metálico.............................. 1982·

Passat LS - Branco l.. ,
, . . . .. 1980'

Passat LS - Bege , : � 1979

Br.asllia � Bege _ _....... 1979

Fiat L - Bege , ..•...
;.................. 1978

Chevette SL - Ver.de Metálico 1'979

Chevette L - Prata ,; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1979

F.40DD - Vermelha................................ 1'980

IF.35D - Amarela � �
:... 1973

F.600 - Verde ' ;.: :
1978

Moto Honda [Tiuruna 125.(:c - Vermelha ,..........
1982·

_Moto Yamaha DT 180' - Preta 198�
ç

:)

Terraplenagem Vargas'
Tubos em concreto para todQs os fins

I

Tubos Santa 'Helena
Serviços de retroescavadeira e traJores de esteira

1:Ô1tf"� Fa'n� 7:t1,101/"{

, Bario de ltapocu

HA 38 ANOS

CONFIRA A HISTÔRI ...

-,

---,.- O Papa Pio XII falava aos cardeais" por
ocasiao da cerimOnia de penitência, realizada na

Basílica de São Pedro. No dtscursoo Santo Padre
advertia aos príncipes da Igreja que se devia es

perar um acordo com a Russia para o estabeleci-
,

. mento da liberdade religiosa. Nas suas palavras o

Papa demonstrava que a _religião se encoritrava

na então atualidade em condições "muito graves
e sérias", acrescentando que "ninguém devia se

deixar- 'iludir pelas falsas aparências de uma deca

dência religiosa"•. Os anos se passaram e a I.i
berdade religiosa ainda não fói restabeleclda., mas
também os "Sem-Deus" não conseguiram matar

na alma da povo rueso a velha crença cristã que
.

sempre lhe serviu de estímulo e conforto nas ho-

l· ras trágicas de seus sofrimentos. Viajantes lnfor
.

mam que as Igrejas estão abertas mas O governo
não estimula a sua freqúência e osturlstas as vi-

sitam.·'
.

--- Em dezembro de 1944 os anselos de pro-

, gresso e desenvolvimento de Jaraguá do S�I já
davam mostras de sua pujança. O Banco Popular
e Agrícola do Vale do Itajaí publicava o seu balan

ço e por ele se podia avaltar a crescente prospe
ridade e estabilidade "desse conceituado estabele

cimento bancãrto", que dentro em pouco abriria
uma agência em Jaraguá, num compartimento ane

xo à então Ola. TelefOnica.

Ronald Reagan acaba de vlsltar o Brasll,
(
para apagar certas arestas na política Interamerica

na, especialmente aquela dá Guerra das Malvinas,
o que conseguiu com certa facítidade, "emprestan
do" alguns bilhões de.dólares para a nossa comba
lida eéonomia. Em 44 o governo americano "ce

dia" ao Brasil 15 aviões "Catalinas" que seriam

usados em vôos de patrulhamento em longa dis

tância, lembrando que foi um desses avlões que Idescobriu o encouraçado alemão "Bismarck",
quando fugia da esquadra inglesa, motivando o seu

afundamento.

HA 30 ANOS

--� Em Bombaim, um 'ladrão infiltrado na mul
tidão' que celebrava a novena na igreja de São
Francisco Xavier, roubou um pedaço da pelé desse

Santo, que era venerado como relíquia na mesma .

igreja, há 50 anos. O roubo foi descoberto por uma

mulher, 'que deli pefa falta daquela relíquia, quan
do la beijá-Ia. Acreditava-se que o ladrão talvez

quizesse vendê-Ia, quando o corpo de Francisco
Xavier fosse exposto em Moa, esperando. corise
guir um alto preço.

Deputados da UDN, PTB, PRP e PSP a

presentavam à Assembléia Estadual projeto de Re

solução, modificando a ConstituiÇão do Estado, na
parte que se referia à cQnstltuição d.e novos mu-

.

nicípios. Nas rodas políticas falava-se da' criação
de diversos novos municípios, entre eles Pirabei

raba, constituído desse distrito de Joinville e Ga

ruva, de São Chico; luiz Alves, desanexado de

Itaja,í e parte ae Guaramirim; Lages dan'do mais I

dois municípios e Chapecó, também ..dois. Como a

modificação da ConstituiÇão requeria 2/3 de votos

em duas legislaturas, as modificações seriam so

mente possíveis em 1953.' Desse conjunto não
saiu Pirabeiraba, mas serão municípios com pre-'
feitos eleitos em 15 de novembro de 1982, à par
tir de 1983 os então distritos de Correia Pinto

(PMDB) e Otacíli.o Costa (PDSl, originários de la-

ges. ,

-
.

••• HÁ 20 ANOS
----- O Plameg (Plano de Metas- do. Governo) jul-'
gava a concorrência pública referente à construção
sobre, o rio Itapocu, com 84 metros de extensão,

que seria construída pela firma Mama limitada -

Arquitetura
-

e EngenharJat com término em 120

dias e ao custo de Cr$ 14.867�840,OO.

--- A Liga J:araguaense de Desportos comple
tava 10 anos. Getúlio Barreto da Silva, Presidente
do Conselho, comemorava a data, com a presença
de Osni Mello, Preso .da Federação Catarinense de
Futebol e José 'Elias Giuliari, Preso da Liga Join
villense de Futebol. Aldo Prada historiava os 10
anos e seus ex-presidentes.Artur Müller, Murillo
Barreto de Azevedo. Jefferson D. de Paula e Eu-.
gênio Victor Schmôckel., este agradecendo as ho

menagens.,

�10 ANO�,
--- Jaraguá recebia da Secr. da Fazenda notí
cia d� que em outubrol720c:..pava o 5.0 lugar na

;- arrecadação do ICM, estando à sua f r e nt e
Joinville, Blumenau, Lages e Florianópolis. Hoje, ()
final de 82 já experimenta alguma apreensão quan
to à sua ..performance e nos céus Jaraguaenses já
se desenham nuvens desanimadoras que, salvo me

lhor juízo, empanarão os resultados na áreá econO
mica. Deus queira que Isso não aconteça, porque'
senão o desemprego haverá de Infelicitar muitos·
'Iáres que hoje "ostentam úm "status" Invejável.

"'Páglna
. - .. ,.. -� .

- ... _"_ ... _ .. �....� .�..

Munldplos denunciam I Secretaria di Fazenda por fraude no IÇM
fraudulentas contendo- da-.

\!
..PQI;'. eento, O mesmo acon

dos f�tsos;"; 'São, ,Joaqullit:, �e'c�� 9C?n1 ós de.mais 'rnu
conseguiu ,a��ar ê. �uª . r1içJpj�s cat�ri.!:'eJlSes, c�m
parttclpação.nç .

r,etor.no do .'1'- e�c�çao' de Sao Joaq�lm
.

impost-o ele O,4Q1.223· por. que �9d�rá " sofre! sé�l�s
cento para 1,286.2;38 .. por. ,preJ�lz�s caso nao seja
cento, o que corresponde promovlda uma correçao

a um valor aproximado de· nos cálculos.

Cr$,245,6 milhões. a mais, fi.. denúncia a�resentada
tirados dos demais muni- foi feita.e.....m conJ.��o com

cfptos catartnenees. as demals aseocraçoes do

Os prefeitos e os técnl- munlcípío do Estado, 'c�
cos acusam o Secretário JOs representan.tes reu-

Adjunto da Secretaria da nem-se no
. próxnn:o

" dla

Fazenda, Nelson Amâncio 16, em, Florlanóp_?hs, para
Màdalena, de ter cometi- tomar uma poelçäo em de-

. do a fraude, uma vez que fesa dos. int�resses .

doa

é de sua autoria urna por- 198 rnunlcfplos catarmen-

tarla publicada�o Diário ses. pr��icados com a

Oficial de 19 de novembro, medida. Os asse�sores. .

e que comprova a adulte" téc�ico� da. Amunesc de-
_

ração dos índices e valo- . verao sugem um recurso,

res do retorno do ICM In- que dará entrada na �e-
\clusive com' alguns e�ros c�etaria ,d� Faze;nda ate o

de cálculos e rasuras. dla 19 (ultimo d!a), co�tra
Eles condenam também o o ato do Secretario Adjun
parecer da Procuradoria to.

da Fazenda, que ao' acatar Através do recurso, os
a fraude afirma que "a prefeitos dos municípios
comissão de técnicos das "lesados" pretendem cor-

.

associações não tinha res- rigir os erros cometidos'
Segundo Os dois porta-.

