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JARAGUA DO SUL

Inamps f'ixa em 650 internações/mês
a jaraguá

messe de reajuste de 55%
do INPC, do Ministro Jar
bas Passarinho. 41

A determinação do Inamps
de cortar as internações
prov.ocou grande indigna
ção. O Presidente da, Asso

ciação Cetarlnense dos Hos-

Bancários ganham
"delegacia sindical

Em ato solene,foi insta- cujo diretor regional é o Sr.

Ieda oficialmente no dia José Pêra Neto.

26 de outubro, em Jaraguá De acordo com Pêra, a

do Sul; a Deleqacia Sindieal instalação de uma Delega-
do Sindicato dos Empreqa- cia em Jaraguâ do Sul era

dos em Estabelecimentos antiga aspiração da classe e

Bancários de Joinvllle, na do próprio Sindicato dos-
Avenida. Getúlio Vargas, 847 Bancérios, que aqui já atua-

(defronte o CIP) -:-- Fone va há vários anose que ago-
72-227,7 _ que presta aten- ra presta atendimento aos

dimento a cerca de 400 as- associados de segunda à 6a.

seeledes de Jaraguá.e re- feira; das 14às 21h, com

gião. Junto, funciona tarn- serviços odontológicos, de·
bém a Delegacia do Sindica- partamento [urfdíco.csalade
to dos Trabalhadores em jogos,' lanchonete, além' do,

Transportes Rodoviários de setor esportivo, cu]o Cem-
Joinville, que tem base ter- peonato, realizado anual-
ritorial sobre os munlcípios mente, passa a ser coorde-
do nordeste. catarinense e nado 'pela Delegada.

Uma nova medida casuís
tica dô Inamps está impe
dindo que a populução pre
videnciária seja atendida. É
que o 'Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previ
dência Social, reduziu dras
ticamente o número de in

ternações hospitalares no

Estado, causando preocupa-
.

ções nos hospitais e nas en

tidades trabalhistas. Em SC,
das 45 mil lnternações men

sais, houve redução para 35
mil, atingindo principalmen
te a área rural; que ficou
com uma cota 'de somente
3 mil internações mensais,
ne rede hospitalar catarinen
se. O controle será -feito a

través de' etiquetas gomadas
qUe deverão ser coladas na

conta do' paciente.
Este fato !I0VO levou o

"Correie do Povo" a estabe
lecer, contacto com as dire
ções do� hospitais da cida-

•
de, considerando q�e a me

dida veio atingir diretamen
te 'os previdenciários,. que
arcam mensalmente' com
suas ". obrigações' mas não
recebem do órgão previden
ciário, federal, a contrapar-
tida.

'

O Inamps fixou em 390
o ).imite de internações no

Hospital SãoJoséj l l S fun
clone rios e 128 lei tos), por
mês, contudo, segundo a

sua diretora, I rmã Letícia,
há sempre um excesso de 60

.

a 70 pacientes previdenciá
rios acima da média-limite
e o,ôFl(J$.Gabeà própria ins

tituição, que 'vive sltuaçâo
financeira multo delicada e

não vislumbra perspectivas
de melhora da situação, Já
nó Hospital Jaragvá (60
funcionérlos e 70 lei tos), o

limite de internações fixado

pelo Inamps foi. de 26Q pa-.
cientes é também há exces

so" revelou o administrador
do nosocômio, Hilário Dall-
mann.

o pior - frisam - é que'
não podemos deixar de a

tender os pacientes, até por
uma questão de humanida

de, e o Instituto não per
mite que se 'cobre diferenças
nas contas hospitalares on

de i3 diária filaga. ai nda é de

:çr$ 4.900, apesar dä pro-

pitais informou que isto re

presenta um prejuízo irre

cuperável para a rede hos

pitalar, antevendo a demis
são de funcionários, a re

dução dos serviços hospita
talares e o fechamento de
muitos hospitais.

Durante o ato de posse
da diretoria da Associa·

ção Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul,

.

sexta-feira, no Baependi,
o prefeito Durval ' Vasel

lançou desafio à classe

empreiariàl, para a eens

trução de um Centro de
, Convenções ou Parque de '

Exposições( para qUe ali
se possa promover feiras,
e exposlções industriais
e comerciais, com reper
cussão nacional e inter
nacional. 'Acredita o Pre
feito que 'com isso nes

SOs produtos seriam ee

locados na vitrine, atra

vés promoções de enver

gadura, mas para que a

idéia vingue, é necessá
rio que a iniê:iativa parta
da classe empresarial e

com esforços da iniciati
va pública e privada, en· .

volvendo a S,c�etaria da

Durval quer Centro
de Convenções , -

Schroeder implanta
o Centro de Cultura

A Empresa Brasileira de

Planejamento de Transpor
tes '_ Geipot, entregou es

ta semana à Comissão Mu

nicipal de Trânsito, o "Estu

do de Sinalização da Área
Central _ Jaraguá do Sul",
desenvolvida pela equipe da

Prefeitura, com
I
assessora

men.to do Geipot e da Se
cretaria dos Transportes e

Obras e integra atividades
do Projeto de Assistência
Técnica para 'o Estado de'

.

