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Centro Educacional Evangélico
inauqura-se domingo '

Exatamente treze meses' após iniciadas às obras, Jare
guá do Sul ganha um estabelecimento de ensino arroiado

,

e tuncional, que vem mostrar a capacidade empreendedo
ra da comUnidade jaraguaense em torno de um ideal no
bre e altrufsta, permitindo a continuidade da correta for
mação moral, cultur-al e .socíal a centenas de crianças em
uma das escolas pioneiras do município, fundada no iní
cio .do século. Com o cumprimento de uma variada pro-

,

gramação, que começa com um culto festivo, será inaugu
rado, neste domingo, dia 11, às 10h30, o Centro Educa
cional Evangélico de Jaraguª do Sul, construido em terre
no anexo a Igreja .Evenqélice Luterana, que abrigará as
novas instalações .da Escola Particular Jaraqué e Jardim
de Infância Pestalozzi. .'

São 1.652,30m2 de área construída no bloco princi
pal, em dois pavimentos, que sorne-se aos 250m2 dos a

brigos cobertos, em estilo arquitetônico moderno e fun
cionel, O espaço físico divide-se em 14 salas de aulas,
rnars 7 salas, para a direção, de professores, biblioteca,
mapoteca" depósito de materiais, área de serviço e amplas
insteleções sanitárias, além dás áreas cobertas externes"
que servirão também às promoções festivas da Comunida-
de \.

"

.

Para a consecução de empree�dimento de tal enverga
dura, a Comissão Pró-Construção, encabeçada pelo Sr. Vi
cente, Donini, trabalhou arduamente, com o trabalho in
c�nsavel dos demals membros - Laurita Weege (vice-pre
sldel)t�), I rineu Passold (tesoureiro), Evel ina Rückert (se
c�etarla), Adel1!lar Max Çqgerti Car:.1.9 Haake Mayer, Cláu

dCIO IDoege, Denise �arucker Lueders, Edmundo Wille, Edson
er os Schulz, Lolita Mazurechen, Nélson Luiz Lehmann,

NIorberto Kn�esel, P. lnqo Piske, Udo Wagne'r, Ursula Mül

erlhHqrst, alem de Waldemar Behllnq, Presidente do Con
se o Comunal,
.. 0d Presldenta da Comissão Pró-Construção, Vicente Do

n.lnl, eclarou a rmprense, esta semana, que foram inves

.�dos na obre Cr$ 70 milhões, cujos 'recursos' foram obti-
.os atraves de doaçõés da indústria, do comércio, de par

tl�ula.res, .

de ca1!lP!ln�as promovidas, e.economias di! escoo,
,a � Jardim de lnfâncla, do poder plJbltco e de doaçoes em

eS�h<:'les e em matertals. Do total já foram pagos Cr$ 43

íh� oes e: os compromissos vincendos somam Cr$ 27 mi-
oes -:- Informa Donini - que serão saldados através da

obt�nçao de recursos de várias fontes, tais como. partici
p:;ao na a�rec;adaç�o obtida como o leilão programado
� a este sabado, dia 10, na AABB, verba da municipali-ede, do -GovernQ do Estado, recursos próprios, adlcio
���' da Escola e do Jardim, contribuições de particulares

Óo. resultado das promoções que serão encetadas no
pr XI 1'l10 , ano.

prédiLemb�a Vi�e':!te Doninj que com a inauguração do
er

o, a Cpm!ssao Pró-Construcão não se .. extinque, ela

§ro1'l1�necerf<! ativa :ate que sejam cumpridos todos os com-
mlSSOS lOancelros remanescentes. '

qélic:�6s JOs ato� inauqurais do Centro Educacional Evan
Iliunici e. araqua do. Sul, com a presença de autoridades
da co':;�I�llstadu�ls, além de convidados' e membros
ao aco

nl.a e, esta proçrramado um almoço em regozijo
toridadnteclme�t.o, ,cuIa lista de adesão está correndo. Au-

bérri d
es eClle�lastlcas lloadas a IECLB participarão tam-
as so enldades. '

o portentoso Centro Educacional Evan
gélico de Jaraguá do Sul.

Asfalto não será cobrado. IPTU
aumenta 1200/0

o Poder PúbliCo M\Joici
pai de Jaraguá do Sul, após
ouvir as lideranças do mu

nidpio e a comunidade co

mo um, todo, decidiu não
mais cobras a pavirrientação
asféltica executada na ad
ministração anterior" con

forme desejo. A opinião pú
bllca, salvo exceções, foi ra
dicalmente contrária a co- ,

brança, descerrando desta
maneira a posslbllidade ,

de
cobrar as obras executadas,
apesar de amparado legal
mente pela legislação. A in

formação é do prefeito Dur
val Vasel que no entanto
ratificou a intenção de co

brar toda a pavimentação
executada no decorrer da
sua gestão.
O Prefeito anunciou para

os primeiros meses de 84, a

pavimentação ,do trecho da
rua Preso Epitácio Pessoa, '

até o viaduto, por meios

próprios, com a colabora
çãó da municipalidade [oln
vilense, que emprestará o

maquinário pare a sua exe
cução, conforme acerto fá
firmado.

, -EDUCAÇAO '

Na área educacional, a

municipalidade jaraguaensé
promoveu melhorias nos

padrões e vencimentos dos
professores municipais, a

partir de 1.0 de novembro,
concedendo aumento/sala
rial .que veria entre 50 e 94
por cento. De outra parte,
encontram-se abertas as ma

trículas na rede municipal
de ensino, iniciadas segun
da-fel ra (Albano Kanzler) e

devendo terminar no -dia
15. De 12 a 15 próximos,
todas as escolas' municipais
farão matrículas para o ano

letivo de 1984.
IPTU

em dez parcelas, de março a

dezembro e caso seja quita
do à vista, até o vencimen
to da primeira parcela, he
verá um desconto de 20°10
sobre o total do valor dos
impostos e taxas. Em anos

anteriores, o desconto resu

mia-se apenas aos impostos
e não as taxas, estas que

O IPTÚ poderá ser pago têm o maior valor final.
,

,Decoração natalina na
"

.

próxima semana
A decoração natalina, e-, pai está dando total cober-

xecutada em
" conjunto en- tura, assim

..
como o CDL,',

tre a Prefeitura MI,1I1icipal que investiu Cr$ 750 mil,
e o Clube de Diretores Lo- para a compra

•

de 1.pOO
jist'as 'seré ligada da próxi- ,lâmpadas. De outra parte,
ma semana. A colocação dos até o natal, segundo anún-
ganchos que sustentarão as cio do Prefeito Municipal,
,lâmpadas multicoloridas foi serão implantadas luminä-
realizada e à ligação, que é -rlas, no trevo do início da
uma questão.de dias, dará Av. Getúlio Vargas e no

um aspecto festivo aos e- canteiro, em fase de con-

ventos que se aproximam. clusão, localizado na esqui-
O Poder Público Munici- na das quatro grandes ruas.

Taxa de Iluminação Pública
(TlP) sofrerão um aumento
de 120% com relação a es

ta.eno. índice este .. que o

prefeito Vasel considera
bem abaixo dos índices de
outros municípios, que si
tuam-se entre 150 e 180%,
em alguns cesos;

,JARAGUAENSE É SUPÉRIOR PROVINCIAL

Umcatarlnense acaba de ser eleito Superior Provin
cial da Congregação Marista para o Estado de São
Paulo. Trata-se dó Irmão Dávide Pedri, de 46 anos, na
tural de Jaraguá do Sul e' que atualmente é diretor
do Colégio Arquidtoceseno da Capital Paulista, sendo
também professor da cadeira de biologia. Seu manda
to, como, Provincial, será de 1984 a 1986.

É mais um filho __
da terra do Coronel Jourdan a

brilhar [ntensamente em outras plagas.

:Juventus fora do
Estadual em 84

A diretoria' cio' Grêmio
Esportivo Juventus, reunida
quarta-feira à noite, ' deci
diu pelê não -participação
no 'Campeonato Catarinense
de 1984; devido a ' faltá de
'condições financeiras e de
estrutura -para "manter um

, plantel de profissionais. O
Juventus perallzeu em �980
as atividades de futebol pro
fissional,' requerendo Ileen
ça por. dois anos e findo o

prazo, 'a Federação Catari
nense de Futebol, à pedido,
conce<;leu mais um ano. A

gora, analisÇlda a situação
à luz da realidgde,' a 'direto-

ria do II

Moleque Travesso"
requererá a FCF, a prorro
gação do prazo por mais um

ano; ou seja, até o final de
84.

Na oportunidade também
foi formada uma comissão,
de, oito membros, para con

tactar com o prefeito Dur
val Vasel; objetivando apoio
pará obras de terraplena
gem do campo, corri a con

sequente derrubada do mor

ro aos fundos do Estádio
João Marcatto. O pensamen
to é levantar o campo em

pelo menos um metro e

promover outras melhorias.

,

Cerca de quinze por cento
dos contrlbulntes doImpos
to Predial e Territorial Ur
bano (IPTD)' estão inadim
plentes perante o erário
municipal, isto é, não paga
ram os impostos e taxas
até, novembro, qLJando ex-.
pirou o prazo de pagamento
da última' parcela. Para o

próximo .ano; o IPTU 'e a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1 Foi formado dia 24, o primeiro CcmitêEducativo
entra'l da Cooperativa Agrícola Mista Juriti, de Massaran
uba. Com 406 associedos. em cinco m�nicí.pios, a-Coo,?e:
ativa sentiu a necessidade da formaçao de um. comitê
ue servisse de elo de Ilqaçêo entre a própria .e seus asso

iados, dentro da comunidade. O Comitê é formado por
7 líderes de comunidade, que receberam treinamento de -

horas, pera que possam cumprir a tarefa, discutindo o

roblema existente em cada' comunidade, pera análise em

conjunto na Cooperativa, buscando a solução. Tal Comitê
objetiva igualmente a doutrinação cooperativista, prepara
cão do s6cio pera. a assembléià e fortalecimento do siste-
ma cooperativista na região.

,

�

2. A Fundação Educacio· -zembro "serjo entregues as

ai Regional Jaragúaense a· - .etiquetas ,confirmàção de
rta aos 398 candidatos ins- inscrlçao, no horári,o das
ritos ao Vestibular Unifica- 8h30 às 11 h30 e das :14 às
ão/84 da Acafe, que no 19 horas. Devem trazer:a
período de 13 a 15 âe_ de- cédulas de inscrição.,

3. A arrecadação dó ICM em Jaraqué do Sul, 1"0

mês, de novembro, atingiu' a apreciável cifra de .. " .....

Cr$ 842.105.746,78, dós quais Cr$ 673.304.228,44 vão
para o-Tesouro do Estado e Cr$, 168.801,518,34, ao Mu-_
nidpio. No mesmo mês, a arrecadação do ICM pelo Esta
do chegou à casa de Cr$ 15 bilhões 879 milhões. centra
os Cr$ ]4 bilhões 550' 'milhões arrecadados em outubro.
Em termos percentuais, o aumento alcançou _

o índice de
9 por cento.
4. A municipaJidade eeru- .te foi tragada pelas, enehen-

paense cO,ncluil,l a sua parte tes de julho e os moradores'
no que tange a reeenstru- da localidade de Soa�es, que
São ,da ponte sobre o Rio ,utilizam-se da ponte são o-

Humbold, que' dIVisa com brigados a contornar via
S. Bento do Sul.

'

Agorà só Ano Bom, cumpr!ndo per-
falta o madeiramento, que' curso de seis quilômetros a

será, executado pela munlel- mais, pará atingir o centro
palidade sãobentense. A pen- de Corupá.

5. O Centro de Atividades do Sesi, promoveu o en

cerramento dos cursos populares'. São três turmas .de cor
te e costu,ra, duas de tricô e duas turmas de pintura em
tecidos. Também já encerraram as atlvldedes do ano, os
sete Clubes de Mães e, os dois Grupos de Jovens, orientados pelo Sesi. Um total de 250 pessoas envolvidas.