I'vozes' dos prefeitos, uma paldo Jegal para reexa- "voluntariamente' nos

minar as declarações irre- cálculos de retorno do
comissão de técnicos no-

guiares". Segundo os pre- ICM, segundo José Domin-
meada pela Secretarla da

feitos e os. técnicos da gos da Silva Netto e Le-
Fazenda, examinou duran-

Arnunesc, esta comissão' _ nln Pena, .porta vozes dos
te o mês de agosto todas

é I.egal e, inclusive fol no- prefeitos, o ato do Secre�
as declarações de movi-

mento econömlco apresen-
meada pelo próprio Secre· tárlo é "ilegal,", pois não

tário da Fazenda.
'

conta' com a homologação
tadas pelos' 199 municípios Diante das alterações dos técnicos da comissão:
de Santa Catarina, a fim '.

de calcular Os valores. do
consideradas, fraudulentas encarregada de examinar

retorno do ICM para o pelos técnicos e prefeitos as declarações, e os cäl-
. os sete. municípios per- culos divulgados através
próximo ano. Durante o

tencentes a Amunesc de- do Diárió Oficial apresen
exame, foram rejeitadas 25 verão perder em 1983 Cr$ tarn 'erros e rasuras. Tarn
DMEs, do munlcíplo de

41,2 milhões em retorno, bém vão exigir a apresen
São Joaquim, por estarem do ICM, dos quais 'Join- tação de documentos con

preenchidas irregularmen- ville "'erderá Cr$ 33,6 mi- tábeis e fiscais que com-
te ou com dados irreais. ,...

IM 'cí io
' Ihões. Com as alterações provem os valores declara

Deste tota o um p. promovidas pelo Secretá- . dos pelas 17 empresas,de
devolveu à comissão ape- rio Adjunto da Fazenda, o São Joaquim. Os prefeitos
nás oito declarações, para .índice de retorno de Join- prometem inclusive apelar
qlle fossem reexaminadas, ville 'baixou de 12,189.180 'para 'a Justiça a fim de
como '.

acontece normal-
por c�nto para 12,080.835 corrigir os erros.

mente.

Em virtude de fraude o

corrida nos cálculos dos
índices de distribuição do
retorno do ICM aos muni

cípios catarinenses, o Mu-'
.nlclplo de São Joaquim de
verá receber no próximo
"anc aproximadamente Cr$
245 milhões a mals do
que o valor que tem direi
to. Em consequência dls-.
so, Os 198 municípios res-

.tantes serão lesados nos

valores do Imposto sobre

Circulação, de 'Mercado

rias. Somente Jotnvtlle

perderá Cr$ 41,2 milhões.
A denúncia é dos prefeitos
dos sete munlcíploa mem

bros da'Associação dos

Municípios do Nordeste do
Estado (Amunesc), e foi a
presentada, durante entre
vista coletiva concedida
pelos- técnicos do órgão,
José Domingos da. Silva
Neto e lenin Pena. As ou

tras associações de muni

cípios do 'Estado endossa
ram a denúncia.

Alüísio Coelho

Apesar das reiteradas afirmações em contrário de

seus dirigentes, o PMDB que disputou as eleiçºes de
novembro tinha c&racterfstlcas multo mais ,de uma freno

te política' do que de um partido. -Somando forças' ex
tremamente diferenciadas - de convictos liberais a

fogosos militantes do PC 'do B..,...,.., nossa pr}n?ipal agre-.
miação oposicionista deveria; segundo multlplas prevI

sões, passar por uma crise pós-eleitoral. Então, imagi,
nava-se iria perder o conti,ngente de políticos, que· nela
ingressara, oriundo do antigo Partido Popular. Estes, ato
contínuo lancar-se-iam à tarefa de estruturar um novo

,partido, o Liberal. O: PMDB permaneceria; a contar de

então, como um partido de contQrnos ideológicos me

thor def,lnidos, ocupando uma posição de centro-esquer�
,

da.
Aconteoe que saiu tudo diferente, Nos Estados em

que apresentou-se ao eleitorado com um perfil esquer-'
dista mais caracterizadO', o PMDB sofreu constrangedo
ras derrotas. Foi o caso de Pernambuco e do Rio de

Janeiro. Neste último Estado, !:louve mesmo urna revo

. lução dentro da revolução: qual:!e todos os nomes de

e'squerda que compunham a balJcad� do partido na Câ·

mara Federal, não conseguiram reeleger-se; os rema

nescentes _. e boa parte dos novos,...... são fidelíssimos

praticantes da poUtica de clientela. desenvO'lvida pelo
governador Chagas Freitas..

'

Inversamente,. as grandes vitórias conseguidas pelo
PMDB aconteceram nos Estados em que a chapa de

candidatos era encabeçada por figuras notoria�ente mo

deradas: o ex-pessedista Tancredo Neves, em Minas Ge

rais, Os ex-democratas cristãos FrancO' Montoro e José

Richa, em São Paulo e Paraná. Em Goiás, Iris Rezende
não se ajusta aos padrões_do politico de esquerda, sen
do, isto sim, um vitorioso cultor do estilO' populista. No
Espírito Santo, o governador eleito é o também ex-are-

nista Gerson Camata.
'

Se considerarmos os eleitos para outros níveis, a
situação se repete. O"'Senador por São Paulo sérá o em

presário Severo Gomes, que bateu nas urnas.o brilhan
te advogado Almiro Affonso. No Rio ,Grande do SuI,'a

bancada do PMOB à Câmara Federal tem' como nome

mais votado o ex-governador Sinval Guazelli, oriundo da

antiga Arena.
.

Isso n.ão quer dizer que a vitória do PMDB- em mui

tos e· importantes Estados da FedElração não exprimà
um. profundo anseio de mudança de parte do eleitorado.

. Mas é uma mudança a processarse nos quadros de um

Estado democrático de mode1õ ocldental.� '.
.

Assim, no momento em qQe o' ex-prefeito de São
Paulo Olavo Setúbal bater às portas de seus antigos

auando terminamos .de ler 08 correligionários do PP, convidando-os :para fundarem o

jornais; parec�-nos que as no- Partido Liberal, o mals provável é que eles o conven

tícias melhores' flcar.am para o çam a entrar no Partido Liberal qfJe já exi��e, ou seja,
dia seguinte. O PMDB qúe saiu das urnas. Se alguma corrente vier a

- a - 'se destacar do partido será uma corrente à esquerda,
o caso da Clnderela foi tlplco na medida em que o POT de LeóneJ Brlzol'a 'puder ,su-

Irnnu'�tr'la� �B.lln·ltla� " Jar/auuá �. �I
de dupla personalidade com ceder o T como embrião do futuro PartIdo Soci'alista.
hora �rcada para tr�. , Tudo conslder.do,

-

nAo é Improvável que" como
- 4 -' quer o senador Tancredo Neves, o nome do futuro pre-'

'.. '. ' Os bilhetes de ,pa�s�gem sã!) sidente.da Rep(íblicapo,ssaylr a,ser _e.".§G�lh!d?,a().çabo• -, \
.

' ,

,.... , . �.:'çer.útrt:ad6'á d� �p'ucaçã6 qúe de .coFlsultas entre O' PDS e 'o PMD8i<[)epOis de"conta- "

,(OH,�Ar"'! (oncentrados �parct '.c:Allmen"tos, "PS restam do d!nhe,lro;, gastô. ' Elos os votos, nao. existe nenhuma 'oarreirá' i�eológJêa...•.. .',,, x , ;. ,,' ,< .. ,

i:,"'
'�"

",.

na '�i�sgern� ,entre os "dois partidos,' {PI!lI1.r \.
','

t/',,: ";!'�','

Enquanto isso, as 17 de-'
clarações restantes, num

valor ladicional declarado
de Cr$ 8,7 bilhões, foram
encaminhadas diretamen
ie para a.Procuradoria da
Secretaria da Fazenda,
que as acatou é 'lançou no

cálculo final do retorno do
ICM. Segl!hdo os dois téc

nicos, este· pr.ocedimento
foi ilegal, já qUe competia
apenªs à comissão forma
da' por assessores finan
ceiros das associações de

municípios o reexame. dás
mesmas. Além disso, afir
maram, os DMEs eram

fraudulentas, pois apresen
tavam valores irreais que
não conferiam com o mon
tante arrecadado em ICM
pelos ·cofres púb!icos do
Governo do Estado.

De acordo com eles, o

valor adicional declarado
pelas 17 :empresas de São
Joaquim_, correspondem a

um fotal de Cr$ "998,9 mi
lhões, que deveriam ser

pagos ern ICM à Secreta
. ria da Fazenda, enquanto
que as guias de informa
ç,ão anual comprovam que

.

o valor recolhido foi de a

penas 'Cr$ 73,6 mi.!hões.
Com estas declarações

Os 'Clees
'

do
ElO ,Walke

Reflexões Marotlnhas

- 1 -

Aquele ponto sobre o I e o J
'

minúsculos representa a' sua
inocência, a sua virgindade, que
p�rderri .

ao se tornar'ßm, res

.pectivamente, o I, e o J maiús-

culos.
'

-2-

,O PMDB- que saiu diS urltas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - ..... Cio Sul-SC

Comercial Floriani Proclalas de Clsaleltl
Áurea MOliar Grubbe, Oficiai do Registro CI-

. vII do 1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catàrlna, Brasil. Faz saber que

. compareceram em cartório, exibindo os documen-.

tos exlgldol pela lei, a flm de Ie habilitarem para
casar:

Edital n.O 12.930 de 01-12-1982. natural de Joinvil1e neste Estado, do

VALDIR GAEDKE E LAUDETE KOPP -
.

miciliada e residente em Estrada Nova,

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natu- neste distrito,' filhá de Gerold Glatz e

ral de Jaraguá do Sul, domiciliado e re- de lsolde Adam Glatz.
sidente em Rio Cêrro II, neste 'distrito,
filho de Ingo ,Gaedke e de Nelsa Georg
Gaedke. - Ela, brasileira, solteira, cos
tureira, natural de -Jaraquá do Sul" do
miciliado e residente em Rio Oêrro II,
neste distrito, filha de Lauro Köpp e de
Eriea Laube Köpp,

Edital n.o 12.937 de 06-12·1982.
ADOLFO MOLERSCHAT e CARMEN
BENfSIO - .Ele, brasileiro, solteiro,

. mecânico, natural de Trombudo Central,
neste Estado, domiciliado e residente
em .Alto Garibaldi, neste distrito, filho
de Alfredo Mülerschat e de Erica Mü-

. lerschat. - Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Alto Garibaldi, nes
te distrito, filha de Silvino Benisio e

de Helena Severino da Sllva.