Santa Catarina. O coorde
nador da Comissão de Trân-
sito, Olavo Marquardt, afir-

o

mau que a despeito da im

paciência de 'alguns muní

cipes, Os estudos vêm pro
por soluções pera a sinali

zação do centro da cidadej

Indústria e Comércio, Fi

ese, Federação do Comér·
ciee outros órgãos e en-

'

tidades, o fato ganhe dl
mensão e a obra'd� >. fa.to
se viabilize, assinalou.

,

Disse Durval que a ado

ministração munieipales
tá receptiva. ao diálogo.
que dará a sua parcela
para a consecu.ção do

projeto.

Ó município de Schroe
der contá desde sábado com

o primeiro Centro de Cultu
.re do Vale do Itapocu. O
ato deu-se com a instalação
da sede própria da' Biblio
teca Pública Municipal"Cruz
e Sousa", criada em 1971 e

que hoje conta com 5.500'
volumes, des 'quels 127 de
sutores catarlnenses doa
'dos pela Fundação Catari
'nense "de Cultura e outros

550 ainda virão até o final
-do ano, oriundos do convê
nio Prefeitúrajlnstituto Na
cional do Livro.
Durante a solenidade foi

formalizada a doação do

prédio e' terreno do Banco

JÚlú, que .encerrou arivida-'
des no município e que ha
víam sido solicitados pela
Prefeitura e Câmara de Ve

readores, para tal finalida
de recebendo do diretor

presldente da instituição,
Olavo Egídio Setúbal, a ga
rantia de que seriam passa
dospara o patrimônio pú-,

. blico schroedense. Os ge
rentes Teotônio Moreira
Costa e Valdir Valdemar Vi
cente, da Agência de Jara-

'guá do Sul, representaram a

direção e desde então o pré
dio de 152m'2 e o terreno

'de 500,15m2, localizados na

Av. Mal. Castelo Branco, ao
,
lado da Prefeitura, avalia

i dos em Cr$ 35 milhões,

Estudo de sinalização.
está concluído

.

constituem-se patrimônio da
comunidade -schroedense e

que âbrigam o Centro de
Cultura.

Foi descerrada na opor
tunidade, placa comemora

tiva ao ato, registrando o

agrad�cimento' de Schroe
der ao Banco Itaú. No mes
mo ato, a Prefeitura .

e a

Fundaçâo Catarlnense de
Cultura, através o prefeito
Aldo Pasold e o superinten
dente Udo Wagner, assina
ram convênio de Cr$ 1 mi

lhão, para aquisição de no

vos livros e melhorias na

biblioteca.
Udo historiou o trabalho

da Fundação e o apoio do
Governo do Estado' às ma

nifestações culturais, falan
do ainda o deputado Octacl
lio Pedro Ramos, que regis
trou a importância do acon

tecimento, o prefeito Aldo
Pasold, que destacou o sig
nificado da solenidade pa
ra Schroeder, desejando
que o Centro seja um pólo
irradiador da cultura, em

todas as suas manifestações.
, O gerente Teotônio Moreira

.

Costa, do Itaú, igualmente
fez-se ouvir acerca do ato,
em que estiveram presen
tes, ainda, autoridades mu
nicipais, dirigentes' da Ce
lese, Télesc, Diretor Regio
nal do Ipesc e membros da
comunidade.

cujo trabalho foi iniciado
há um ano e a sua' execução,
se dará de forma grJdativa.

Na reunião de c-:tO!bro
da CMT, segunda-feira, fez
se uma avaliação ds Campe
nha de Segurança no Trén
sito, sendo a mesma consi
derada satisfatória, em que
pese o reduzido contingen
te policial, onde os ciclis
tas, em boa parte, estão o

bedecendo o novo trajeto
estabelecido. A campanha
continua, assim COmo çon
tinuam os estudos para a re

'Iocalização das transporte
deras- do centro, onde os

próprios diretores e geren
tes vão discutir e participar

- das decisões, de modo de- '

mocrátko.