6. No próximo dia 17 de guidamente o Papai Noel
dezembro, às 15h, no Giná- fará farta distribuição de
sio de Esportes "Prefeito Ro· balas e guloseimas. O patre-
dolfO Jahn", de Guar!imirim, cinio é da Prefeitura Muni-
um ,dos elencos do Teatro, cipal, Energe e

' Conservas

G,uairh, de C",ritiba, encena. Roja. -o,estina-se a toda -2
ra uma peça infantil e se- garotada do muniCípio. '

7. O Sindicato dós Estebeleclmentos de Enstno do
,Estado de Santa Catarina; instalou neste sequndo semestre, -

rep�esentação reqional em todas as,Unidades de Coorde
naç�o �egionaf (UCREs) da Secretaria da Educação, com
a fmalldade de estender à sua bese territorial as ações
e_xecut,ivas da diretoria; visando um .pleneiarrrentd à nível
� unidade, reqião e Estado inteqradamente entre sí e no

�d·lst�ma, Em Järaquá do Sul, a representação foi instala-
a lunto ao ColéÇJio São Luís. '

8. O vereador Mário Sér. lecimento e maior apr.oxima
gio Peixer (Dêgo), de Guara· ção entre os ,Iegislad'or�
":,irim, informou que ini- 'municipais da n'licrorregião.
ClOU contactos com colegas l,sSQ, segundo Dêgo, possibi-
vereadores de todo o Vale litará a formalizaçãQ da As�
do I!apocu, nQ sentido de, a, sociação dos Vereadores do
�arbr do próximo ano,' rea· Vale do Itapocu, que já e

I!zar encontros buscando
_
xistia em anos passados.

troca de experiências, forta- _

'9. "Não fomos ao Encontro Nacional de Vereadores.
em FOTt�lez?, por mj;!dida de cç>ntenção de despe_sas". A
qeclaraçao e dq vereador-pres.idente da CâmarZl de Verea-

. aore� �e Corupá, Ernesto Felipe Blunk, ao informar que
operan�s da municipalidade estão executando reformas e

'bopstrumdo calçadas, contribuindo' para a s._eq_urançà e' em

,.j�lzadmento da cidade. A prefeitura faz a melhoria, a pe
"lI o o contribuinte, e' este, em contrapartida, paqã.
'_
10. O ,plenário da Associa- to do aparelho de abreugra,

�ao dos Municípios -do Vale fia, instalado 'no Centro ,de
f � Itapocu, aprovou sexta- Saúde de Jaraguá do SlIl e,

deelr�, proposta da C�mar,a que não funciona unicamen-
•
Vereadores de Guarami- te por falta de operador. Q

run" subscrita pelO" presi- plenário entendeu que a o·
- dente Esmeraldo Chiodini, peracional'ização de. tal apa-

n� sentido dI! que sejam ofi. relho é hnprescinciível, con-
,
clados a Se,cretaria da Saúde - siderando ,que' o ,mesmo
e o �v��no �o Estado, pa. presta atendimento a toda
rlil o rapldo r.stabeledmen� a microrregião.

11. A Associação Comer
ciai e Industrial de Jaraguá
do. Sul, reunida segunda
'feira, manifestou a sua preo

,

cupação pelo fato da' Rede
- Ferroviária Federal não
rnels- destacar um funcioná'-'
rio para cuidar da cancela
na Marechal-Deodoro, dei
xando tetalrnente 'desprote
gido, Existe perigo real de
acidentes e como a manúten

ção de um

'

guarda-canéela é
de competência' da RFFSA,
nessa passagem de nível, 'q
ACtJS encaminhou oflclo,
solicitando providências.

12. Ainda no aspecto se

gu'rança, -prefeitos e vereá

dores, reunidos em Guara

mirim, durante àS5embléia
da AMVALI, mestraram-se a-

:: flitos pelo fato da hoje fede
I·alizada rodovia que liga Co

rupá a BR�101,ai'BR.280.
que corta também Jaraguá
e Guaramirim, possuir so

mente um veíéu-Io e dóis pe
llelals para o serviço de pa
trulhamento. Faltam elemen
tos humanos e viaturas e,
se, não bastasse' isso, com a

saída da Polícia Rodoviária
Estadual, a Polícia Rodoviá·
ria Federal ficOIS, sem tele
fene,. pois o mesmo foi retl-.
'rado.

-

13. A Secretariá da Edu
cação abriu 2a. feira, as ins

crições de candidatos para a

seleção de professores para
. atuarem na área I (la. e 4a.
séries do 1.0 grau), na área

'

II (5a. a 8a. séries do L"

grau) e ná área II (2.0 grau)
do Magistério Público Esta
dual a serem admitidos em

servíç� de caráter temporá
rio. As inscrições serão en

cerradas no dia 16 próximo
e poderão ser feitas de se

gunda a sexta-feira, das 8
às 12 e das 14 às 18 horas.
Os 'candldatos do Vale do
Itapocu ,d�vem procurar-ª
'19a. UCRE, em .Jaraguá do
Sul.

14. A Assoc'iação dos Mu

nicípios do Vale do Itapocu,
encaminhará documento ao

governador Esperidião Amin,

repudiando o ato criminoso
praticado pela Celesc, n,a
usina do primeiro salto, em
Schr.oeder" quando da aber·
tura das comportas, dias

passados, dizimando os pei
xes dos rios Bracinho e Ita

p�uzinho, com as tonel'a-
-

das' de lama lançadas em

seus leitos, poluindo.os e

matando os seus habitantes

po� asfi.xia. Seg�ndo o pre
feito de Schroeder Et presi
dente da AMVALI, "o rio
Tietê, em �ão Paulo, é lim·

po diante do que restou dos

nossos pobrés rios, que de
morarão pelo-menos três a

nos' para voltarein a ser õ

que e,�am";
,

INTERI;>IÇAO DA "ABDON BATISTA" CAUSARIA
'COLAPSO-:NA ,ECONOMIA

As 'classes produtoras de Jaraguá do Sul mostram-se
'bastante preocupadas ante a perspective, de que 'a ponte
Abdon Batista possa vir a causer o Isolamento da cidade
do resto do. Estado. Única via de- acesso à BR-10l, através
da BR-280, -fol construída há vinte anos 'passados e .su
porta atualmente umträfeqo intenso, notadamente de veí
culos de. carga. Na administreção passada sofreu uma so

brecarga extra com, a' instalação de semáforos em' ambas
as cabe'i',ras� ocasionando a parada obrigatória de veí
culos pesados sobre a pista de rolamento a espera da-
abertura do sinal., ' ,

_
Noventa por cento da atividade econômica de Jare

guá do .Sul desenvolve-se na 'maf.gem. direita do, rio lta

pocu e, segundo os empresários, se, vier a ocorrer, qual-
'

quer problema 'com' a ponte .e esta tivesse de ser inter

ditada, ocorreria prontamente o colapso total da econo

mia jeraqueense, ante a -falta' de outra via de escoamen

to da produção. agro-industriQI. A Associação Comercial �,
lndustriel, que já há anos atrás preocupava-se com o en-

velhecimento prematuro da .estruture,. confirmado por
um laudo técnico do DER, encaminhou mernorial ao pre
feito Durval Vasel e ao governador Esperidlão Amin, re

lacionando o .problerna e solicitando empenho 'dos exe

cutivos, 'Para que uma sequnda ponte, seja construída,' a
-curto prazo, invocando a, entidade, como argumento rnalor,
que se trete de problema de segurança.

Tal .documento provocou nos ,Governos Estadual e

Municipal preocupação e já existem movimentos à bus
ca de solução.ivisando 'a consecução. da importante obra.

Durante a assembléia da AMVALI, dia 2, em Guara

mirim: o assunto voltou a ser discutido e no final o ple
nário, aprovu moção de apeio a relvindicação jaraguaense,_
por entender justa e de extrema necessidade não só pa
ra Ja:raguá do. Sul, mas sim, para toda a microrregião.

Afonso Piazera Neto
'-_- Engenheiro Civil -

PROJETQS E ,CONSTRUÇOES EM G",ERAL

Av. Getúllo-Varqes, 158
1.0 Andat-. Fone: 72-0186

89250-Jaraguá dc Sv I
Santa Catarina

�·Dl_,
.� Rodas

,Ind. Reunidas dara{Juá
. S.A."

necessita
AUXILIAR DE C.OMÉRCIO EX'TERIOR

com conhecimentos de inglês e alemão,
para aemissão imediata.
Apresentar-se no horário cornercial ao
departamento de pessoal.

Instaladora Elétrica
CO N Tl Ltda.
,

Rua GullhllOJe leeue. lU - Fane: 12-8091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarh1a
T- �

PREFEITURA MUNICIPAL DE' .JARAGUA DO SUL

D E C R E TO. N.o 895/83
Estima a Receita e fixa a Despesa dó Serviço Autônomo Municipal de
Água,e Esgoto ('SAMAE), para o exercício de 1984. .

. O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ D_9 SUl,., no uso ele suas atribuições e de

conformidade com o artigo.·4.0 da Lei Municipal tJ.o 943/83, de 1.0 de dezembro de 1983,
DECRETA.:.

.

I

.

Art. 1.° - Fica aprovado o Orçamento-Programa da Receita e. Despes, do Servi

ço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)� para o exercício de 1984, discrimi
nadas pelos anexos integrantes deste,' que estima a Receita em CrS 250.000:QOO,00 (.Du.
zentos e cinqüenta. mUhões de cruzeiros), e fixà a Despesá em iguar imp'ortânciã.'

.
.

Art. 2.° - A Receita .será realizada mediante �rrecadação das Tarifas, Taxas e

outras fontes de-Renda, na forma da Lei N.o 919/83 e Decreto N.o 850/83 e modificações'
.

posteriores, e das itspecificações constantes do Quadro Discriminativo da Receita, de a-o

.eerde com o seguinte desdobramento:
.

RECEITA ,�

RECEITAS CORRENTES .

Receita pàtrimonial .i, �...... CrS 8.000,00
'. Receita industrial CrS 244.692.000,00 !

'Outras Receitas correntes
-

,........... c-s 4.300.QOO,00· 249.000.000,00

RECEITAS DE CAPITAL .

Aliénações de bens : ,...... Cr$
Transferências de <apitai "" � -c-s

SOO.OOO,OO
500.000,00 1.000.000,00

. .

TOTAL GERAL L .: .. :· : Cr$ � Cr$ 25Ó;OOO.OOO,OO
Art. 3.° - A' Despesa' será realjzada na for�a das especificações constantes do

Quadro. de Natureza de Déspesa.Consolidação Geral, de acordo com.o seguinte desdo·

�ra,"ento:
". DES P E S·A '

DESPESAS CORRENTES
Despesas de custeio .: ' CrS 168.522.408,00
Transfe.rências correntes -; CrS' 1.760.000,00 110.282:408,00

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos _ , , .. :., CrS 74.717.592,00
Inversões financeira� . _, _ :__ _ c-s.. 5.000.000,00 79.717.592,00

.

TOTAL GERAL .: _ _ " _ _ : _ _ _ ......•....".:.,." .' Cr$ 250:�000�OOO,�
.

Art. 4.° - Fica «) Serviço Autônom'o MllIliCi�al de Água e Esgoto - SAMAE, na

pessoa de .seu Diretor Ger�1; 'autori�ado a ,"ovimentar as' dotações atribuídas às diversas

unidades.Orçamentárias.
' , .

'

Art. 5.°'_ Este Decreto entrará em vigor a partir do di'a 1.� de janeiro de 1984,
revogadas as d'isposições:em contrário.

.

,
Jaraguá do Sul, 1.° de dezembro' de de·�1983.

,
-

DURVALVASEL
Préfeito Municipál
IVO KONELI,.·- .

Secret.� de Administração e finnaças
--�----------�--������

Estado. de Sarita Catarin�
PREFEITURA'MUNICIPAL DE JA.RÁGUA DO ,SUL;·

L E I N.o 944/83
Autoriza Permuta •.

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que- a Câmara de Véreado�

res aprovou e ele saneio ...a a seguinte Lei:

Art. 1.0 ...:. -Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal aútori.zado a permutar
parte do imóvel de propriedade da Municipalidad�, uma área de '392,� m2 (Trezentos e

n�v�hta e dois metros quadrados), lote 2,1, da área verde do Loteamento Jardim Cente·

narlO, sito à Rua 290 _ Heinrich August. Lessmann, cem o imóvel' de propriedade de RA·

_MI.RO GREGÓRIO DA �ILVA; com a área de370,02 m2 (Trezentos e se�enta vírgul� zero

do!s metros quadrados)f$endo que!' 185,15m2é área atingida pela Rua. 222 __-João I'funes,
SItO à Rua 14 - Jorge Czerniewic.z - �un-dos., '.

'

.
Art. 2.° _ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação" revogadas as

dISPOSições em contrário.

Jaraguá do Sul,' 1.° de dezembro de' 1983:

'DURVAL -VASEL
Prefeito Municipal
'IVO KONELL

., Secret.ó de Administração e Finanças.
"

.
.