'.
\

'Edital n.O 12.931 de 02-12-1982·.
ANTONIO OLSKA. e MARIA GORETI
JUNG - Ele, brasil�iro" solteiro, pin
tor, natural de Jaraqüä do Sul, domici
liado e residente na Rua Francisco

Todt, nesta cidade, filho de Valerio Ols-
.

ka e de Josefe Wintrich Olska. - Ela, Edital n.? 12.938 de 06-12-1'982.

.brastlelra, solteira, industriaria, natural ALFREDO ZIEHLSDORFF E EMILIA

de Jaraguá do Sul, domiciliada e resl- MICHLACK - Ele, brasileiro, solteiro,
dente na Rua Francisco Todt, nesta cí- lavrador, natural de Jaraquä do Sul, do-
dade, filha de Afonso Jung e de Dalma miciliado e residente em Jaraquaslnho,
Lópes Jung. neste dlsttlto.rfllho de Willy Ziehlsdorff.

I I
e de Ana MUbratz Ziehlsdorff. - Ela,

'Edital n.O 12.932 de 02-12-1982 brasileira, solteira, operaria, natural de.

_ACACIO BROHMULLER e MARTA SAT- Benedito Novo, neste Estado, dornlcllla
---------------------- LER - Ele; brasileiro; solteiro, comer- da e residente em Jaraquaslnho, neste

ciante, natural de Guaramirim, neste distrito, fi/Iha de Mariano /"Michlack e de

Estado, domtelllade e residente em Tecla Michlack.
Schroeder" neste Estado, filho de Ber-
tholdo Brühmüller e de Thereza Ignez _ Edital n.O 12.939 ,de 06-12-82

rnetz Brührnüller, - Ela, brasileira, sol- FERNANDES DALPIAZ E ODETE PES

telra, escriturária, natural de Jaraguá SAlTI - Ele, brasileiro, solteíro, gar
do Sul, domiciliada e residente em çon, natural de POUSQ Redondo, neste

Santa Luzia, neste distrito, filha de Na- Estado, domiciliado é residente na Rua

vino Satler e de Olanda Pretti Satler. Joinville, nesta cidade, filho de Aldemi-
ro Dalpiaz e de Maria José Clemencia

.

'Edital n.o 12.933 de 02-12-1982. Dalplaz. - Ela, brasileira, solteira, cos-
VALENTIM VALDIR TREVISANI E CELI tureira, natural de Guaramirim, neste

HILLESHEIM - Ele, brasileiro, .soltelro, Estado, dornlclllada e residente na Rua

viajante, natural de Doutor Pedrinho, Joinville, nesta cldade, filha de Ardulno

neste Estado, dornlcllladó e residente Pessatti e de Anna Preti Pessatti.

em -Jaraqué - Esquerdo, rieste distrito,
filho de Eugenio Trevisani e de Maria.
Trevesani. - Ela, brasileira, soltelra,
do' lar, natural de Jaraguá QQ �ul, do
miciliada e residente em Jaraguá Es

querdo, neste distrito, filha de Alvicius
Hillesheim e de Hulda Fodi Hllleshelm.

(

Revenda e assistência técnica SHARP -

DISMAC - OLIVETTI e relógios ROD BEL. Com
pra e venda da máquinas usadas. Oflcln� de má
quinas de escritório e aoessórlos em geral.
'Rua Veilinclo da Silva Po�, 331 - Folie 72-1492

Jaragu6 cio Sul-SC.

OR�ANIZAÇAO CONTABIL�
-----·-'A,....C=-OMERCIAL" SIC LTDA=== I

Contabilidade, recursos fiscais e adminis
trativos, serviços de marcas e patentes, legisla
ção trabalhista e previdência social, seguros 8

serviços aéreos VARIG.

I
R_ua Cei. Procópio Gome., 290

72-0091 - Jaragu6 cio Sul-SC.

Fona

DR. FRIEDEL SCHACHT

Advogado a. Auditor

Escritório Jurrdlco· na Av. Mal. Deodoro, 413

Fone 72-0244_ - Jar�guá do Sul - SC.

ESCRITÓRIO· CO'NTABIL QARCIA
---

Deixe seus serviços cont6bei.- sob a

responsabilidade de profiSSionais competentes.

Agora, em novas Instalações na rua Sàrão do.
Branco, s/n.o, defronte do SAMAE.

Fone 72-0695 ,_ Jaraguá do Sul - �C.

Rio

�uto Meclnici Avenida

Mec.nlca - Tomo - Retlflcu ela Moto.... -
-

Eletricidade e -Manutençio Geral

Direção de: Egon Henschel
r
I

,
.

Av. Getúlio Vargas� 755 - Fone 72.0116

Jaragu6 do Sul-SC.

ESTADO DE SANTA C�ARlNA·
'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

LEI N.o 888/82
Reduz aJrquotas

SIGOLF SCHONKE, Prefeito Municipal de. 'Jaraguá
do Sul, Estado de .senta Catarina, .no uso e exercício de suas

atribUições!.
.

Faz saber 11,· todos os habitantes deste MunicfPi�
que a Câmara de Vereadores aprovou e· ele sanciona a

seguinte Lei;;
..

Art. 1. ° -. Ficam reduzidas em 60% (Sessenta
po..- cento) as allquotas previstas na Tabela I, Parte "A"

e Tabela. II; Partes "A", "B", "C", "O" e "E", da Lei N.°

532, com as modificações posteriores introduzidas pelas
Leis N.os. 698/77 de 22.12.77.:, 736/78 de 04.12.78, 766/79
de 23.11.79, 837/�1 de 20.11.81 e 863/82 d� 1.°.06.82.

Art. ·2.° _:.. Ficam também reduzidas em 60%

(Sessenta por cento) as alrquotas da Parte "F",' "G", "H", /

"I" e "J", a Tabela II, bem C0'110, as allquotas da Tabela III,
da N.o 532/74 de 31 .12; 74, c,om as altàrações da Lei N. �
698/77 de 22.12.n, Lei N.o 736/78 de 04.12.78, Lei. N. °

766/79 de 23.11.79 e Lei N.o 837/81 de 20.11:81.
Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigor no dia 1. °

de Janeiro cle 1983, revogadas as disposições em contrário.

. ,

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
aos 10 dias do mês de dezembro de 1982.

SIGOLF SCHONKE, - Prefeito ,Municipal,
em exercício

A present� Lei fQI registrada e publicada, nesta

.
Diretoria de Expediente, Educação e. Assistência Social, aos'

10 dias do mês de dezembro de 1'982.

ASTRIT K. SCHMAUCH -- Diretora

t Agradecimento
Os famlllar.es de

Gullhermlna LelDke Sitier
'"'-

sensibilizados com 8S manifestações de carinho
.

e conf.orto espiritual com que foram alvos, agrade
cem aos parentes, amigos e vizinhos, aos que
enviaram coroas e flores, bem como aos Padres

. Nicolau e Irineu, aos Noviços, ao Dr. Biron, ao

Farmacêutico da Barra do Rio Cerro Luiz Zonta.e

as Irmãs Qateql,Jistas.
;" �(" .

'

,Jaragu� ·çe Sul, dezembro,,' de 19S2
'<":':"'.

.

',' ,'.\:.,.::. ';i�·'
.

"', .c. .

Edital n.o 12.934 de 02-12-1982.
NORBERTO BAST E NAIR TOMASELLI
.- Ele, brasllelrq, solteiro, pedreiro, na
tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

'residente na Rua Alfonso Bartei, nes

ta cidade,' filho de Alfredo Bast e de
Gisela Borchardt Bast. � Ela, brasilei
ra, solteira, do làr, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente em Ga
rlbaldl neste distrito, filha de Carmelo
Tomaselli e de Geny Hansen Tomaselli.

, I

Edital n.o 12.935 de 02-12-1982 .

PERFEITO LUN'ELLI E DELURDES
FONTANA - Ele: brasileiro, divorciado,
servente, natural· de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua Antonio

Ayroso, nesta cidade, filho de Querino
Lunelli e de Maria Dalli:1 Lunelli. - Ela,
brasileira, solteira, do lar" natural de

Corupá,· rieste ·Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Antonid Ayroso, nesta

cid!]de, filha de Alberto Fontana e de
Paulina Dana.

Edital n.O 12.936 de 03·12-1982.