. RECEITA
RECEITAS CORRENrE;S

Estado de Santa Catarina'

PREFEITUR� MUNICIPAL·DE,JARAGUÁ ,DO SUL

D E C It E T O N.o 896/83
Estima a Receita e fixa a Despesa da Fundação
Educacional Regi9nal Jaraguaense - FERJ, pa-
'ra o exercício de 1984.

.

O PREFEITO MUNICIPAL DE--JARAGUÁ DO SUL no

"uso de suas atribuições e de conformidade com o Arti
go 4.° da Lei Municipal N. 943/83, de 1.° de dezembro
de 1983, .

D II C R E TA:
>'

�rt. 1.° � Ficá aprovado o Orçamento-Programa da
Receita e Despesa da Fundação 'Educacional Regional Ja
raguaense _..:; FERJ, para o exercício de 1984 discrimina
dos pelos anexos integrantes deste, que estima a -Recei-,
ta e fixa a Despesa em Cr$ 116.500.000,00 (Cento e de-
zesseis milhões e quinhentós mil cruzeiros).

.

Art. 2.° - A Receita será 'realizada mediante .arre

cadação dos valores especiflcedos no .Quadro Discrimi
nativo da Receita, de acordo com o seguinte desdobra
mento:

e-s
6:600.000,00

44.800.000tOO
9.100.000,00

Cr$
Rec. tributária .

Transf. correntes .

Outras Receitas cor . 60.500.000,00

R_ECEITAS DE CAPITAL
, Transf. de capital ...•.. 56.000.000,00 56.000 ..000,00

TOTAL GERAL " . Cr$ 116:500.000,00
Art, 3.° - A Despesa será realizada na forma das

.

especificações censtantes do Quadro de Natureza de Des.

-pesa-Consolidação Geral, de acordo com o seguinte des-.
dobramento: '

.

.

/ '.
DESPESA

DESPESAS CORRENTES
Despesas de custeio . .-.. 60.300.000,00 60.300.000,00

DESPESAS DE GAPITAL
.Investlmentos 56.200.000,00 56.200.000,00

TOTAL GERAL ........•........ Cr$ 11'6.500.000,00
Art. 4.° - Flca a Fundação Educecional Regio'nal

Jarequaense- -'FERJ, na pessoa de seu Diretor, autori
zado a movimentar as dotações atribuídas às diversas
Unidades Orçamentárias.

.

Art. 5.° - Este Decreto entrará em vigor no dia 1.°
de janeiro de 1984, revogadas as disposições em con

trário.
Jaraguá do Sul, 1.° de dezembro de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secret.? de Admlnistreção e Finanças.

Organizações Mohr Ltda
Procuremos representar indústr:ias jaraguaenses e

de outros municípios pare vendas na Grande Porto Ale

gre, ou, ainda no interior do Rio Grande do Sul. Temos
escritório, dep6sito e caminhões pera transporte,

h;teressados contactar pelos Telefones 72·1188 ou

72�1499 - Jaraguá do Sul - SC.

'INTERESSAMOS COMPRAR
. 'MAQUINARIO USADO

Guilhotina. para cortar chapas até 2m de largura e

. de 1 a 6mm de grossura. Calandra para chapas de 2m

de largura e até 6mm de grossura. Torno Mecânico ou
revólver, máquina caçamba carregadeira, retroescavadei
ra - trato.r de esteira e caminhão carreta 3 eixos. lnte
ressados dirigir-se a Organizações Mohr Ltda.,: rua CeI.

Pröcöpló Gomes, 1.580 - fones 72-1188 ou 72-1499,
emJaraguá do Su-l - SC .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I.

,

�.,

Jaraguá do Sul - Semana de 10 a'16 de dezembro/1983
.

CORREIO DO POVO

NASCIMENTOS

Dia 15 de novembro
Patrícia Janaína, filha de

Arnildo (Sonia) Bertoldi.
Dia 21 de novembro
Erton, filho de Edgar (E..

voni) Sieves.
Gustavo, filho de Hermes

_ (Marli) Hanemann.
Dia 26 de novembro
Danielle Safanelli, filha

de Germano (Maria) Cam
pregher.
Dia 27 de novembro"
Manoela, filha de Luiz.

(Terezinha) da Silva

Dia 28 de novembro
-

Juciane, filha de Narciso
(Verônica ) Sevegnani.
Sérgio Luís, filho de Jo

sé (Odete) Lazzarls.
/ Dia 29 de novembro

Gjlliard, filho de (Lúcia)
Panstein.

Dayse Cristiane, filha de
Anísio (Sônia) Ruediger�

Edi Carlos, filho de Lucí
n io (Apelôn ia) Zavagl io.
Dia 30 de novembro
Tatiane, filha de Wilheln

(Monika) Zilz ..

Dia 0'1 de dezembro
Daniene, fillía de Orleqa

rio (Irene) Martins.
Dia 02 de dezembro
-

Katia, --- filha de Orlando
(Isabel) Ehmke.
Thiago, filho de Hilérlo

. (Maria) Hodecker.
Marcelo João, filho de A

rildo (Nilza) Bortolini.
Dia 03 de dezembro
Juliana, filha de Renato

(Roseli) Censi.
Dia 04 de dezembro
Lenilda, filha de Mário

/ (Anita) Ehlert.
Dia 05 de dezembro

Cássia Fabiane, filha de
Moacir (Sueli) da 'Cunhe.

ANIVERSARIANTES

Aniversaria hoje: 10
Wandel', filho de Ernaldo

t "ena) Bartel.

Aniversariam domin�
Sra. Cecília Ersching Mahn

ke, em Santos-SP.
Beatriz Crlstlnee Gross
ke, em Jlle. ,

'Sr. Herbert Paulo Luiz
Marschall .

Sr. Rudolf Hirschfeld, em
S. Paulo.
Sra. Relinda B. Kamchen
Jackson Aben Corrêa.

Dia 12 de' dezembro
Jean Giffardi, filho de Tia
go e Mêf'istela Álmeida
Luz.

,

Dia 13 d. dezembro
Sra. Lúcia Mara Meier
Harnack .

.

\
Dia 14 d. dezembro

Sra. Marli Gonçalves
Simone Lilian Stéphani
Val�ir José Pietruza

/
,-'

Dia 15 d. dezembro
Sr. J:nio Oldemburg
Johnny, filho de Edgar
(Janete) Gramkow

Dia 16 de dez�bro
Srta. Rita Bublitz

-

Wilson Luís Floriani
"Aos nataliciantes, os

nossos cumprimentos".

FA'LECIMENTOS

Dia 29/11
Otto Peschke, 85 anos

Dia 30/11
.

Ricardo Schultz, 65 anos.

Dia 06/11
Adelina Martins Crispim, 72
anos; Victor Utpadel 65 a.

RelógÍofl,

AGORA EM JARAGUA

Clínica Dr. Jorge Luís
Camargo Inchauste

Proclamas de Casamento
Áurea Müller Grubba, Oficial do' Registro Civil do

1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estadô de San
ta Catarina, Brasil. .Faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos 'pela lei, a ·fim de se

habilitarem para casar, os seguintes: ..
Edital' 13.502 de 30.11.1983
JOSÉ,CARLOS EWALD e

EMILIA KIENEN
Ele, brasileiro, solteiro,'

mecânico, nascido 'em Jara
gúá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Joinvllle,
nesta cidade, filho de Rena
to Ewald e deInês Ewald.
Ela, brasileira, solteira, cos
tureira, -natural de J�raguá
do Sul, domiciliada e resi
dente na Rua Bernardo Dorn
busch, nesta ddade, fllhe de
Martins Kienen e de Clara
Junckes Kienen.

.

.1

Edital 13.503 de 01.12.1983
SERGIO IVO KUNKEL e

VALDINA VENERA
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Toledo,
Paraná. domiciliado e resi
dente .na Rua' Epitácio Pes
soa, nesta cidade, filho de

.

Canisius Henrique Kunkel e

de Julieta Kunkel. Ela, bra
sileira, solteira, costureira,
natural de Doutor-Pedrlnho,
neste Estado, domiciliada e

residente em Morro da Boa
Vista, neste ..distrito, filha
de Agostinho Venera e de
Ana Schikorski.

Edital 13.512 de 06.12.1983
ARNILDO CARL1NI e

OSMARINA ROSA
Ele, brasileiro, solteiro,

auxiliar de escritório, natu-
ral de Jaraguá do Sul, do-

Edital 13.508 de 05.12.1983 mlclliado e residente na IRua
DOUGLAS bE BACKER e' -, Francisco Zacharias Lenzit
SUELI- BRANGER

/'
.. nesta cidade, filho de' Boni-,

Ele, brasileiro, solteiro, facio Carllni e de Clara GiG<
cperérlo, natural de Jara- vanella Carlini. Ela, brasi-
guá- do Sul, domiciliado e leire, solteira, auxiliar de
residente na Rua Major Ju- e�critório,· natural de Barra
lio Ferreira, nesta cidade, Velha, neste Estado, domlc-
filho de Pasquallrio de Ba- liada � residente na Rua
ekel' e de Risita Schrauth Waldemire Mazurechen "es-
de Backer. Ela, brasileira, ta cidade, filha de Lorenço
solteira, auxiliar da .escrltö-

,_
Rosa e de Isolina Margarida

rlo, natural de Otacilio Cos-' da Silva Rosa.
ta-Lages, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua Major .Jullo Ferreira,
nesta cidade, filha de �Çlbio

.

Branger e de . Sebastiana
Barbosa Branger.

Eie, brasileiro, solteiro,
opérário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Garibaldi, nes

te distrito, 'filho de I ngebert:
Hansen e de Röschen Leitz
ke

, Hansen. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de
Jaraguá do Súl, domiciliada
e residente em Garibaldi,
neste distrito, filha de Ar
no Baumann e de Clementi
na BaLImann.

Wf�SON ANTONIO JUNCkES
e VANILDE DE BO�BA

Ele, braslleiro, solteiro,
lavrador, natural de Guarà.
rnmm, nesté Estado, doml,
ciliado e, residente em Uha
da Figueira, neste dlstrlte,
filho de João Modestino
Junckes e de Adélia Ticil1a
Junckes. Ela, brasileira, so�
teira, operária, natural de

.

Barra Velha, neste EstadQ,.
domiciliada e residente eil)
Jaraguá do-Sul, ,Jaraguá-és.
querdo, filha. de João Fr8fl
cisco de Borba e de Ant�
nia Silveira de Borba.

Edita113.511 de 06.12.1983'
ANTONIO BESeN e

JURACí BALSANELLI
Ele, brasileiro, solteiro,

eletrlclsta,' natural de Mat.
saranduba, neste EstadO,
domiciliado e residente em

�'llhÇl da ..Figueira, neste diS.
trito, fi lho de Elias Besen é1
de Maria Besen. Ela, brasi·
leira, solteira, dó lar, natu
ral de Luís Alves, neste Et
tedo, domiciliada e rêsiden
te em "ha da Figuei.ra/' nes
te distrito, filha de Joio·
Belsenelli e de Leonice N�
cocelfi Balsanelli,

cristais. violões e artigos finos ,para
presentes, em todas as

ocasiões é com o

LANZNASTER.
'o SEU RELOJOEIRO

Ç]1Je
.

tudo lhe faz para .servir bem.
Fi,ca na Marechal Deodoro,' 364

- CIRURGIA GERAL
- PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO 'INTESTI.

NO GROSSO)
,

-

- GASTROENTEROLOGIA
- LAPAROSCOPIA

Atendimento das l'6h30 às 19h�Ô, na Av. Mal. Óeo
doro da Fonseca n.O 1.086, ao íatlo da loja La Cà·
'sita - Fone 72-1907.

.Edital 13.504 de 01.12.1983
PAULO ROBERTO CORR!A
e ROSAIRA PLOSZAI

Ele, brasileiro, solteiro,
balconista, natural de llho- .

ta, neste Estado, domicilia
do e residente na Rua Anto
nio Ayroso, nesta cidade, fi
lho de João Batista Corrêa e

de Nair Cunha Corrêa»Ó, Ela,
"

brasileira, solteira, serven

-te, nascida em' Corupá, nes
te Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Antonio' Ai
roso, nesta cidade, filha de
Estephano Ploszai e de Ro
salina Ploszal.