DOCILIO FERNANDES E SALETE GLA
,TZ - Ele, brasileiro, solteiro, operario,
natural de Presidente Getúlio neste Es

tado, domiciliado e residente em Estra
da N'ova, neste distrito, filho de Manoel
Antonio Fernandes e de Paulina' Belino
Peixe. - Ela, brasileira, solteira, do lar,

Edital n.o 12.940 de'07-12-1982.
OTAVIO JUNKES 'E ANA MARIA KO

BUS - Ele, brasileiro, solteiro, comer
ciante, natural de Jaraguâ do Sul, do
miciliada e residente na Rua 312, nesta
cidade, filho de João Junkes e de Alci
de Junkes. - Ela, brasileira, solteira,
comerciante, natural de Campo Alegre,
neste Estado domiciliada e residente -

na Rua 312, nesta cidade, filha de Jo
sé Kobus e de Frida Kobus.

Edital n.o_ 12.941 de 07-12-1982.· <Ó,

ADEMAR PANSTEIN E LILIAN MATHIAS
- Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, na-.
tural de Jaraguá do Sul,' domiciliado 6-

residente em Jaraguá 84, neste distri
to, filho de Bertoldo Panstein e de Ana

Eichinger Panstein. ,- Ela, brasileira,.
solteira, operaria, natural de Jaraguá do
Sul, domiciUada e tesidente em Rio
Cêrro .1, neste distrito, flíha de Erich
Mathias e de Eda Krüger Mathias.

Edital n.o 12.942 de 07-12-1982.

Cópia recebida do Cartório de Palmeira,
neste Estado.
GERONIMO GIBOWSKI E APARECIDA
DOS PRAZERES D'E JESÚS E SOUZA
- Ele, brasileiro, solteiro, comerciârio�
natural de Canoinhas neste Estado, do
miciliado e residente nesta cidade, fi
lho de Victor Gibowski. e de Gertrudes
Kumineck Gibowski .

.- Ela, brasileira,
solteira, enfermeira, natural de Lages
neste Estado, domiciliada e residente·
em Corrêia Pinto,' n·este Estado, filha
de Amadeu Theodoro de Souza e de
Maria Antonieta Athanâsio de Souza.

ESTADO DE SANTA CATARINA
-

,

PREFEITURA MUNICIPAL I)E JARAGUÁ DO SUL

LEI N.o 889/82

"ESTABELECE PARIDADE"
SIGOLF SCHONKE, PrefeitQ MuniCipal de Jaraguâ do Sul, Estado

de Santa Catarina,· no uso e exercício de suas atribuições.
.

Faz sa.ber a tod�s os habitantes deste Muniérpio que a Câmara de
.

Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

ART. 1. o - Os vencimentos correspondentes ao. cargo de Diretor

Gera! da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, serão idênticos aos do cargo de

Contador, criado pela lei ml:Jniclpal n.o, 854/82 .de 30.03.82 com as alteraçães pos

teriores.

ART 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data 'de sua publicação,-
.

reyogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL,

aos 10 dias do mês de dezj:lmbro de 1982.

SIGOLF SCHONKE, - Prefeito Municipal, em exetcfcio

i
A pr!'lsente L(31 Jol registrada .e publicada nesta pir�toria de .Exp��

diente, Edu_cação e ;Assistênçia Social" aos 10diéÍª;do l1Jês de dezl:lmbrö de 1982.'
.

CORREIO. INFORMATIVO
CARTAZ DO CINE JARAGUA: A partir deste sli
bado e até terça-telra, em todos os horários n�
turnos de exibição, o Cine Jaraguâ apreeenta "I�
DIA, A FILHA DO SOL", com Gl6ri� Pires e Nuno
Leal Maia e música de Caetano Veloso. Domingo,
em matinê às 14h, "SANSÃO E'DALILA".

COMUNIDADE CATóLICA: Todas as famütas da
comunidade de Jarag�á do Sul estão convidadas a

participarem da preparação cristã do Natal, atra

vés da Novena em Família. Muitas famílias Já InI
ciaram a novena, reunindo-se em gruPQs. 2) Neste
sábado, às 15 h, realiza-se o ültímocurso de prepâ,
ração ao batismo para pais e padrlnhosna Paróquia
São Sebastião. O seguinte acontecerá somente no

mês de fevereiro de 1983. 3) .Os horários de
missas na Matriz e nas Comunidades de periferia
são os seguintes: säbados, às 19hj na Matriz e

em São Luiz; aos domingos, às 7,9 e 19h, na Ma

triz, às 8h em São Judas Tadeu, às 17h em SãQ

I
Cristovão. 4) -Nestes dias 11 e 12, a Festa de
Santa Luzia-Protetora dos Olhos, na localidade de

. Santa Luzia. Além dos festejos externos, com ser

viço de bar e cozinha, jogos, diversões e música,
haverá missas às 19h deste sábado e às 9h30 de

domingo, além de procissão festiva, segunda-fei
ra, dla 13, às 19 horas. Amanhã para o local, os

ônibus sairão da rodoviária às 8 e 13 horas, com
retorno às 17 e 19 horas,' respectivamente.

COMUNIDADE EVANGéLICA: Jlteste fínal-de-sema

na, os seguintes núcleos de Escola Dominical es
tarão realizando a programação de Advento/Natal:
hoje, às 16h, na Ilha da Figueira (E. B. Holanda
Marcelino Gonçalves). No doniingo, às 15h na Es

cola Alberto Bauer; às 20h, na Ilha da Figueira (no
mesmo local de Sábado) e, também às· 20h, na

E. B. Roland H. Dornbusch. 2) Neste 12.12.82,
terceiro domingo de Advento, os cultos acontece
rão nos seguintes horários: 8 horas em Jaraguá
do Sul e João Pessoa: às 9h30 em Três Rios do
Norte e Rua Joinville e, às 19 horas, informal, em
Jaraguá do Sul, ambos em português.

Kohlbach o luoermotor

• 1tb·l-,araguá Ta ri S.8.

Vendedores

Se Você tem .entre 22 a 26 anos, curso de

1.0 grau co�leto, boa aparência e quer abraçar

a fascinante e rendosa profissão de Vendedor não

hesite! Venha conversar conosco.

A JARAGUA FABRIL S.A. oferece oportuni

dade para atuar junto de seus esorltörtoa de São /

Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Marq�e uma

entrevista pelo telefone número 72-0777 e' veja o

que a Empresa oferece e Inicie 1983 com muito

sucesso.. \.

t_ ßgradecimntol
Os famiíiares enlutados da sempre,Jembrada

Llna�)Jaéobsen Schneider

cujo .falecimento ocorreu em 29-11-82, com a ida

de de 89 anos, na residência de sua filha Ruth

Schmalz, em São Bento do Sul, agradecem, sensi
bilizados, a' todos os amigos que compareceram

para prestar sua última homenagem. Agradecem
em especi,al ao Dr. Hans Egon Kechele, ao Pastor
Richard Weissenschteln e às Sras. Adele Wacholz
e Ligia Redlisch.

Agradecem, ainda, em ,Jaragu6 do. Sul, p�ra
. onde foi. trans.ladada e sepultada, ao Pastor Ingo
Piske, ao Sr. Luiz Lanznaster e aos demais paren- .

tes e ámi.gos. que acompanharam à extinta até sua

última morada.

Outrossim, convidam para o culto de 7.° dia,
a ser celebrado no dia 12-12-82, às 8 horas, na

Igreja 'Evangélica �ute..ana! de �ão 'Sénto. do Sul.

AJUDE A CONSTRUÇAO DAS NOVAS DEPEND.NCIAS DA

ESCOLA "JARAG�" E JAR�IM DE INFÂNCIA -"PESTALOZ-
.

INTEGRE·SE\AS �ROMOÇÕES .DA 'COMISSÃO PRÓ·
"'�':--<-"� 'e"_ Y _:'. __�'_�." o:'

...

,CP�$TRUÇ4()
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



· (om nlirltos, o Juventus i o campelo'
,da' Pflmelrona-82

Com ir,ttelr$.justlça � todos os méritos. o Grêmio'

esp@rtlvo Juventus' conqu,stou nõ tlltl�o _sábado. o ti

tido do campecnatc Regional da 1.8 Dh(lsao.de Amado·

res da Liga Jaraguaénse de Futebol. após "jejum" de

váriOs anos. à época em que participou da divisão es

pecial do 'futebol catarinense. O titulo da Primeirona-82

foi obtida com a vitória sobre o Seleto. 1 .� O. gol de
Gariba. de fora de área. trazendo ao "Moleque Traves

so" a hegemonia do futebol do Vale do Itapocu.
Foi a conquista da melhor equipe e o fato do Cam·

peonato ter ocorrido sem maíores incidentes deixaram
eufÓricos os dirigentes da LJF, jã que. após três anos,

este certame voltou a ser realizado.
_

.

Quanto ao Càmpeonato da 2.a Divisão. o Avai der

rotOU a Arweg. 2 a O e, na última quarta-feira. feriado
municipal. Arweg e Jaraguá Fabril conclulram as roda·

das do returno. A decisão ficou entre Arweg e Avaí.

(ruz de Maltl val enfrentar o Jolnvllle,
.

em
.

Rio da luz
Por uma cota alnda não acertada. que deverá variar

entre Cr$ 200 a Cr$ 250 mil. o Grêmio Esportivo Cruz

de Malta. numa Iniciativa' arrojada da diretoria. coman-.
dada

. pelo' empreeärto-desportleta Adernar Frederlco
Duwe ,deverá trazer para uma partida amistosa. no mês

de janeiro,' o JolnvUle Esporte Clube. tetracampeão ca

tarinense e dlsputendo atualmente com o Criciúma o

titulo deste ano. O jogo deverá ser no dia 9. ou ,no dia

16, devendo o JEC se apresentar com· todos .os seus
.

titulares.
'.