Edital 13.507 de 05.12.1983
JAIR ROSA e

NILSA BORB,A
,
Ele,. brasileiro, solteiro,

operário, natural de Iara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Campo
Alegre, nesta cidade, filho
de Armelinde Rosa e 'de On"
dina Martins Rosa. Ela, bra
sileira,. solteira, costureira,
natural de Massar�hduba,'
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Campo A
legre, nesta cidade, filha de
Anselmo Borba e de Emília-
na Lino.

Edita] 13.509 de 05.12.1983
.

JOSÉ LAURENTINO
SCHMIDT e NEIDE STRIN
GARI.

Ele; brasileiro, solteiro,
vendedor, natural de Jara
guá do • Súl, domlcllledo e

residente na ROa Henrique
Piazera, nesta cidade, filho
de Pedro Schmidt e de Apo
lonia Petri Schmidt. Ela,
brasileira, solteira, costu-,
relra, natural de Luís Alves,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Walter
Marquardt, nesta cidade,' fi
lha' de Avelino Stringari e

de Juventina Vegini Stringa
ri.

,

Edital 13.510 de 05.12.1983

Possamai.

Edital 13.505 de 05.12.1983
'WILMAR JOSÉ HÖRNER e

IVANETE MARGARET
.

KRAUSE
Ele,' brasileiro" solteiro, '

comerciário, natural de Gua
ramirim, neste Estado, do
miciliado e residente na rua

Cabo Harry Hadlich, nesla
cidade, filho de Victor Hör
ner e de Patronila Bona
Hörner. Ela, brasileira, $01-
teira; balconista, natural de
Jaraguá do. Sul, domicllla-

-: da e residente na Rua' Rio
Branco, nesta cidade, filha
de Adalberto' Krause e de
Maria Richter Krause.
Edital 13.506 de'l:?S,12.1983ADOLAR HANSEN e

TERESINHA BAUMANN

Edital 13.513 de 06.12.1983
I:RAI;D() DIAS.
ROSA POSSAMAI--
Cópja recebida do cartório
de Guaramirim neste Estado

Éle, brasilei 1'0, sal teiro,
autônomo, natural de Gut
ramirim, neste Estado, d0-
miciliado e' residente efll

Guaramirim,
.

neste Estado,
filho de Patrício Dias· e de
\Maria Kuhn Dias, Ela, bra'

.sileira, solteira, caixa, na

tural de I ndaial, neste Esta'
do, domiciliada e residente
na Rua Antonio Carlos' Fer
reira, nesta cidade, filha �
Deli rio Possamai e 'de Alma

E para que' chegue ao ,co
nhecimento de todos, ma:
dei passar o presente ,eu�'
tal, que será publicado, pe�
Imprensa e em cart6r:io, 011""

cl� setá afixado durante tt
tlias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A-MVALI:.3 bilhões em retorno do leM em 84-

�J
lnd, Reunidas Jaraquá S.Ä.

COMPRA

da liberação de recursos do
Governo Federal, da ordem
de Crf 250 milhões. Cor�
pá ganhará o seu plano di
retor, assim como Massa
randuba, no próximo ano,
ao pas-so que o de Barra
Velha será reformulado.
Além de assuntos técni

cos, foi aprovada a proposta
orçan:tentaria da AMVALI,
para 8'4, em Cr$ 22 milhões.
Solicitou-se empenho do Ga
plan, para o pleito da Asso
ciação, junto a Secretaria
de Planejamento/Sarem, em
Brasília, no sentido da libe
ração de' Cr$ 5 milhões, pa
ra aquisição de um veículo.
O plenário da AMVALI,

-que reúne-Se novamente na

prlmeira semana qe feverei
ro, em Jsraqué- do Sul,
quando será eleita' a nova

diretoria, aprovou' várias
moções de interesse coleti
vo,
RETORNO DO ICM
O índice de crescimento

da microrregião, medido pe
lo movimento econômico,
foi de 106,21 % contra os

92% da média 'estadual. So
mado o movimento da in

dústria, .comérclo 'e agro
pecuária o total, em 1982,
'foi de Cr$ 54.255.929.975,
dos quais Cr$40:891.152.424
pertencem a Jaraguá do Sul, '

que cresceu 107,18%, Bar
ra Velha 70,25°/", Corupá
J28,26%, Guaramirim ...

105,08'%, Massaranduba ..

107,16% e Schroeder 65,49
por cento. O setor agrope
cuário experimentou no ano

passado um .aumento de ..

95,42%, ao passo que o co

mé ....cio e indústria, 109,10
por cento.

Os municípios da AMVA-

A Associação dos Municí
pios do Vale do Itapocu rea

[Izou dia 2, a última assem

bléia ordinária do período,
prefeitos, vereadores e téc
nicos municipais. Assuntos
'reunindo em Guaramirim
de elevada, importância fo
ram discutidos e analisa
dos, como a Emenda 'Passos
Porto, aprovada pelo Co�
gl€SSO Nacional' e que, na

opinião do presidente da
Amvali, Aldo Passotd, "foi
um ato heróico e democrá
tico do Congresso, que apro
VOll essa reforma tributéria
emergencial e' que trará re

flexos positivos' a vida de to
dos os municípios.

Na oportunidade, tam

bém, o Secretário Chefe do
Gabinete de Planejamento,
Francisco de Assis Cordeiro,
que esteve acompanhado do
Prof. Fláv.io Veloso e do Dr.
Paulo �ocha, entregou aos

prefeitos de Schroeder e

Guaramirim, oficialmente,
os planos diretores físico
territorial. O prefeito Dur
val Vesel de Jaraguá do Sul,
reiterou pedido' para a im.

plantação do plano diretor,
se possível já em 1984, ha

ja vista que o municípió ca

rece de' um documentö que
permita o desenvolvimento
harmônico dentro de

.

um

parâmetro legitimado por
documento de tal espécie.
Cordeiro, que prometeu

consldereçêo.especlal pera
com as solicitações da, AM
VALI, declarou que 42 cida
des solicitaram ao Gaplan
a execução de seus planos'
diretores ,e aguardam opor
tunidade. Acrescentou que
os pedidos estão sendo con

siderados, mas, dependem

L.I, cresceram 4,11 'pontos
, percentuais no índice de re

torno do ICM, apesar de B.,
Velha e Schroeder terem

experimentado crescimento
negativo .. Massarandúba foi
quem mais cresceu no retor
no. O índice oficial, são, es
tes: Barra Velha 0,087349,
Corupá 0,243078, Guarami
rim 0;325153, Jaraguá do
Sul 3,156030, Massarandu-

,

ba 0,289079 e Schroeder
0,093252. -O índice da mi

crorregião é de 4,193941:
Segundo estimativa da se

cretarla executiva da AMVA
LI, a estimativa de ICM a

ser rateado entre os muni

cípios, no próximo ano, é
de Cr$ 6 bilhões mensais
e de Cr$ 72 bilhões anuais.
Isso signífica que a média
mensal de retorno do ICM,
'aplicado- o índice, no próxi
mo ano, de Barra Velha, se
rá de.Cr$ 7.109.175, de Co

rupá Cr$ 15.752.135, de
Guaramirim Cr$ .

20.307.295, de Jaraguá do
Sul e-s 177.420.970, de
Massaranduba e-s .

18.305.190 e de Schroeder
Cr$ 7.436.790. O retorno a

nual de Jaraguá do Sul, es

timado, será de Cr$ .... :

2.129.051.640, praticamen
te atingindo o orçamento
do município.

A média mensal de reter
no, dos municípios do Vale
cio Itapocu, é de Cr$ .....
246.331.555 e a anual, de
2.955.978.660. Apesar de
tudo, alguns prefeitos rece
beram a divulgação dos ín

dices, com lndlsfarçével sa-

,tisfação, aliás perfeitamen
te justificável, haja .

vista

,que dois apenas decresce
ram seus índices.

�al
rio

. Terrenos com área mínima de- 50 hectares, para re

florestamento, Iocallzedos na região
.

de Jaraguá do
Sul.

•

Tratar peta fone 72-05�6�

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ 00 SUL

Tomada, d,e Precos
I

�DlTAL No_.- 08/83
A PREFEITURÀ MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,

por seu Prefeito Municipal, Sr. DURVAL VASEL, faz
saber que se acha aberto o Edital de Tomada de Pre

ços para aquisição de 01 (uma) MOTONIVELADORA,
usada, em perfeito estado de conservação e funciona
mento.

As propostas deverão ser entregues no Edifício
Sede desta Prefeitura, à Praça Ângelo Piazera, 247, até

. às 11. horas do dia 19 de dezembro de 1983.

,/

O Edital e demais informações serão fornecidas
'_

eos lnteressàdos, na Secretaria da Prefeitura, no ende
reço acima.

'

Jaraguá do Sul, 02 de dezembro de 1983.'

DURVAL VASEL

Prefeito Municipal'

CQPX -co PX'CO PX
Guarda-Pós?

Coluna quinzenal do PX Clube de Jaraguá do Sul
NÚMERO 26

'

ANO 02
Vá na Loja do Guarda-Pó,
onde você encontra aventais, jalecos; macacões, camisas, calças' brancas e pretas, pa
letós de garçon e mais toda linha de uniformes pare indústrias, hotéis e supermerca
dos.
Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22.8477 em Blumenau e Rua do Príncipe, n.O 789
Telefone 33·5660 - em Joinville.

1. Foi eleita sábado último, dia 3, a nova dire
toria do PX Clube _de Jaraguá do Sul. Presidente elei
to Laércio PX5�-3080, vice presidente Blásio PX5B-4860
secretária Marget PX5B-1556, tesoureira Maura PX5B-
5181, diretor de comunicação Geraldo PX5B, diretor

. técnico Egon PX5B-2507 e diretor social PX5B-4627.
2. O PX Clube, modestamente, está de parabéns,

pelo excelente trabalho que fez na divulgação do 2.°

Conteste, em comemoração aos 107 anos de funda-
ção de Jar:aguá do Sul. Foram distribuídos 480 diplo
mas entre os coleqas' dos 11 metros do país e do ex�
terior. Agradecemos éÍ Prefeitura Municipal, lia pe�
soa do secretário Baldúíno Raulino, pelo apoio tece-
biqo.

'

3. Ficamos sabendo que alguns colegas estão
fundando um clube, que terá a denominação de Clu
be Internacional do Cartão"'Postal, que está receben
do todo o . apoio do Secretário-Adjunto de Cultura,
Esporte e 'Tur ismo, Udo Wagner. Nas próximas colu
nas, daremos novos detalhes.

·Entre noMonza4 portas poraqui.
Elleldeute, Cemércil
•• Yelculls� u••.

'<,

Aquele' 73/51 PX5B-3080 Laércio.

/
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CARTÁZ DO CIN,EMA ..,:_ No Cine Jaraguá, de sábado (10) a ter

ça-feira, "Parahyga Mulher Machor' .e na qvarta e quinte-feire,
"Supersnoeper um tira genial". Domingo, em matinê, às 14 h,
"Kéoma".

AUMENTA INTERESSE PELA PISCICULTURA HA-REGIAO
"

.,...

A psicultura, nos últimos anos, tem �esentado�ulrra
grande expansão na região de Jai"aguá do Sul. Em vista de
constante procura de orientação técnica junto aos escni
tórios da Acaresc, a direção da regional de. Jal'aguá do
Sul resolveu capacitar os seus técnicos para atender os a

gri�ultores também nesse setor, considerando que a Acar-
, pese não atua nQ interior do Estado. _ . '.

Na semana passada, quase duas dezenas' tle 'técnicos
da Acaresé participaram de um curso de cepaciteção junto
a 'Fundaçêo Municipal 25 de julho, em Jolnvllíe, duran
te dois dlas, recebendo noções básicas a respeito dá pisei
cultura, ,�xtensionistas rurais de toda a regiãc tomaram

perte no c�,rsq e �go�� têm condições de 'örienter aos a

gricultores 'sobre a :criaçãó de peixes em lagoas, prática
bastj:lnte difundidad€! em nosso meio.'

.. ,'

O agrônomo José Demarchl, supervisor de área da
,

'

Acaresc da região. de Jaraguá do Sul, declaróu
'

que' nos
'

últimos dóis anos aumentou bastante' o' interesse pela
piscicultura na regi�o e. tanto é verdade que dieriamepte
aparecem nos esCritórios da Acaresc agricultorE.'5 lnteres-".
sados em colher lnformeçõestécnlces. Foi Isto que moti-

"
'

vou, "segundo Demarchi, 'q interesse em dotar os técnicos i c

d� conhecimentos básicos, para que possam tránsmití-Ios
àqueles que desejam aprimorar ou mesmo Iniciar na pis
clcultura,

. f
'.-

DECRETO ISENTA ICM NAS VENDAS A PRAZO
,'"

.

/ Cerca de nove mil empresas comerciais catarinenses
serão beneficiadas por decreto asslnedo quarta-feira pelo"
'govern'àdor Esperidiãb' Amin, isentando a incidêhcia .de,
ICM sobre operações de vendas a prazo pelos estabeleci
mentos varejistas Aue não possuem flnencetra própria. O
decreto entra em vigor die 15 'próximo e sua regulamen
tação será publicada no Diário Oficial do Estado. O' de-

, , ereto acrescenta dois par'ägrafos a Consolidação da Legis- , ,:

leção Tributária de Santa Catarina.
'

"

O primeiro prevê que "nas vendas a prestação, promo
vidas por estabelecimentos varejistas a consumidor final,

" . 'serrr irttervenlênciá de instituição flnencélre, é' permitido
lançar em "outros créditos" o valor do imposto incidente
sdbre o' acréscimo flnancelrç.iÓ segundo estabelece. que "a
Secretarie da Fazenda definirá as condições do .. lan.çamen-

: . to a que se refere o parágrafo anterior' e' ffxá!rá: :'rhefl�ql- '

,

mente, 'com base ne variação nominal da ÔR:TN do mês'
imediatamente anterior, as faixas de prestacionamento
comprendidas e os correspondentes índices percentuais",
Empresários de todo o Estado prestigiaram a" esstnature
do decreto e de Jaraguá do Sul estiverajm presentes () pre,
sidente do, Clube de Diretores ,Lojistas, Mauto Koch (Me,
negotti Veículos), José Ramos de Carvalho (Koerich) e

Alclr Bittencourt (Lojas MaY).
_'----'"'\

,TOPÓGRAFO /

I ngo João Benkendorf Jl

Contactos: Fone 72-0593 '

MEDiÇÕES _DE TERRENOS EM GERAl!. -

;, Escrttórlo: Rua Reinoldo Rau 86 __...:. Edifício
Mário Tavares, Sala 3 - 1.0 andar."

,Helro Diesel Jaraguá ltda'i
POSTO DE SERViÇO BO�CH , .

Agóra em Jaraguá do Sul serviços em

bombas Jnje�oras e bicos injetores.

Rua Joinville,' n,O 2.799 � Telefone: 72-1354
, ,d�fr'0r:te a Weg II � Jaraguá do Sul - SC.

" E Q I TA
" AUREA MÜLLER GR6
signada de Notass Cf'

, tos de' Títulos da C
do Sul, Estado de, San
forma da 'Iei, etc ...

- Faz saber a todos qu
vi rem que se a.Ch�f1l
pare protestos os til
EODETE G. I<:RAUSE,
re, 860, nesta. EGQN
nesta, HEINS LESe

i

Garibaldi�, nesta.
':

D.!O�P" Rio Cerro II,
MECÄr;UCA LENF�IU,
gosto, 294, Gu�rami .

KLEIN, 'Rua. Rob.rt�
1

nesta. 'WALDIR FRI
.

� Bom, s/n, Corupá. .'

E� como os ditos
encontrádos e ou se
tan-é- devida i,ntimaçäp,
médio do presente edi
mesmos comperecem
na Rua Artur Müller,

. lei a 'fim de' licjuidar
ent\ãó dar ,razão pOl"
sob pena de serem os

protestadós, 'na forma

ns/Jaraquá do Sul"
AUREA MüLLER:

liã Desiqneda de ,No
Protestos -de .Títulos
Jaráqüá do Sul.

Confor�e afirmaram vá�
_ de, todas as épocas, como
Shakespeare e CervanteS,i
,'essência da Sabedoria
é a mãxima inscrita na

do Oráculo de Delfos: C ,

, TI MESMO!
i

Um dia você vai se olhar",
',vida e pereéber que voct
é o corpo que o serve, n

orienta, nem a alma
,

"

que il!!fma a sua existêOCla�
vai sentir uma absoluta n

saber'como conh'ecer·sel'

Deixe que.os RQsacruZesQ ,

auxillerp ã encontrar o $til

espelhO- para à descobertadO
Eu que vees s. ,

Para obter informaçõeS,
escreva para: �

,
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-,

Veículos à álcGGI
Oel-Rey GL - prata 1982
Fiat 147 L - branco : ����Brasllie - branco ..

-

.

Veículos. a gasolina ,

Oel-Rey ouro· branco: 1982
Corcel II van - branco 1982
Corcel II Hobby - branco 1980.
Corcel II LOO - branco 1979
Corcel II L - branco 1979
Corcel II ST - beqs 1978
Belina II L - prata : 1980
Bellna II LOO - branco 1980
Volks/1300 � branco 1979
Passat TS - beqe .; 1979
Brasilia - amarela' _ 1979
Fiat 147. L - marron 1988
Opala eupe - branco 1980

gh:�:t��·b:����r�. : .b.e��. .: :: ����
Kombi ..._ branco .; 1979
F-4000 - beqe 1�g�F-4000 - ocre ,; .. , .

Veículos em consignação.
1980Belina I r LOO - branco ...

'

1978Belina II LOO - beqe camp .

Corcel II - azul l��g'Corcel II L - verde-meto
1978Corcel II GT - vermel ho .

Yamaha-OT-1S9- - preta '. 1983

Veículos em prGmoçãG

Brasilia - vermelha 1973
Fiat 147 - marron 1978
Oodqe Polara - beqe 1977
Caravan - vermelho 1975

. VIAÇAO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURS,OES

A "Canarinho" preocupa-se com a sua foeomoçãp,
colocando à disposição modernr�simos ônibus,. com
pessoal especializado, . possibilitando uma viagem
tranquila, rápida e' segúra.

PrGgrame beml Programe Canarinho.,
o transpOrte carinhoso.

CONFIRA A HIsrrORIA ...
Barão. de Itapocu

... HÁ 38 ANOS

- O nosso. tradicional Colégio. "Di- \

vina PrGvidência", faxia entrega' dGS di
plomas aos alunos que completavai\\' o
.eurse complementar do ano. de 1945. Na
época era Grupo. Escol'ar. Paraninfo. dGs'
formandGs o. dr. Mário Tavares da Cunha
Mello. que,- segundo. a imprensa, "prGnun
cióu belíssima GraçãG". Quem eram GS
cGmplementaristas? Edeltraut Hens�hel,
Alídia Klein, Maria Lucí Borba (GràdGra),
Ursula Krause, Alba BaiiGni, Hildegard
Ziemann, Olga Schmitt, Brunhilde Mahn-'
ke, Ellen DGrGtéa Gruenwaldt, llse May,
Terexinha Müller, Edeltraud Bauer, ,lvGne
Paterno, Lili Harnack, Fidelis SchiGchett,
Henrique Mohr, Damasio Schmitt, AlOan-

. dre Friedemann, Odimir Fischer, Flávio
Rubini, Daniel Silvá, Ademiro Lauarin,
José Eccel e OtG Röder.

� O Tte. Alfeu F. Linhares, Delegad�
Auxiliar de Polícia, cGmunicava que ficava
definitivamente suspensa a 'exigência da
guia de trânsito. de artefatGs de bGrracha
no. mercado interno (fazia-se muito CGn
trabandG que enriqueceu em 'plena guerra
alguns gananciGsGs brasileirGs) e que, a

partir de 14 de dexembro não. mais se fa
zia a entrega- de. pneus e câmaras de ar
usadas ne ato .de compra cios cGrrespGn
dentes artefatGs 'nGVGS (era a pt;Gva pre
vada do seu uso efetivo?), mas que mén-
ciGnadGs pnJHIs e câmaras de ar usadas...
até o referido dia 14, deveriam ser enca
minhados ao sr. Olímpio Flores, do s.etGr
da Comissão de �Gntrole de ACGrdGS de
WashingtGn., Arquimedes Dantas, Delega-

- '-do. ,Regional de PGlícia avisava 'que, "quan
to ao. recGlhimentG de pneus e câmaras de
ar usados deveis agual'da ... instruções". Poro'
quê? Pelo óbvio. 'ululante! Que faxer CGm
tanto material como sucata? .Quem sabe
para alimentar as chamas de uma próxi-

.

ma fogueira de S�G JGãG .•.

.>-
... HÁ 30 ANOS

- 'Divulgava-se .pel'a imprensa a ata
da Reunião. Ordinária da Câmara Munici-'
,paI de 10:11.1953, na sala do. Fórum, nG
edifício. da Prefeitura Municip,,1 de Jara-

.

,

guá do S'u', às 7 horas da, manhã. Presen
ças: Kurt Herbert Hillbrecht, Mário NicG
Iini,·AlfredG. Langer, Adolfo A.' Emmen
doerfer, -Frederico C. A. Vasel, Otaviano
Tissi, Walter Jark e Alv.im Seidel. No. im
pedimento. d.o Presidente, assume a presi�
dência o. vice HiHbrecht. Os vereadGres
Walter Jark e Otaviano Tissi são. designa
dGS ,para intrGduxir no recinto o. Prefeito.
Artur Müller que, depGis de tGmar assento.

s ,

na Mesa da Presidência Jez relato. dGS da
nGS causadGs pela enchente da nGite de 22
a 23 de GutubrG, suas conseqüências e das
providências tGmadas, passando ao- Presi
dente mensag,m e prGjeto de lei "que au- _

toriza a abertura de crédito. exfraGrdiná-
'riG", retirando-se a segui'r da sala das
sessões. Alvim Seidel reqUeria inserção em

ata de um VGtG de prGfundO' pesar, pela
merte de 10 humildes GperáriGs na expio.
são. da fábrica de pólvGra, cientificadas as

famílias enlutadas" unanimemente aprGva
de, Não. hGuve erdem do. dia, cGnvGcando-
se nGva sessão. para o. dia 17 de novem
bro de 1953.

... HÁ 20 ANOS

·:f
, O vereadGr Eugênio V. Schm�
ekel, Gbtinha aprGvação dGS seguintes re

querimentGs: a) -.:.._ OfíclGS ao. Presidente
da República, Ministros da' Faxenda e do.
Trabalho, Presidente da Câmara e do Sena
do. e ..aos Srs. DeputadGs, solicitando a a-

, ,tenção· para a lel que cGncede abGnG de
família para famílias numerGsas (mais de
� filhGs, pGbres), solicitando. elevação. dGS
referidGs salários; b) - Ofício. de con

gratulações pelo 71.0 aniversario. do. CGr

po. de BGmbeirGs de Joinville e c) -- Ofí
cio. ao sr. PreFeito. Murricipal para que in
forme, dentro. de 15 dias, SGb pena de cri
me de respGnsabUidade, OS respGnsáveis
pelGs atGS atrabiliáriGs praticadGs na a-

,

preensão. de bicicletas ne município. e cita

ção. do. respGnsável pela não realização de
concorrência pública GU outro. ato. admi
nistrativo., para o. suprimento., em tempo.
,hábil, de placas nece.árias ao licencia
mente de' bicicletas no município. para
1963•.

... HÁ 10 ANOS
.

- O Prefeito. Eugênio. Strebe, no. uso.
e ex�rcício de suas atribui�ões sancionava
a Lei n.O 463, pela qual ficava "deneml
nado de Centro. de Informações Turísticas

.

"Prefeito. Eugênio. Strebe", ,o eenlunte
construído. pela Municipalidade, I'Gcaliza
do na Av. Getúlio Vargas, neste Município.

- A gasolina tá prá racionalizante.
Pudéra! Mas sempre a gente pensava que
eram GS "Stales"· que apitavam o. maler a

pito. no. mundo.: Nada feito! Quem tem a

gGra o. maior apito. da pàróquia mundial é
o pessoal lá das arábias do. oriente médi�,
pelos canais do. petróleo.. E agGra, JGse?

(para quem quiser substituir o carrão. p.
la bicicleta, ou pelo. caval'G c�m charrete,

.

cá, o Fritz e "staff". têm uma idéia prá se

vender. De graça, uma Gva!) -
Auf Wiedereh'n•.

SERViÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRATOS?
FOTOCÓPIAS? SERViÇOS AeREOS VARIG?

.

. ,

Se o. seu problema é es�e a SGluçãG é esta:

Organização�ontábil, liA Comércial" !J..da.
RUa Cei. pro<OPiG Gomes; 290 - Telefône 72.oo�1.
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.PENSAMENTOS MAL
PENSADOS

'

H Houve um sujeito cha
mado PASCAL que escrevia
PENSI:ES. Como eu não sou
PASCAl. 'escrevo PENSAMEN '

TOS.
,2) Um orocrerne da TV-

.