Os cruzmaltinos já estão em preparativos para este

grande amlstoso, inclusive com intensificação do prepa
ra físico. A sede. também vem recebendo melhorias,

bem como o esquema promocional está em fase de ela-

boração. .

..,

.

. O Cruz de Maltb, ainda no domingo à, tarde. no

Estádio do Estrella; em Nereu R$mos. empatou a 3 gols
com o Santo Antônio. na partida principal do festival

espertivo Ror. este promovido n,o último flnàl-de-eemene.

Provas de motociclismo no� mot6dromo,
de Jarag..ã

. do Sul, domingo
·

O público jaragUaense e catarinense reviverá nes

te domingo, as emoções do motociclismo. quando, no

motõdrorno do Centro Esportivo Soelal e Turistlco "Ge
túlio Barrem da Silva", será realizada uma prova mo

tociclístroa. Iniciativa dos pilotos de Santa Catarina e

do Paraná. com apoiQ do Jaraguã Motor Clube. ,"
�s 10 horas. Infcio com provas de velocidade; às

11h, motocross: às 12 horas. ciclomotor; às 14h. velo
cidade; às 15h. motocross. e � 16h, velocidade. A 'con

tagem de .pontos par� as baterias val do primeiro ao

décimo colocado.'
,

.

' B,IClCROSS
Neste domingo. dia 1'2. .será realizado em' Novo

Hamburgo, Rio Grande do Sul, a última etapa do C�m
peonato Gatlcho de Blclcross. onde o Jaraguá .Motor.
Clube se fará.presente, através de suas equipes. aten
dendo convite da Sociedade·Atiradores de Novo Harn-

bUrgo.
.

EStado de Santa Catarina ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

Dt;CRETO NóO 796/82

Reajusta a tarifa do Serviço de Transporte .

Coletivo.
SIGOLF SCHONKE. Prefeito Municipal, em

exercíclo, de Jaraguá do Sul. Estado de Santa Ca

tarina. no uso das atribuições que lhe são confe
ridas pelo item XXIX do artigo 70. da Lei .Comple
mentar N.05. de 26 de novembro de 1975 e, com

autorização baseada na' Resolução N.o 112/79. de
06 de junho de 1979. do CONSELHO INTERMINIS-
l'ERIAL DE PREÇOS - CIP,. e

.

_,

. Considerando que .a revisão das tari{a� tor�a
se necessária, face ao agravamento dos mdlces m·

flacionários. os quais têm seus reflexos diretos
nos' preços dos produtos que Interferem' no custo

dos serviços de transporte coletivo; e. .

.
ConSiderando que o reajuste das tarifas é a

.

única forma viável para as empresas operadoras
manterem o equilíbrio econômico e financeiro.

DECRETA:
Art. 1.0 - Fica a �mpresa VIAÇÃO CANARI

. NHO LTOA., autorizada a· cobrar as .Tarifas a .se

gUir discriminadas. nos Ônibus circulares que per
fazem os trajetos dentro do perímetro urbano:

· Cr$ 40,00 (Quarenta·cruzelros) a partir.do dia
10 de dezembro de 1982.
Cr$ 50,00 (Cinqüenta cruzeiros) a partir do
dia 10 de fevereiro de 1983.
Art. 2.0 - Aprova os valores das tarifas das

linhas' INTERDISTRITAIS. fracionadas de acordo
com' os trajetos _determinados nas taQ_elas. qúe
são parte .lnteqrante deste Decreto. obedecidq o

vigor das mesmas.

Art. 3.0 - Este D{icreto entrará em vigo,r ne
dia 10 de dezembro de 1982. permanecendo em

vigor as. disposições constantes do artigo 1.° do
Decreto N.O 527/79, de 26.02.79. e artigo 2.° do

D�creto N.O 567/79. de 11.12.79.
,

$ PALA"'ClO DA "PREFEITURA MUNICIPAL DE
.

�ARAGÚÁ DO SUL. aos 03 dias do mês de dezem-
bro de 1982.

.

SIGOLF SCHONKE .'
"

Préf�lto Municipal. em exercício

! O presente Pecreto'fol reglstrado.e publicado
!
nesta Diretoria de Expediente. Educação e Assis

. ',tênda Social, aos 03 dias do "mês de 'dezembro'
-' de 1982. '.'

,
....'

ASTAlT K SCHMAUCH
.'

.' .

Diretora
-

De11. 23� _1882

Prova di InteBra�lo
I .

Com um, ,trajàte de $ quilômetros, de Gl:Iaramirim
(imediações' da Energe) a Jaràguá do Sul. (def.ronte a

Estação Ferrovlárlá), será rallzada neste sábado. dla
11. a quinta. edição da' Prova' da lntegração., iniciativa

que a cada ano ganha maiores adeptos. Prevê-se a

participação dEr mals de cem atletas, de ambos os se

xos.

Dezenas de medalhas serão distribuídas' aos pri
meiros colocados, como forma de Incentivo à prática do

pedestrianismo, I1nlco' esporte que. efetivamente. des

perta maior atenção. A làrgada será em Guaramirim.
às 20 horas.
PRELIMINAR DA u$AO SILVESTRE"

Será no dia 18 de dezembro, um sábado. a prelimi
nar de Santa Catarina da Corrida Intemaclonal São Sil
vestre. O percurso será de aproximadamente 13 quilô
metros rias ruas do centro de ,FlorlanópoJ.ts e as inscri

ções .

estão abertas' a todas as cateçorlas. -O primeiro
colocado mascullno e feminino terá direito a viagem e

estadia para participar da São Silvestre no dia 31. em
São Paulo.

.

A Corrida Internacional de São Silvestre. que no

vamente deverá contar eom corredores de Jaraguá do

Sui, reúne anualmente Os melhores fundistas do mun

do que disputam um trajeto pelas ruas do centro de
São Paulo -e a prova coincide com a passagem de ano.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA 'MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO N.O 794/82

SIGOLF SCHONKEJ Prefeito Municipal de Ja

ragl:Já do Sul. Estado de Santa Catarina. no uso e

.exercício das atribuições que lhe conferem o item
XIV do artigo 5.0.··'combinado com os- itens XXIX'e.
XXXVI do artigo 70. da Lei Complementar N.o 5,
de 2õ de novembro de 1975. também baseado no

parágrafo 4.°. do artigo 14 e artigo 41, do Regula-
.

mento dos Serviços de Taxis no MunIcípio ge Ja

raguá do Sul1 aprovado pelo Decreto N�o 600/80,
de 18 de· aqostö de 1980. e

ConSiderando que o permtsslonärlo IVO VA-,
SEL. há mais de' seis meses 'não vem exercendo
suas atividades no Ponto N.<> 04, na Barra do Rio'
Cerro; ,

Considerando que o mesmo permissionário es

tá devendo aos cofres municipais o I. S. Q. N. e

Alvará do 2.° semestre de 1981 e exercício de
1982.

.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITU� MUNICIPAL DE �ARAGUA DO SUL

DECRETO, N.o 79'/82
Suplementa e anula dotações do OIßamento Vigente.

SIGOLF. SCHONKE, Prefeito Municipal de Jaraguá do. Sul, Estado
de . Santa Catarina, no uso e exercício de euaa atribuições, com base na Lei Municipal
N. o 885/82 de 30 de novembro de 1982;

DECRE.II'A:

Art. 1. o - 'Fica aberto um crédito suplementar no valor. de Cr$
'190.0.00.000,00 (Cento e noventa milhões de cruzeiros) para reforço dos prograroas e

verbas abaixo discriminadas, constantes do orçamento vigente, a saber:

ANEXO I - Q_�ADRO A

0501 ;_ DIVISÃO D� COt-fTABILIDÁDE
0501.99999992.029 - Reserva orçamentária .... I' ••••••••••••••• Cr$ 190.000.000,00

ANEXO I .....; QUAD·RO A

.o�01 - DIVISÃO DE CO�"ABILIDADE'
0501.99999992.029 - 9.0.0.0 - Reserva de contln�êncla Cr$ 190.000.000,00

Art. 2. o - As· despesas decorrentes do artigo anterior, correrão
por conta da Emulação parcial. dos pr.ogramas e verbas abaixo discriminados, constantes
do orçamento Vigente. a saber:

.

ANEXO I - QUADRO A

0501 - DIVISÃO DE CO�At;JILIDADE .

0501,03080322.025 _.Manufenção das atividades da' DivisA0 de
.

Contabilidade .......•............ Cr$ 17.00Q.OOO,OQ
0601 - DIVISÃO DE OBRAS'

.

0601.16915751.018 - Pavimentação de ruas ,' Cr$ 164.000.000,00
0602 . ..;.. DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16885341.020 - Aquisição de máquinas, motores e vereulos

rodoviários •• •• •. •. .. •. •. .. .• .. Cr$ 4.000.000,00
0603 - DIVISÃO DE SERVIQO$ URBANOS

�

0603.10603271.024 - Extenção ,da rede de lIumlnaçAo
pública.. .. .. .. .. .. .. .. •. .. Cr$ 5.000.000.00
TOTAL.: .' " Cr$ HIO.OOO.OOO,OO

I
.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

o E C R E'T A:

Art. 1.0 -.Fica cassada a permissão de uso

e exploràção da vaga que lhe fora permitida no

refendo Ponto.'
.