MANCHETE se chame ACRE- '

DITE SE QUISER. Lembrei
me disso porque me

: disse
ram que . a dívida externa'
brasileira ia ser paqa ...

3L fb"l, (Fundo-, M0nE!tã:" nal: PARTIDO T-RAPAlHÁO,
' rto 'Intérhaciotláf.), ....Nada' �

z

•.7) Mario Juruna: o btasip
disso: FUNDO DA ,MISÉRIA leiro que não fala portu-
INTERNACIONAL. quês .... nem mesmo brasi-
, 4) PDS (Partido Demo- "leire. Palará quarani? Quem
crát'ico Social). Encano: é que sabe?
PARJIPO DO SIM. ,

.

8). Cruzeiro. Não senhor:
5) PMDB ,(Partido'€l6 Mo- Dólar ultra-valorizado,

vimento Democrático Brasi- \ 9) INDE:PENDENCIA OU
"lelro ). Não: PARA MIM DÁ' MORTEl Por' que não só IN-
barbada. Em que? Adivinhe. DEPENDi::NCIA? Dom Pedro
.6) PT (Partido dos Tra- I foi profeta, não há dúvida

balhadores) Versão nacio- nenhuma ... (Plana)

.:.Jardim São Luiz ,'i

'. /

"COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM .SÄO LUIZ POR APENAS
,

Cr$ 31.200,00 POR,M�S. .

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE,M-ORADIA NO
,rARAGUA ESQUERDQ.
EMPREENDIMENTOS,

MARCATTQ
IMOBIL J�RIOS
LTDA. .

_

.

CR�CI-093 - 11.", REGIAO
Mal. Deodoro; 1.179 -=- Fo.ne 72-113,6

..

Quem 'tem' Honda. aqoratem um, Clube
o CLUBE HONDA é o. neve lançamente da HONDA. Nele vo.cê só .tem vanla

gens:' veeê é sempre um diente preferencidt, tem benefício.s no..:-,concessio.nário., e
'participa de redas as pro.mo.ções espeelals o.rganizadas pelo C�UBE HONDA, como.'

eenvênles cem ho.téis e campings, eeneurses, etc. ,

E mais: ,ganha' grátis a 'assinatura da "REVISTA, DO CLUBE HONi;>A". re-.
do. o. que você tem a fazer:é vestir a camiseta do CLUBE HOND�\;Faça.nos uma vl-
sita pára malcres info.rmações.'! ,�,' ,�,

.

Revendedor Au torizado

RONDA

Aqui voc'ê jjanha em précisao e ganhatém qualidade,
,

Porque,você tem aquró �elVr� e o" é!iuipamentos'
aprovados pela própria Ford.,Mas nao paga um preço

"

,

diferente por,lsso,
.

Aumente a Pl'ecisão.do seu carro: use "!im&nte peça�
e serviços geÍ!(Jlnós F.ord,

Tenha um" N'Qtal 'ltänquOüuiiilitö'·" ..
e barato

AMORETTI, JORDÂN ESTÁ OFERECENDQ DESCONtos ATÉ,16% EM CADA REVI
SÃO OU CONSERTO QUE voei: FIZI:R NO SEU 'VE[CUlO FORD. :'
PRoMoCÃO VÁLIDA PARA NOVEMBRO/ DEZEMBRO 83. '

'

,

.

[1.,.11'
. ...

L,�,.

.. ,

)

Dosjomais dó, Estado:
.., .

,Dezembro./83
. '�.,�

.
'

, Chutometrip�:J-Jq, .6r�sU;o"esporte n�cional, agora, é �.
'jogo de edivinhação -da taxa-'de inflação - a do ano que
.vem. Porque- 305%] ·0 informante .plha para, o bico do
sapato: 'Weil', primeito,; ninguém pôde adivinhar o curso.
'das coisas nem projeção de-Ionpo prazo, E no Brasil, um,
.eno à frente é uma eternidade. Segundo, estamos enjoa
dos, de .previsão born-mocista: este ano, montamos a vida
da .empresa para uma inflação de-120%, tida como um' ,

disparate, em dezembro do ano passado", -. P.ois vai 'dar'
,

jmais de 220%, ,', Pela terceira. vez consecutiva erramos
'

feio. A matriz não quer saber desse tipo de brincad�ira"
Vamos'"agora' com'305'%, de jane-iro a dezembro.T'or qúe ,

305% r Weil, porque o número quebrado é mais científico, .

parece-se com um exercício de previsão tecnicamente bem
feito. Se 'a·{jente<bota '300%, no redondo, a matriz 'acha .'

,'qúe é chute, -",
Deputado., vereado.r, ex-vereador, médices, dentistas,; -

datil�gra� qUjit' não ,'sabe datilo.grafia, e um funcio.nário. que
'

reside",boje, ,DO. Paraguai� .c,omp�fu:a Hsta da� 2, mil 300
'

-demissões. (2.300!) pro.mo.vidas na Prefeitura de Maceió .

Essas demissões feram prepostas pelo. 'Prefé;to. Jesé Bandei- "

.ra e �o."t� ',c.om O ap'9io. do., Go.venjador �iv�ldo' Suruagy,
,

que expHco.ii ter-se atingido. "apenas 'es graúdo.s" que a-
;

: cumulam até tr,ês 'emprego.s no muriicípío.. Segundo., ainda',
,

'Cl G,ov�[nado.r, essas.demlssêes evitarão. que 0.'·municípi9
: so.fr� o. colapso. fin�nceir!) decorrente do. "defi'cit" pro.vo.ca-;
; do. pelo vulto. da folha de pagamento. de pesso.al. Aindá
; assim, a deeisãe . do. Prefeito ameaça provo.càr uma crise
Interna ne PDS" po.rqu,e o. deputado. -federal Fernando Co.l-'

, 101'< (PDS-AL), ex-prefeito, não aceita as demissões.
z

As duas ex-secretárias do ex-governador Henrique Cór:
, dova, Carmem Lúcia Marian e Valéria Maria Bush, não tra-
balham mais' como.exige a'CLT. Funcionárias da Casan e

'da Celesc, ambas foram colocadas à disposição do Poder
: Legislativo .. Uma delas teve, seu pedido de disposição inde
; ferido pelo Governador, disposto a moralizar o que for
;

possível. Mas,_ mediente um atestado médico, ela não vol
'tou ao trabalho de origem, preferindo viajar de férias pe-
ra o Norte do 'País, onde, aliás, já, está -,

O Governado.r Esperidião Amin -preferlu uma palestra
na Câmara Municipal de Manaus, nâ p!esença des 14 ve

.readeres do. PMDB, sete do. PDS e. um número de po.pula:;
.
res suficiente para Ietar as dependências. O Deputado. Ran:

; do.lfo Bittenco.urt,. eecrdenedcr da bancada do. PMDB ama

"zenense na Câmara Federal' qualifico.u Amin como. um "pe-
lítico. co.rajo.so. e capaz", referindo.-se aes avanços em suas

, interpretações -sebre as eleições ,diretas para Presidente da
República. Depo.is avisto.u-se cem o Go.vernado.r Gilberto.
Me,trinho., ;ne> Pal'ácio. �jo. Negr9. , -:

,
"

Na segunde etapa, de Sua ,vlsJ_t-a ao Rio, Q Mrni�_tro,· da
.Previdêncle e Assistência Soclel.v.Ierbes Pessarinho, apre
.sentov "uma esperança de solução"; do, .défícít ;preyiden�
ciário:, ':Ac�lerar a cobrança de, cerca de Cr$. ,1 trilhão de
)nadlmplernes dä previdência- -"- "que ultrapassam 170 mi'l
�evedores, muitos deleS" do próprio serviço público", in"
formOu'-ó Ininistro ao retornar à Brasília. Ao' 'lembrar a

necessidade "de buscar um dinheiro. que nos temos", Ja"-"
bas Pas�árinho informou que vai propor ao Presidente Jo
ão Figueiredo "u.rn -encontro 'de contas" em vários ministé
rios e empresas estatais que devem à preVIdênCia, Disse

que terá pr-oblemas com o devedor privado, lá que, 'segun
do ele tem sido cOrlsfantes os pedidos de concordatas en-

tre as empresas ·privadas.
.

i 'Pela unaniinidáde do.s seilS membro.s, a Câmara Múni
cipal da Cidade piauiense de Pico.s, a 350 quil'ômetros do
Sudeste.de Teresina, decidiu pro.ibir terminantemente a pre
sença do pro.f�ssor do Yázigi Gilb�rto.Santos no recinto do.

,

plen�rio., no.' lócal destinado. às galerias. A iniciativa, iné
dita, é do. Vereado.r José Balbino. de Araújo., que se consi
dero.u o.fendido. pelo., fªto. de o. professo.r tê-Jo repreendido,
ein meio. a 'um discurso., devido. a má aplicação.' do tempo
do. verbo.: "Senhor Presidente, 'nós é que vai fiscalizar as

f;réntes de serViços", quando' protesta'{a o vereado.r, denun
ciando. discrimina'ções co.ntra !nulheres nas frentes de émer

gência da: Sudene, Em, seu reOjuerimento a Mesa justificava
és razões da pro.ibição, "em virtude do. "mal", co.mpo.rta:;
mento. e do "mal trato." aos vereado.res o.cupantes do. Po.�
eier Legislativo. pel'o. vo.to. so.berano.' e légítimo do. po.vo. pi.
co.ense". O próf. Gilberto. Santo.s, iJlém de co.rrigir' areda:. .

ção. da propo.sição.,i' "envioú- també_m à cada ,um do.s verea�
dores um exemplar do dicio.nário. da língua po.rtuguesa de
Aurélio. Buarqoe de Holanda."

.
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VILA-�I;.ENll QUASE CAM
, PEA - O Vila Lenzi' está a

um passo do título do Cam

peonato da 2a. Divisão .de
,

Amadores da liga Jaragua
ense.de Futebol. No domin-

.

90 à :tárde, derrotou em' Ga
ribaldi, ao Grêmio Garibal

di" pelo escore de 2 gols a,

O. A grande final ficou mar

cada para o dia 18, no Es
tádio da SER Menegotti. O

jogo entre os juvenís não
foi realizado, haja vista que
a Jaraguá FabfH, adversária
do' Vila Lenzi, não compa
receu.

VOLKMAR CAMPElO OES
TINO-- No domingo, dia 4,

-

o piloto jaraguaense Volk
mar

-

Berchtold, da Moto
Schroeder Competições, foi

campeão nä categoria 250

cc, com a sua XL 250 Hon
da. rirou também o 2.° Iq
gar ne Força Livre, só não
obtendo o título devido a

lima queda ocasionada pelo
excesso de lama.

Espo'rtes
_

FlGUEIRENSE: &.0 A�IVERSÂRIO - O E.C .. Figueireii�
se, comemorando o seu oitavo aniversário de fundação, pro
gramou pare hoje e amanhã uma série de jogos junto ao

" Estádio Antônio Ribeiro, na Ilha da igueira. A partir das
13 hores deste .sébado começa o festival esportivo e do

mingo, às, 8h30, tem início o tosneio, em dlsputa de Cr$
106 mil em prêmios, que" constam de dols carneiros e

.um porco, além do sorteie do valor de uma Inscrição
(Cr$ 6 �il). A partida principal reunirá o Fig,ueirense é à
Gávea, de Rodeio, jntegrante dos quadro da' Liga Blume
nauense de Futebol. No local completo serviço de bar e

restaurante e outras atrações.'
.

PELADAO TE,!, CLASSIFICADOS, - O r Campeonato
Aberto d� .Futebol de Salão-Pela.dão/Q3, já (Iefini� as equl- �

pes classificadas das Ç,haves A, B e C, para ,a fas� semi
final. A última, rodada apresentou os r�sultádos .Rádio!
Gazeta. WxO Met. ,lanoni, Barnabés OxW Corni. Jaraguá,'
• Colorado OxW FÍI;'Iinvest" Vila Nova lx3 .Gumz -lrmâos, Ar

.

sepum WxO Cru:ieir�, Conf. Neusa 4xO Rec. Coneza" Senai

1�1 Wi.est, Gráf. Avenida 3xl Melralhas, Cyrus 2x5. Amé
rica, RIo Molha e Ser. Aldrovan�i (não compareceram),
Zonta /lA/I 5xl Gen. Lee e Internacionat 'lx8 Ajax. Destas
classificaram-se Fininvest, Gumz Jrmãos, Vila Non, Cenf.
,Neusa, Coneza, Wiest, Ajax, América e lonta "A". '

.