. Art. 2.0 - 'Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUA DO SUL, aos 03 dias do mês de dezem
bro de 1982.'

SI,GOLF SCHONKE
Prefeito Munlcipa.... em exercício

O presente Decreto foi. registrado e publica
do nesta Diretoria de Expediente, Educação e As
sistência. aos 03 dias do mês de novembro de
1982.

Estado d8 Santa·Catarina
. PREFEITURA ,MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO N.o 795/82

, SIGOLF SCHONKE Prefeito Municipal de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Catarina. no uso e

exercício das atribuições que.lhe conferem o ítem
XIV do artigo 5.0. combinado com os itens XXIX e

XXXVI do artigo 70 da Lei Complementar n.o 5, de
26. de novembro de 1975, também baseàdo no pa�
rágrafo 4.°, do artigo 14. do Regulamento dos Ser
viços de Taxis no Município, de Jaragl:Já do Sul •
aprovado pelo Decreto N.o 600/80. de 18 de agos-
to de 1980. e

.

Considerando que o permissionário VA'-OIR
TOMAZELLI. até hoje, não utilizou a vaga que lhe
fora permitida no Ponto de Táxi N.O 05, à Rua
Walter Marquardt.

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica cassada a permissão de uso

.
e exploraç�o da mesma vaga.' .

.

.
Art. 2.° - Este "Decreto entrará em vigor na

data de sua publlcaçao. ..

-

PALÁCIO DA PREFEITURA MÜNI.CIPAL 'oE
JARAGUÁ DO SUL. aos 03 dias do mês de dezem
bro de 1982�

SIGOl..F SCHONKE .

Prefeito Munlcipal� :em exercfcio
.o/presente Decreto foi registr�do e publ,lca-

.

do nesta Diretorl'a de Expediente. Educação e As
sistência Social, 'aos 03 dias-do rnê$ de dezembro
de 1982.

.

,. 'ASTRIT :K. ,SCHMAUCH
Diretora

ANEXO II - QUADRO' A

050f. - DIVISA0 DE CONTABILiDADe
.0501.03080322.025 - 4.1.9.2 - Despesas de exercrclos

anteriores .....••..•• ; .... Cr$ 17.000.000,�O
0601 - DIVISÃO DE OB�S
0601.16915751.018 - 4.1.1.0 � Obras e Instalações ......• ; •.•... Cr$ 164.000.600,00
0602 - DIVISA0 DE ESTRADAS. DE RODAGEM

0602.168Q5341.020 - 4.1.2.0 - Equipamentos e material
permanente .. •. .. .. •. :. .. .. Cr$ 4.000.000,00

. 0603 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
'

0603.10603271.024 - 4.1:1.0 - Obras e instalações. '.' Cr$, 5.000.000,00
. TOTAL .. .. .. .. '.. .. .. .. .. Cr$ 190.0oo.000,00� "

,

Art. 3.0 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, I
revogadas as disposições em contrário.

.

'

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,
aos 30 dtas do mês de 'novembro de 1982.

SIGOLF SCHONKE

prefeito Municipal,
em exercíclo

O presente Decreto foi registrado e· publicado nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Assistência Social. aos 30 días do mês de novembro de
1982.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

UMA RESIDeNCIA N'O JARDIM .SAO LUIZ
,

UMA GRANDE IDi:IA PARA QUEM QUER MORAR OU INVESTIR. VOC� .

RECEBE AS CHAVES E COMEÇA A MORAR AGORA MESMO .

Empreendlme'ntos
Marcatto

I m o·b i I i á r i o s
L td a.

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136

'o . NOVO CHEVETTE.
A' grande atração desta:' temporada

OF.Â lCIM E NTO:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,&anta Cat�rina tem 33%,. d

s:u.s _"fl'orestS'S riâtiv�s, e'
Presos I�drões. de palmitos que

As ' ariotacöes .agia�.-em nossâ �r�gíaQ_
-----�, ..... "

.

"":,\',�'
� -.

,- .

'
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- Em solanldade realizada sexta-fei

ra, dla 3, em' Florlanõpolls; na sede da
Associação Oatarlnense de Medlclna

(ACM), esta concedeu 'o título de só

cio jubilado a 20 médicos que integram
o quadro social da 'entidade. O evento, ,

.

além de representar o cumprimento de
. disposições estatutärlas, tem como ob

jetivo maior expressar publicamente a

homenagem .àquéles colegas que du-,
rante longos anos honraram e dignifi
caram o exercício da medicina, creden
ciando-se ao respeito e ao apreço de
seus pares das comunldades a que
serviram com amor, dedicação e com

.petência..Dentre os médicos homena

geados está o decano dos esculápios

Ijaraguaenses. Dr. Waldemiro Mazure-
',chen, que há décadas serve a comuni

dade de Jaraguá do Sul. J: com inteira

justiça que a ACM concede tal honra--

ria a este humanitário médico.
.

..
.

_ . ..--

'

..Melhor que o PR e �
_ Passada a "euforia" das eleições,

-

o brasileiro de um modo geral vê-se às

voltas com novos aumentos de toda a

sorte, a trlste realidade que env.olve a,
· economia tupiniquim é mundial: E

· aqui não poderia ser -diferente. Ö Exe

cutivo Municipal, considerando o agra

vamento dos índices inflacion_ios, "os

• quaís têm reflexos diretos nos preços
· dos produtos que interferem nos custos

dos serviços de transporte coletivo" e

considerando 'Que o "reajuste das tari

fas é a única forma viável para as em

presas operadoras (no caso. a "Canari-

nho") manterem equilíbrio financeiro e

· econômico", .decretou majoração, tanto
para os' veículos que fazem o trajeto
urbano como as linhas tnterdlstrltals-

·

.

.
Policiais da equipe de furtos. ijJ i, Distrito Policiai de

Blumenau, estiveram no último domlngó em Ar!lquarl, onde efe-

tuaram a prisão de ladrões: de palmltoscque agiam em nossa te- O Estado de S'a'nta Cata-
giãq. Comandados por José da Cunha, detido desde sábado, .

Cl I'
tualrnente no Estado

eles vinham agindo há aproximadamente dois anos, invadindo pro-

.

rlna tem 3 milhões 180 mil lonqe de suprir esta

prlêdades em cidades como ßlumenau; Massaranduba, Jl:jraguá do . 895 hectares de .florestas vastação. !E;st,e percen
Sul, Jolnville e mesmo em Araquart. Além de cortar os palrnl- nativas remanescentes, é de 3,64% sob a fiso

tos; eles cometlam atos de vandali�I1I0''''' destrulndo cercas, depre- que ocupam uma ãreacor- "zação do IBDF e um .t

dando ranchos e· assaltando, as resídênçlaé. "
. respendente a 33,40,% da (Je 4,1% se lnclulrmo's

A quadrilha completa era composta de - sete elementos,
sendo que apenas dois deles não foram ainda capturados. Os demais área estadual, Esta por- projetos sem vínculo' c

foram localizados e presos na localidade de.Itapocu, munlolplo de centaqern inclui capoet- o Instituto.
'

Araquari.
. rões e capoeiras, em es-. Um reflorestamento Id

tado de regener: ção' natu- ai constaria de cerca

ral, lncluldos, temos ... 40 mil hectares por a

25,54% ainda com flores- para as necessidades en

tas intocadas; sendo o géticas, e cerca

restaute composto por mil para o processam n

áreas de agricultura, pe- mecânico, totalizando
cuária e aglomerados ur"· mil hectares ,anuais. De
banos. ta necessidade, o IBDF li

Segundo lum estude fei- floresta cercg de 30%,
to pelo I�DF e. técnicos bendo o restante à iniol
da Faculdade de Florestas tiva particular. Nela, a'

da Universidade Federal
.

nas a área de papel e c

do Paraná, constatou-se' lu lose ,vem suprindo
também-que possuímos 38 repondo as matas em n

mil 953 hectares de flo- veis compatíveis, não

restas puras de pinheiro podendo dizer Oi mesm

brasileiro, corresponden- da área de-processarne
do a 0,41 % da área esta- mecânico, como serrari

dual .que apresenta um vo- laminadoras e outras.,

lume de 7 milhões 604
mil metros cúbicos (tipo
um). As florestas de arau

cária tipo dois, isto é, flo
restas semi-exploradas ou

associadas a outras espé
cies folhosas, perfazem
103 mil 957 hectares, re

presentando 1,093 do ter

ritório - estadual.
A cobertura florestal

primitiva do Estado, ainda
segundo levantamento do

IBDF, era.de 81,48%. Isto
quer dizer que -de de o

início da colonização de
Santa Catarina, já foram
eliminados 48,08% do to

tal de nossas matas. E o

total de . reflorestamentos

que estão' sendo' fettes a-

É de CrS 336 bilhões o orçamento�,de
Santa Catarina paJa 1983

----------�------------�--------------.----

A Assembléia L-egislativa a

.

provou .dla 30 passado, o pro

jeto-de-lel que estima a recel-
, ta e fíxa a despesa do Govern�
do Estado de Santa Catarina,

para o exercício de 1983, em

Cr$ 335.150 .. 631.000 (trezen
tos e trinta e 'cinco bilhões,
cento e cinquenta milhões, seis

centos e trinta e um mil cru

zeiros).

formações com 4,01% e a Se

cretaria da Agricultura com

3,13% . A maior proporção do
.

orçamento, com 38,98% numa

importância de Cr$ .

100,541 . 055 . 000 é destinado

aos' Encargos Gerais do Esta

do.

.

Para o 'Gaf:linete do Gover
nador a. dotação é de Cr$ ....
4.332.087.00 representando
1,68% do orçamento, seguindo"

.

se a Secretaria do Bem-estar
Social com 1,31% � a Secreta

ria dos Negócios do Oeste com

1,04%. Com menos de 1% en

contram-se a Assembléia Le

gislativa do Estado, o Trlbunal
de Contas do Estado, o Gabi

nete do Vice-Governador, o Mi
nistério Público, a Secretaria da

Administração, a Secretaria 'de
Cultura, Esporte e Turismo, a

Secretaria da Indústria e Oomér,
cio, a Secretaria da Justiça e· a

Procuradoria' Geral do Estado

junto ao Tribunal de Cohtas.

- Segundo o decreto, que vai publi
cado na página 5, desta edição, a par

tir de 10 de dezembro (ontem), os ônl-

·
bus circulares das linhas urbanas, que
custavam Cr$ 30,00, passaram a cus

tar Cr$ 40,00 e, a partir de 10 de feve

reiro, logo após o prefeito eleito assu

mir, passarão a Cr$ 50,00, portanto, as

passagens subirão Cr$ 20,00 em dois

meses apenas. Tal medida não é nada

simpática e vem desagradando o usuá
rio já que o custo com o transporte so-

·

fre abrupto -aumento, em curto espaço
de tempo,

- As Damas de Caridade de Jaraguá
do. Sul, que todas as terças-feiras se

reúnem na Ação Social, entregaram a

presidente da entidade, Sra. Marly F.

Baumer, Cr$ 55.000,00 o resultado de
suas promoções durante o ano que se

encerra. A Ação Social de Jaraguá do
Sul que há dez anos mantêm a Creche
Constância Piazera e há alguns meses

a Creche "Ranchinho Alegre", na rua

Joinville, atualmente com '20 crianças,
conclui suas atividades do ano no dia
17 de dezembro. Na quinta-feira, dia 9,
as crianças tiveram sua Festa de Na
tal.

A malar dotação prevista na

proposta orçamentária para
1983 é destinada a Secretaria

da Educação numa proporção
de 17,34% .do total, num .valor:

de Cr$ 44.732.822.090. Em

sequtda, vem a Secretaria dos

Transportes e Obras com
·

15,34% do total com Cr$ ....

39.561 .826.000. Seguem-se a

Secretaria da Fazenda com

4,46% do total, a Secretaria da

Saúde com 4.35%, o Tribunal

Santa Catarina está e

poslçäo privilegiada co

�elação as potenclalld
des na·atividade flores
de outras áreas,

.

como

maior parte do Rio Gran
do Sul ou do Paraná. H

je, nosso Estado é resp
sável por 12,56% da pr

. dução nacional de celul
se, 12,46% da produç
de papel, 20% de pas
mecânica e 13% da prod
ção de pasta química. N

produção de papel e celú
lose, situa-se Santa C
tarina no terceiro lugar
sobrepujado apenas po
São Paulo e Espírito San
to.

.

-- . ,..,,--

- De janeiro a novembro deste ano,

o crescimento' da arrecadação do ICM
em -Jaraquá do Sul foi de Cr$ .

1.705.449.650,46, com relação ao total
arrecadado nos doze meses .de 1981,
quando atingiu Cr$ 1.769.763.559,55.
NoS onze meses de 1982 (janeiro a no

vembro), o município obteve arrecada

ção de Cr$ 3.475.213.210,01, quase cem

por cento superior ao total do ano pas
sado. Somente no mês passado a re

ceita orçamentária da 'Exatoria Esta
dual atlnqlu a Cr$ 479.306.933,21, con
tra Cr$ 212.455.356,56 em igual perío
do, no ano anterior. Como se denota, o
crescimento no ano ficará acima da in

flação e' bem superlor a média estadual
e naclonal, apesar: das grandes dificul
dades que as empresas vêm enfrentan
do.

--:- Serão nos dias 15, 16 .e 17 do cor

rente, as matrículas para o ano letivo
de 1983, no Colégio São Luís, no horá
rlo das 8 às 11 horas das 14 às 17 ho
ras e das. 19 às 22 horas. A renovação
das'matrículas, segundo a direção, dos
alunes atuais, ftca assegurada até o dia
17 e os interessados podem desde já
retirar atestado de vaga para matrícula
na 5�a série do 1.° grau. Aos candidatos
à 1.a série do 2.0 grau -- Núcleo Co
mum conveniado com a Secretaria da
'Educação, há necessidade de realização
de um teste classlflcatôrlo. O "São
Luís",· no horário matutino, oferece os

cursos dé t.o grau de t.a a 8.a série e.

2.° grau - Análises químicas, conve

niado. A AOite,' 2.° grau, Análises Quí
micas e Eletromecânica, ambos em cón
vênio além de Administração e Conta
bilidade de caráter: particular.

de Justiça com 4,16%, e, a

Secretaria de Segurança e In�

Central de hortlgranJelros val estimular o

aumento da produçlo agricola
,

Traçar planos de ação .corn
· os técnicos da Acaresc, para a

organização do produtor e es

timular a produção de hortigran
J!i1ros, além de programar uma

visita técntcà a uma similar em

Urublcl, foi O objetivo principal
de um encontro realizado em

Jaraguá do Sul, dia 29 passado,
no Escritório Regional da Ata

resc, onde presente, o presi
dente da Coóperativa Central

Catarinense de Hortlgranjeiros
Ltda, Sr. IFineu Manke, que'

também preSide a CooperatiVa
Agrrcola Mista Juriti, de Mas
saranduba e que, ao lado da

Cooperbanana, de Garuva, da

Cooperativa Dona Francisca e

da Colinorte, de Jolnville for
mam o conselho de' adminis

tração desta Central.

As cooperativas filiadas são as

responsáveis pela coleta da

produção, transporte, classifi

cação e posterior venda e dis

tribuição 'dos produtos,. segun
do o Sr. Irineu Manke, que vê

esse fato comó muito impor
tante, haja vista que possibIli
tará a circulação e venda da

produção de nossa região den
tro do Estado, sem a "expor
tação'" a outros Estados, de
onde retorna com preços ,avil
tados, fora do orçamento de
muitos consumidores, como o

corre atualmente:

Entidades irão receber áreas

de terras em. doação e
-._

. construir' sedes .próprias
---:_ o prefeito. eleito de Jaragllá do

Sul, S.r. Durval Vasel, que tomará pos
se no dia 31 de janeiro, disse ao re

pórter que uma de suas primeiras me
-tas à testa do Executivo será a refor-

_m.Jl, administrativa na prefeitura, que,
na sua opinião[ de há muito se faz
necessária. Vasel, por outro lado, não
vê dificuldade no .relacionamento com

os demais prefeitos da microrregião do
Vale do Itapocu, eleitos pela grei gover
nista[ muito embora a postura a ser

adotada não tenha sido definida, pois
que depende de' orientação da direção
regional do partido. Com a imprensa, O

nova prefeito jaraguaense garantiu que
o relacionamento será "muito bom" e

adiantou que tem intenções de impian
tar a Assessoria de Imprensa, para d,i
vulgação dos atos do Executivo e dos
demaiS eventos de interesse do Muni
cípio.

na Vila Sagdra, para ai
segundo os seus plano
ampliar a abrangência
Jardim de Infância e, de
tro das po�sibilidades, i

plantar um núcleo esco�
de 1.° e 2.°, graus, send
que, para isto, necessi
tão somente da anuênci
da sede de Porto Alegre

Várias entidadeS de

mu-,·nicípio, sem fins lucrati

vos, irão receber da Pre-
.

'leitúra Münicipal de Jara

g á'i:.lo Sul; áreas de terras
. Pà'til construção de suas

sedes próprias.'A SCAR
Sociedac!e de Cultura Ar
tística, receberá um terre

no, nas dimensões de
26:161 m2, na ru:a Jorge
Czerniewicz (o n d e até
bem poucos anos existia
uma lágoa) e alí conStruir
um complexo que, no fu

turo, deverá abrigar a Cá
sa da 'Cultura, constituída
de museu, biblioteca, es

cola de música, anfiteatro,
.

entre outros departamen-
.

tos que irão completar as I
necessidades culturais de

,

Jaraguá do Sul.

A medida do. 'Executivo
virá em benefício de toda
a populaçãot já que terá

oportunidade. de desfrutar
de um centro culturàl. Pa
ra ele! "é chegada a hora.
do município despertar
para a vida cultural, visto
que outras cidades, .até
menores que a nossa po�
pulacionalmente, já estão
muitos "anos na frente, fa
to este considerado inad
missível pela pUjança eco

nômica que desfrutamos
no contexto estadual e até
federal".