, MAIS JOGOS HOJE - Oito partidas movimentam o '

Peladão/83 esta tarde nó Agropecuário: Corinthians x Fent->:

�nn, :Malvice x Oba Oba, Jar,aguá Fabril x S. Judas, R,eu-'
nides x Vidro Pieper, Vitória x Moitas, Novo Horizonte x

Vide, HiUe, Água Verde x lJnibanco e Vasco x Satélite. Os
jogos da Chave F,: marcados para 90mingo, dle 11" foram'
trensferldos para o dia 17' à tarde, em razão de. uma fes·

tividede que acontecerá no Agropecuário. Outra novidade
e a modificação do regularfiento, que passou a classificar

três.�quipes por chave, ao invés de duas. As-' :1,8 equipes
semifinalistas serão divididas em três chaves de 6., '

, EWALD VENCE EM S. FeO. --- e 'ciclista Sílvió Ro-
'�rto Ewald I aumentou o seu cartel' de títulos ào vencer

I.
do�l.ngo à tarde, a Prova AntôÍlio Eutálio d� Oliveirai
constante dq: 2.0 Circuito Ilha de Sãe) Fraridsco do Sul

'

re�ebendo como, prêmios uma tii'cicleta, ferramentas,' me-
dalha e troféu. Na segunda colocação-ficou Geraldo Ban

doch.,. de Joinvil'lec e na oitava posiçãó Wanderlei locatelli,
também, d. equipe Weg. Esta foi a última 'atividade' do
ano de Silvio, que esta semana foi homenageado pêlo
Clube de Bolão Guaquari, afiliado ao 'C.A. Baependi:
.

. FUTEBOL EM CORUPÁ - For concluído domingo o

- returno do campeonato e .tornelo da Liga Corupaense de'
Desportos. Pela la. Divisão, ßotafçgo 1x2, D. Pedro II e

X':, de' Novembro 6x1 Grêmio Baeumle, sagràhdo-se cam"

peaa o XV -de Novembro, pelo' sald'''' de gols, que agora
aguarda o adversário para a, decisão do' títu16: q�e sairá

,en�re D. Pedro e B'otafogo, neste cidmingo: E pelo Tor-
'

nela Municipal, Palmeiras _lx4 XV de Novembrö e Ouro

Ve�de 2xO Agua Verde foram os resultados, cuja cam

peao do turno será conhecido após o jogo extr.a ,entre XV
de Novembro e Água Verde., Em caso de vitór',a d� Água
Verde, este 'será, automaticaménte campeão, haja vista'
ter conquistado o primeiro turno.

.

,,- _ ,

•

. FESTIVAL DA ARSEPUM - A Associação' dos Servido-
'

r�s Públicos .Municipais de Jaraguá do Sul maI:'CO,u. para os 1
dias 11 e 18 'próximos, no Estádio Antônio Rlbeiro, - na ;

Ilha_. da Figueira, o seu festival esportivo, �o qual partici-
'

p.a�ao mais de trinta equipes de toda a região .. A compe

:�sao começa às T3 :horas de sábado e se estenderá até'�
Inal da tarde de domingo; dia 18.

_

.

SELETO VENCE BLUMENAU - O quadro infanto-ju
venll,do Seleto E:C., de Guaramirim, com gols de Dequêch

� ten�o no gol a def�s� seg�ra de Ré\balino� goleoU sá-',
E
ado a tarde, no EstadIa Joao Butschardt, ao Blümenau
.C., pelo placar de 5 a 1. O Seleto estreouca.,nova vesti

mehta e no' próximo dia 23 medirá força's com? Joinville.

Weg 'come

morao bi na
2·â· qliseja

Os prognósticos acaba
ram se êonfirmando � a

Weg- ti bleampeã da Olimpía
da' Sesiana Jaraguaense, een
c1uída sexta-feira, dia 2,
com a entrega de troféus e

diplomas, ne salão nobre do
Centro de Atividades do Se
si. À Weg 'ficou, com o títu

I� ge'ral d� 2a. Olisej� _

so

mando 75, pontos e conquis
tando 20 medalhas de ouro,

6 d� prata e c3 bronze, fican
de» n� segunda colocação,
com 45 pontos, â Malwee,
c;om S-- medalhas de ouro,
11 de prata e 8 de bronze;
em terceiro a Met. João

Wiest" qye somou 23 pon
'tos, com 6 medalhas de ou

ro, 2 de prata e 11 de bron

ze; em quarto, a M_arcatto,
com '16 pontos, 2 medalhas
de ouro, 2 de prata e 6 de'

bronze e a Jaraguá Fabril,
também com _ 16 pontos, 2
medalhas de ouro, 3 de pra
ta e 4 de bronze e, na quin
ta colocação, aMenegotti,
com 12 pontos, 5 medalhas
de prata e 2 de bronze .

. Seguem-se a Ind. R�uni
das e Jarita com ,7 pontos,
Cyrus e Celesc 4, Max Wi

, Ihelm 3, Hornburg Carro

çarias 2, H. Rlstow, Mecâni-
,

ca Jaraguá e Dalmar 1 pon
to cada qual. À firma Mar
catto' coube o troféu como

a que �elhor se conduziu
no cerimonial' de abertura
da Oliseja, dia 28 de outu

bro, na Arweg..
'

NOVIDADES NOS JASC: JOGOS MICRORREGIONAIS

ESCANDINAVIA A NOVA OpçÃO'
COPENHAGEM ÇOM 30% DE DESCONTO.
Na tarifa Ponto a Ponto.

'

CONSULTE SEU AGENTE DE V IAGEM OU

Nórdi�a ' Representaçõ'es
Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22-8477 - Blumenau

Objetivando uma maior
participação dos pequenos

. municípios e a massifica
ção do esporte amador ca

tarlnense,
�

a 'Secretaria de
Cultura, Esporte e Turismo,
juntamente com represen
tantes de federações, ligas
desportivas, escolas de edu
cação ffslca, CMEs, secreta
rias municipais, agentes e ,

desportistas em gera!', a

través de intensa discussão
no Seminário sobre Esporte .

Comunitário, na Cltur.' re�
solveram dividir os Jogos
Abertos de Santa Catarina
em três etapas distintas: jo
gos microrregionais, jogos
reqlonals e finalmente os

Jasc.

Várias dezenas de rnunl

cípios estiveram representa
dos e· de Jaraguá do Sul :

participaram o Chefe da Di-
visão de Esportes Raul "Ro

drigues, Pedra Santana AI-
. ves e Murillo Barreto de A-,

zevedo, da Difld da 19a.
UCRE. Através das conclu
sões aprovadas pelo seminá
rio, todo municípiO catari
nense interessado em parti
cipar dos jogos deverá ins-

,crever-se até o dia 28 de fe
vereiro de cada ano para
participar das competições
em suas mlcrorreclões.
Todas as modalidades se

rão disputadas dentro de

cada microrregião, menos
atletismo, ciclismo, judô,
natação e xadrez. Cada' mi
crorregião será formada de,
no mínimo cinco e no má

ximo nove munlcfplos; sen

do á polarizada por Jaragúá
do Sul, 'formada pelo muni

cípio-sede, Guaramirim,. Co-

rupá, Schroeder, Massaran
duba, Benedito Novo e Rio
des Cedros. No total são 28

microrregiões esportivas
que o' Estado foi dividido e

os jogos deverão se� reali
zados no período de abril
maio" ficando a critério de
cada microrregião o siste-
ma de disputa. .

A proposta inicial classi
fica um município por mo

dalidade, porém, o Conse
lho de Representante,

'

que
reunir-se-á dias 17 e 18

próximos, em Florianópolis,-
· deseja dois municípios-por
modalidade, dando assim

·
maior rnotlveção a competi
ção. Na reunião dos dias 17
e 18, segundo o dr. Murillo
Barreto de Azevedo, repre
sentante da Região Norte,
serão apreciadas as propos
tas do Seminário e, se a

provadas, inseridas no . re

'gulamento dos JASC,
'OS jogos regionais, por

sua vez, deverão ser. reali
zados no período de julho e

agosto, nas quatro grandes
· r�giões esportivas - Nor

te, Sul, Leste e Oeste - e

segundo os dados conclusi
vos do Semlnérlc, estarão
classificados _ para os Jasc 8

, municfpios por modalidade
e sexe.i sendo dois munlcí
pios decada região esportl
va classificados nos jogos
regionais.
Finalmente, .

os Jogos A

bertos de Santa Catarina

serã�' disputados no mês de

outubro, como anteriormen

te, entre os municípios clas

sificados nos jogos reqlo
nais, de cada região, por
modalidade e sexo.

Duarte
'("

Arno Olavo
,

E�El'RICISTA, AUTÖNOMO

10 ANOS DÊ EXPERiêNCIA NO RAMO

Eletricista em gera'!, manutenção indústrial, ,monta- ,

gem de painéis, consertoLde caldeira à óleo, caldeiras
a lenha e serviços de encanador.

' ,

Rua .Fritz Bartei, 610 --- Fone 72-1429 .....:.. iaraguá do Sul
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COMERCIA.L FLORIANI
REVENDA E ,ASSIST�NCIA TI!CNiCA au,torindl éIe

, calc. SHARP e DISMAC para, Jatagu' dq �u_l-. �egiio;
Temos toda llnhade máquinas 'de ésáever

OLIVETTI, manual e elétricas.
; Grande quantidade de máquinas USADAS: OLlvETTI

e REMINGTOM com Oömeses de Garantia.
Oficina de máquinas de escritório em geral, e

\

,

"Relógios de Ponto Rod Bel.
ÀCESSÖRIOS EM GERAL.

Rua Venâncio-da Silva Porto, 331 - Jaraguâ do Sul;;,sC.

, ,

REL9JOARIA ÀVENIÓÁ
..... -,'

. Presenteie com jóías e as mais ímas
sugestões da'RELOJOARIA AVENIDA.

Marechal e Getúlio Vargas :;-.;" ,

�
... ,

:

:
_.'

FUNILARIA JA�AGUA ,LTOA.
,_' ,-.-'-----..._-------

� I ;

- Calhas para todas as finalidades.
'Faça-nos uma visita:' ,Estamos em _

,

'condV;õés .de atendê-íos '

'..

'

elieientem,en,te.
Rua Felipe Schmidt, ,179 - Telefone: 72-0448

_

./

/ 'TERRAPLENAGE� 'VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores
.

de Esteira

,CONSUL1'E NOSSOS SERVIÇOS.,
TUBOS' SANTA HELE,NA

Tubos, de .concreto para suas obras
Rua Joinvil1e, -t016 T�lefone: 72-1101

A moda certa' em' roupas e calçados é com a

CINDERELA, onde estão as melhores opções '

pata cada estação.
"

CINDERELA

f
"

Vest� bem, A moda certa, na I

Gumerêindo e .na Getúlio Yarg�s.;

DESPACHANTE VI(:TOR

Emplacamentos '� Transferências -_ Negativas
Seguro' Obrigatório' - Carteira de Motorista e

- Carteira d-e Identidade.

, Av. Mal: Deodoro, 557
(iunto a) firm� Emmendoerfer)

Telefones: 72·0060, 7�.0327 e 72-0655

DAR - NAO CONDENAR -

'pont;s �:q��!:_��fiâd:d:r;u�s ��t�:�!�;����r:am:�� <,
Liens

julgá-Ias. E'quantas vezes esfernos errélào�! �,Antes .d� fa- ,�.. 1·da'delarmos e emitirmos, nosso julgamento de'Í�rTIof póhd��) �
rar seriamente. ,

,

'"

I d
·

1Há muita diferença entre nos oferecermos para aju- n ustría
dar pessoas necessitadas e insistirmos com -os outros pa-
IJI que sigam nosso conselho: Devemos sempre tentar '

ajudar aqueles que desejam ajudar a sí mesmos, mas

não 'devemos fazer pelos outros aquilo que Elles têm de

aprender a fazer por st próprios.
" A vida mística leva todos nós ao desejo de pres

tar algum serviço ao semelhante, porém, em nossas ten

tativas de serviço humanitário, multas vezes tornamos

as pessoas ainda mais desamparadas.
Uma palavra de conforto e encorajamento" um sor

riso ou um pensamento, isto é muitas vezes tudo o que
'se faz necessário pare ajlJdarmos' aqueles que buscam

'

maior
_

compreensão pare suportar o fardo que a, vida
lhe impôs. ,A amizade e um encorajador conselho será tu-

do o que teremos de dar. Nem sempre será compensador
-Haverá, sucesso e fracasso. Contudo, só dandö 'é que re

almente reecbemos e, para recebermos _a� coisas pró
prias da vida espiritual, devemos doar a parte espiHtual, " "

do nosso próprio ser; , Extraído da Revista "O Rosacru:z;" _"

publicação da Ordem AmoFc/Cx. P. 307, 80000-Curitiba..-------------.