"

.'

COMUNIDADE EMANUEL
A Comunidade Evangé

lica Emanuel irá receber
uma ·áréa de 1.433,90 m2,

-._

- No ano de 1983 deverão ser desti
nados Cr$ 66.433.000,00 ao setor públi
co agrícola em Járaguá do Stil

.

distri
buídos nos seguintes setores,:' exten
são rural - assistência técnica Cr$
2.783.000,00, eletrificação rural Cr$ 20

. milhões, apoio'à criação de animais -

exposição Cr$ 4.070.000,00, estradas e

pontes rurais Cr$ 33 milhões; coorde-'
nação e administração Cr$ 6.280.000,00
e liPoio ci produção, canais de irrigação
e patrulha mecanizada Cr$ 300 mil.

ARROZ

O preço do arroz está rea

gindo e deverá melhorar ainda·
mais a!é o final do ano. � a

opinião do Presidente da Coo

perativa Jurlti, de Massarandu

ba, municrpio que mais arroz

produz no Estado, cerca de 750

mil sacas anuais, que vê tam

bém como boas as perspecti
vas de preço e produção para
a próxima safra"

SINDICATO ;DOS
EMPREGADOS
Ja o. Sinóicato dos 'Ern

pregados no ComérciO d
Jaraguá do Sul ganhar
uma área .de terra d

. 450m2, na rua Frederic
Bartei, para alí dar iníci
a construção; visto os re

cursos financeiros disp
níveis e o financiamento
a ser alocado da Feder

ção dos Trabalhadores n

Comércio de Santa. Cata
rina. A sede própria bene"
ficiará a grande coleti"
vidade comerciária jara"
guaense.

-._
Inaugurada dia 14 de novem

bro, a Central de Hortigranjei
'ras' localiza-se na' altura

. do

quilOmetro 33 do BR-101, na

Estrada· Cometa, em Joinville,
em área construfdà de 2.100m2.

-::- Já foram iniciados. pela Constru
tora e Comercial Serramar Ltda, vence
dora da concorrência pública, a cons

. turão de uma escada.ria no Rio Itapo
cu, junto a barragem do DNOS em Gua·

� Foi implantado junto a Delegacia ramirim. A obra ,de acordo c�m o pro

de Polícia da Comarca, o setor de aten- jeto origi!1l;ll, terá formato' angular aber
dimento a aCIdentes de trânsito, e, pa-

to e· sera composta por cinco céculas

ra tanto, foi designado o Delegado Re- (co�pa�il1l.e!!tos) com declividade, com

Qional-Adj�mto, Dr. Olívio Winrich; a
. aphcaçao do princípio dos vasos comu

quem competirá a tarefa exclusiva de' nicantes. Haverão aberturas de fundo,
dirigir a área, dado o acúmulo de ser-

de ?lodo que os peixes tanto poderão
· viços. Ao .delegado titular, 'Dr.' Celso subir em saltos de gaveta a gaveta co-

I
Roque dos Santos,

ca.berá
a área adml-

.

mo também poderão subir pelo fu'ndo,
,nistrativa, de acordo.. com o Dr. Adhe- pelas aberturas intercomunicantes. A

mar Grubba da 1ß.a Delegacia Regional' obra terá 15 metro'S de extensão, sen-

de Polícia, em Jaraguá do Sul. .

do 9ue a área foi isolada para a exe-
·

_ •_. cuçao dos trabalhos, que eaminharn a

. bom. termo. J: um verdadeiro. presente
de ,fll'1al-de-ano aos ecologistas e defen�
sores, como nós, do meio-ambiente.
-.-

-.�

COOPERAtIVA AGRfCOLA MI.A ITAJARA LTDA.

ASSEMBL�IA GERAL EXTRAORDINARIA
"

EDIII"AL DE CONVOCAÇAO

De acordo com. o Art. 26 do Estatuto Social da Coo�
perativa, conVoco os Srs. associados, em pleno gozo de

seus direitos para A�sembléia Geral Extraordinária, a ser

realizada no dia. 23 de dezembro de 1982, no Salão São'
João, sito.à Estrada Itapocuzinho, no municrpio de Jaraguá
do. Sul -- SC, em primeira convocação com o minima de

,
2/3 (dois terços) de seus' associados às 13h., em segunda
convocação com o mínimo da metade mais um de seus

associados às 14h, em terceira: é última .convocação· com a

.presença de no mInima 10 (dez) d� seus assoCiados às 15h"

na qual havendo número legaL será discutida a seguinte

LlONS CENTRO
o. Lions Clúbe de Jara·

guá do Sul-Centro, funda
do em ·10 de fevereiro de
1962; com larga folha d
serviços prestados à c

münidade, pretende conS"
truir sua sede, mas, como
-não tem finalidade .Iucrati,
va, :tampouco recursos fi
nancei.roS par,a adqUirir:
iln9vel para tal, a munici
palidade irá doar áre� de
501 ,90m2, localizada
rua Marina FructuosQ,

O Delegado Regional de Polícia acres

centou que para o próximo ano; Mas- .

saranduba deverá re.ceber um Posto'de .

Identificação da' Secretaria de Seguran
ça e Informações, para. expedição de

c�rteiras de identidade. Em duas opor
tunidades, neste semestre, uma equi
pe da DRP des'locou-se' a Massarandu
bá para confecção das cédulas de iden
tidade e diante da grande procura, o pre-
feito Dávio Leu manifestou interesse
em ver. implantado em seu município (,
Posto, o que deverá Ocorrer no início
da �estão do prefeito eleito, Sr. Zefe- .

rino, Kuklinski. .

- Quem tiver no mínimo Cr$ l' mi
lhão 199 mil e 275 e no máximo Cr$
11 milhões 992 mil 750 poderá abrir uma
,nova modalidade de caderneta de pou
pança,

�

em que a rentabilidade, além da
correçao m9IJetária trimestral, terá ju·
ros progressivos que começam com
6% ao ano e no ·final do terceiro ano

éltingem a 9%. Além da criação dessa
nova caderneta, ó BNH élcabou com a

exigência de que, pára efeito de crédi
to da correção monetária e juros

.

o'

P?u�a�or tinha que depositar no '1.0
- As empresas e os contribuintes dia utll de cada. trimestre. Tanto na no-

individuais em débito. com .a Previdên- v� cade�neta como na antiga o crédito
�cia Social poderão pagar suas dívidas tnmestral passa a. contar a partir da
até o dia 30 de dezembro, com dispensa. data da abertura da. cadernétã ou da

total da multa automática e dos juros conveniência do. poupador quando· se
de mora, conf.orme novo dec.reto-Iei, as- tratar de conta já aberta. Sem dúvidas, •

'sinado .pelo Presidente da República, é uma notícia muito ,boa aas poupado-
,prorrogando o prazo estabelecido pelo res e ruim para o comércio, 'que recla-
decreto-lei n.O 1666/82; que se esgota- ma, Daja vista que o hícentivo à pou
va em 30' de"i.novembro: Os contribuin- Rança afasta ainda mais o consumidor,
tes, :que ef�4:q:�rem o recolhimento até baixando consequentemente as vel;1das ..

·

31, de janeifõ�' serão beneficiados com A grita acontece aqui mesmo em Jara-

':apehas qO% desses" benefícios.
.

.

guá do Sul.
,," , ,;�: ..

.

.

ORDEM DO DIA

Tratar assuntos sobre arroz depositado em' 1982 pe

los associados.
2 Aprovação de financiamento de Pré-EGF'-
3 -- AprovaçãQ ,de EGF,para safra de 82/83.

Trátar sobre aqulslçãQ.. de bens e financiamento de

Investimentos. e capital' de giro.
5 Assuntos Gerais. ,

Para efeito de "Quorum" .são.193 associados.

AUREA MÜLLER GRUBBA

TABELIÃ DESIGNADA E OFICIAL DO REGISTRO DE PRO

TESTOS.

4

--.� EDITAL

Jaraguá do Sul, 99 de dezembro ,de 1982.
Pelo presente· editat· de citação' pedimos aa:s

�enhores abaixo rehici�nados que compareçam em nosso '

Cartório para tratarem de aSllUntos' de seus Interesses:
CEllO NETO GARCIA FILHO -:- Rua Preso Epitácio Pessoa,

11; fundos -- NESTA � GILDO ANGELO VIEIRA .;_ flOME

RODE ..:_ JUVENAL CLAUDINO DE LIMA.":_ Rua dos Esco

teltos, 223 -- NESTA .;_ WILMAR STENGER -- NESTA :.

GUILHERME CARLOS, LENNERTZ -- Rl!a M�raJó, 87

NESTA --,
.

ÁUREA.MÜLLER G.RUBBA

.,TABELlÃ DESIGNADA.

�'! .

ERMINJO',MORETTI .

PRESIDENTE
. .:,

NÃO �t;:GlJÊ' O SEU ·APOIÓ. INTEGRE-SE A
CAMPANHA DA ASS.oCIAÇÃO ,ASSISTENCIAL
PARA IDOSOS:.'LAR DAS FL.ORES'J E SEJA UM"
ASSOCIADO. ÄJUDE A CONSTRUIR UM ANCIA-
·,.NATO EM JARAGUÁ DO SUL.

.'

••
," ·',i o." ,',':_o>
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