O Liens Clube Jaraguá do
Sul Cidade lndustrlel, recebe.

s : rá ne próximo dia 12, no en-
,

cerramentô' das ati'{idades leGo
nísHcas do ano, a visita o.ficial
-de Governador do 'Distritó L-'O :

Oswaldo Cidral.,
O encontro festivo dar-se

á no Itajara.·
Por outro lado, informa o

presidente Alibert Ewald, _q'ue
o "Cidade' Industrial" vestiu
domingo- 15 crianç_as que toma
ram a primeira comunhão, na

Comunidade São Judas 'Tadeu.
se�1do ;05 recursos oriundos do,
C�)ncurso -Bonecas y�vas.

.- ..

.,. .-

, "

" OBANCOTOTAL.
".,

,

,

ZBEse � I'

;{»

",;i1���<;�t��_'� \,;:,
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Não será a. isenção ou I\)
Da p'ra .contar nes dedos relaxamento na fiscali�ação

de qualquer imaginação que, qúe proliferam em Jaraguá
Ele visa simplificar o ml- atingindo, . como, atinge do Sul e outras cidades vi-

cro e pequeno comerciante, .uma classe como a dos een- : zinhas tão elevado número
'cobrando por carnê, pelo tabilistas" demlnulu-se a sua : de lanchonetes petiscarias- e A lei de falências dispõe
critério da "estimativa fis- capacidade d.e �ealizar com- I outras fórmas'de comércio também que a falta de li-

cal"; o chutômetro, segun- pra�, o que Impo,rta na re- que atraídos pela facilidade vros. �briS!.atório-s.. ou dé'$U�
do o comentarista Joelmir duçao. do. ICM, tanto do, que se concede, abandonam ellcrltu�açao regular

,

é cr..

Betting, da Bandeirantes, eemeretante qu� vende, ee- outras ocupações para ex." m� fa.hment�r {art. 186!.
,ou por enquadramento do" m� na do an!error, o lndus- piorar' o co,mércio, que a- . MUito. terla:se para �I�er ..
próprio contribuinte, dls- ,trl�1 qlle•. deixa de vender brem hoje e fecham ama- so�re � matéria que hOle m·'

pensando a escrituração dos mars e fm�lmente r��rcut.e nhã, pelá precariedade de qUieta e ameaça
.•

a nobr�
livros fiscais, (exceto o Re- na éolocaçao da matena prl· suas e�truturas desestabHi- c!asse des çontablhstas e e

gistro de 'Entradas), e até ma, provocando uma conti.! zando o coinér�io tràdicio- um desestímulo aos mllha-
mesmo. de emitir as pró- nuada .recéSsão.

_ .• naI que dá sustento ao Es- res de novo�. profissionais
,prias netas fiséais de ven- �ova�ente, entao, da p. r:a tado, prejudicado pela een- que neste mes de dezembro
das, para quem alcança um se Imagmar q!Je; �nquanto corrência desleal que fazem, se formam nos bancos' es-
movimento aproximado de' cobra umlit taxa fixa por no '51ue são ainda atingidos colares.
Cr$ 2 milhêes e meio men-. carnê, qúe nem sempre é a pel'a praga dos vendedores
sais. prov;a de que cobra çorreto, . ambulantes e mascates que

o Estado ,ainda deixa de re· espàlham as suas mercado-
ceber o ICM decorrente das rias nas portas das -lojas es-

compras' que o contabilista tabelecidas e pelas calçadas
deixa de fazer, por absoluta e obrigam os pedestres a en
falta de Gondições financei.' trar no leito da via pública,
ras.

. para alcançar a próxima lo-
O Estado· pode tazer isso, 'Ia? É um desrespeito que es-

criando a c()brança' por car- _ tá desafiando às autorida-
,
nê? des estaduais e munlCipais.

E co,!,promete a, boa ima

gem, o cartão 'de visita da
cidade.

Se
o Estado teve por

escopo at�nder. de-
.

terminada classe, a

tirando nesSa dire

ção, fê-lo' por
'

um

, péssimo atirador, porque a·

tirou numa.direção e �cer·
tou noutra.
Um bom legislador, an

tes de tomar .qualquer mr

ciativa, tomaria' pelo menos
medidas cautelares, como
toma certo clube de serviço,
com suas provas básicas.

Quais são?

a) - É a verdade? b) -
É justo para todos .os inte
ressados? c) �, CrJará boa
von'tade e melhores IImiza
des? e d')- Será benéfico

para todos os interessados?
Falamos· do decreto n.·

19.733, de 3 de agosto de
1983.

Nada se tem contra medi
das dá alta economia da FIit
zenda. O que o fisco' não

pode'é invadir a área d�
outras administrações, es�
cialmente as dos esc!llões
superiores, da área federal e
dos próprios códigos nacio
nais.

Possivelmente "a boa no

va" tivesse efeito passagei
ro, que só agora é concebi
da em toda a' sua extensão,
pelos.danos que causa. E de
mal para pior.

Se engordou o pequeno
comerciante, o .que não se

acredita, '0 micro, então,
ainda mais, que vivem da
espeCulação e do lucro, por
outro esvaziou os profissio.
nais liberais que' cüidam

_ com 'Sua' competência fixa
da em lei federal, da escri·

'turação contábil, os escri·
t6r10$ legalmente constituí·
dos, COI)'I registros, taxas

Estado··, prejudica
classe

�

profissional

'Olhe-se .'a· Legislação do
Imposto de- Renda" o art.
10 do Código Comercial,
com suas exigências não der
rogadas, o art. 11, sobre uso

:obrigatório de livros e o art.
23, que previne que, só os

livros devidamente escritu-
rados fazem prova ple_l1�.1 aquisição começaram na'

em juízo.
..

, . mana passada ,e os ace
, finais 'aconteceram na

ça-feira. Atualmente, a i
dústria abate a' metade
sua cepacldade, ou seja,'
mil frangós por dla, A

.

,

malizaçãci está sendo f,'
junto ä CVM - Comis'
de Valores' MQbiliários.
Rio de Janeiro, essequre
através de -oferta púb'
a aquisição do restante

-ações com direito 'a voto.
. De acordo com Ant6n
Cerlos Silvá, diretor de
leções da Ceval Agro-ind
tria] .de

'

Gaspar, a méd'
pra'zo' a ,empresa se inc

pora·rá a Seara, controla
r:ela Ceval. Pretende-se cl'

I1al1')izar a atividiilde,' CI
v.eitando-se a capacid.
máxima çle produçãq � !l
!TIa, próxima etê!pa ._atin�
�o. mil aV,es/dia ·em ,cê!P,

'

qé;lde de 9bate.
JARITA TAMBÉM'

De boa' norma seria �. ço�:,'
- Esta semana' trarispir

ordenadorià de Tributos, re:"
a· inforMação de . que a I.

ver os aspectos do d�creto
dústria' Têxtij: Jaríta

\
S.A

de J tapocuzinho, que enca
em cau�ä, permanece"do tra-se em delicada situé!Ç'
com a arrecadação do ICM financeira' e ameàçadapor carnê, mas mudal'l,do o

. falêl'lcia,. estaria em ri
critério quanto ao' uso ou

, dação, com' o que seria
não de livros, porque estil, garimNdoif 'os' ,empregosmatéria poderá dar ainda
muito pano p'ra manga. centenas de' 'operários

E I',·' malharia, é confecção. A
enyo ve mUita gente e

interessados..·' quínta�feir.af "no encer

Nessa briga de leM e es-
mento desta edição, Q8

crituraç,ão, a parte do Leão haviÇl de concre'to; somell

e;)(p�ctativa quanto ao de
é do Estado... f h d ' .

,

ec o' o -negocIo.
Toda,à ,produção da Jat

ta encontra"se paraliza
funcionanão somente ,a ,psr

- te administrativa. Informall
seé�ainda que vári.os ;·grupo!
mostraram-se interessa
em assumir 0- controle
cionário. Incl.Lisive

.

um jor
nal

_

da região chegou a n0-

ticiar que um grupo carioc1
teria

.

acertado a comp(l
com a direção.

cisa alijar uma classe pro-,
fissional, dizehdo aos con

tribuintes que não precisam
-

mals de livros. Isso. não é a

tender ao pequeno'.. Quando
,muito serve' para fazer o

,

jogo de ,interesse ,de gru.
pos..E isso nunca foi boa
conseUieira ...

I -'.-----------------------------------------------------------------------------------------------------J

Será' reflexo ou recalque
porque a imprensa vive pe
·gando. no pé da fiscalizaç�o,

'

preferindo
/

a comodidade
do chutômetro pelo' enqua
dramento, só porque é voz

. cerreute entre os fiscai�,
que não dão validade ao

que ,o comerciante escreve

no seu registro de entradas,
registro que 'a fiscalização
deveria examinar com fre
qüência em nome do Estado
a que servem, já que este
lhe retdbue muito bem pelo

-

batente, iniciando a carreio
ra com generosas 800 ml
lhas mensais?

municipais e impostos e as

repercilssões com seus inú
meros empregados e até os

biscateiros, ,os empregados
profissio,nais que ainda rea

lizam esçriturações, para
melhorar os ganhos" já mln-

, guados e depaupQoados. ,

O-comerciante, .
e . micro,

pequeno, médio ou grande,
o industrial na mesma esca
la e os atacadistas,' pela lei
superior, todos eles, sujei
tam-se às ime!tmas ,exigên-'
elas, ainda em vigor..

, . .

Causa, espécie, vale res

saltar o fato, a inércia da
Associação dos COQtabilis.-.
tas da cidáde, que nenh.u.ma
atitude tomou em favor' da
classe. Também o Conselho
'Regi�nal de COntabHldad�,
parece que concordou com

a medida tomada pelo go-
verno. estaduaL

.

·lJM CbNTABILISrA.
DESEMPREGADO

DezembroJNatal-83
.

Quer dizer, em outras

pä.iavras, que dá pr'a um,

enquanto tira "dos outros.

'E sãq todos pequenos, na
acepção da palávra e do
significado da "Carta aos

Catarinenses", c'arro' chefe
do então candidato, hoje
governador.•.

Claro que ·pode. Mas pre-;
cisa com todo o estardalha
ço fazer implodir os conta·

bilistas habilitados, criando
lhes sérioS problemas de or

dem social e economica que,
na verdé\de, diga-se, não �ão
fão elevados' como 'custo, a Ó governo estadual s�
ponto de se fazer li propa· ; tem a perder e o município
ganda fiscal, para préjudi- . pouco .se beneficia com as

car profissionais que leva· taxas que 'recolhem à tesou·

ram anos a estudar a arte raria e_ emporcalham as

ou ciência de fazer 'Iivros?_
�

nossas até bem poucas sem· .

'pife limpas vias piJblicas·.
'

Está na hora de se exami·
nar melhor a medida toma·

,da 'pelo' go.verno.

É possível que a Secreta-,
ria da Fazenda nem tenha
conhecimento disso. M�sl
que prejudica isso preju.
dica e tem feflexos na 50-'

.

ciédade.

O tráfego pelas ruas ficoy
muito bom. Palmas! Mas as

calçadas? Fral!.camente?
O Governo deve cobrar os

seus tributos, mas não pre�

Jaraguá do Sul precis�'de uma
,

segunda ponte
"

Aproveite! Faça
a sua assinatura
pelo preço antigó.
Ligue para
72·0091.

Ceva!
adquire
á Fril

O Grupo Ceval adqui'
esta semana o contrai.
cionário da

. Fril-Frigor I
.Rlo- da Luz S:A, de Jara
do Sul, que tem cepecl
para.o abate de 24 miJ.a
Jdi_a. A .nova empresa vai
incorporar ao conglomer
de Seara; atualmente
ponsável pelo comércio
rio de 120 mil aves
dués. indústrias instala
em ltapíranga e Seara,
Oeste Cetarlnense. A c"

pra, segundo informo
.cheqou g pouco mais de
700 milhões..

.
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