APOIO AOS
AVICULTORES

. O Prefeito; durante' a
Festa do Avicll'ltor, em

Rio da Luz, assumiu eem

promisse de apoio aavi
cultura do' município, na
abertura de valas e fos
sos para a captação de
água para a refrigeração
dos aviários, objetivando
a diminuição da mortan

dade de frangos -durante
os dias quêntes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FESTIVALjREFRIGERAN- f
'

TE - O Rotaract e o Inte
ract Clube promoverão em
conjunto ° 1.0 Festival do
Refrigerante de Jaraguá do
Sul. Será nas dependências
do ginásio esportlvo do Co
légio Säo Luís, no .dla 25 de
novembro, uma tarde in
fantilonde a renda' reverte-
rá para o Natal da Criança
Pobre. A coluna foi a pri
meira a anunciar, semanas

atrás, o Festival.
CHICO,SCHORK - Na pro
gressista Guaramirim, o de
dicado Francisco Schork foi
reeleito para mais dois a

nos na presidência da Asso
ciação Comercial, Industrial
e AgríCola. A posse aconte
cerá dia 15, às 10h30 no Se
'Ião Paroquial, com a pre
sença do governador Espe-'
ridião Amin. Agradecemos o

convite..

FESTA S. JUDAS -.0 pre
sidente Waldemar M. Rau,
da Comunidade S. Judas Ta
deu,

. convidando' a todos
para a Festa de São Judas,
dias 9, 10 e 11, no amplo'
pátio lá existente. Serviço
de bar, cozinha, estrudel,
jogos, churrasco, costela,
boa música e atrações ou

tras durante esses dias. To
dos I�!

CASAMENTOS - Na a�

genda branca deste 'Sábado,
os casamentos, na Igreja

. Matriz, de Carlos Francisco
FagundesjLaurete de. Frei
tos às lOh, 16h Idemar Jo-:
ão SchniitzjRosicler Adria
no, 1711 Wolnei Cândido To
mazellijlvolir de Stefani, 18
horas Elói Sperandioj-Ma-
ria Ríchardt e às 20h João
Acir Alves de BritofMara
Lúcia Mann. Na Igreja Evan
gélica-Centrö, às 16h Carlos
José Ribeiro dos Santosj'
Mareli Berndt e 20h Maurus
WeegejDeborah' ,karin Ko
nell.
CASAL LYRA - Reallzou

se dia 27, na Paróquia Nos-
so Senhor Bom Jesus, de
Guaramirim, o casamento

A ECONOMIA SEM
SEGREDO

Venha conhecer e pro·
var os pratos prontos
congelados Urso Bran
co: aperItivos,'massas
sobremesas, carne. cJe
boi, aveS, frutos do
mar, êàrne de porco
entre outros. "

R, Barão do Rio Bran
co, 2�ll - F. 72-0508

Jaraguá do Sul

do farmacêutico João Fran
cisco Lyra com Elemezia de
Freitas. Após o ato religio
so, houve recepção para os

fami'liares, no Restaurante
Represa. O sr. João Lyra,
dia 5, estará também de a

niversário e seguem nossos

duplos cumprimentos.
MASSARANDUBA - No'

-próximo dia- 11, Massaran·
duba comemorará aniversá
rio de emancipação e para
homenagear o munidpio, o

"Correio do Povo" está' ne

goci'ando a publicação de
novo e alentado trabalho
do incansável pesquisador
Dr. José Alberto Barbosa,
Promotor de Justiça da la.
Vara e nosso constante eo

labereder.
D R O PES - O Dr. Fo

gaça mais Gilmar Menel,
transando a abertura de
uma loja de artigos esporti
vos, na Marechal OeocIoro.
xxx O Lions Industrial far4
nes te mês de novembro, em
dia e horário a confirmar,
um bingo' beneficente, aber
to a comunidade. xxx A ple
no vapor ii Pizzé;lria Restau
rante Engenho, agora .sob a

direção <te Lol ro José Grie
beler, atendendo das 10 às
13h30 e a partir das 18h30.
Fica na Reinoldo Rau, 21.
Bastante cumprimentado pe
le seu netaltclo, dia 26, o
amigo Ademir lzldoro, ve

reador em Guaramirim.
PROJETOS DOS EX.pRA�·

CINHAS - Os dep. Alvaro
Correia e Salomão Ribas Jr.
fizeram uma bos obra com

a apresentação do projeto.
: de-Iei, transformando em
auxílio especial a pensão
concedida. aos ex-combaten-·
tse da '2a. Guerra Mundial,
modificando a redação d.
Lei 'Estadual n.O 5444, de 15.
06.78, pare evitar que rece-,

bem duas pensões - uma

federal e outra estadual .....:-,

legalmente proibida acumú
lar. � para os .ex-combaten
tes'de terra, mar é ar que
estiveram na Euvopa. Ago
ra o dep. EdisQn Andnno
amplia oprojeto n.O 141j
84, estendendo para aqueles
militares (Lei da praia)

.

que com bravura e coragem
ficaram no extenso litoral
brasileiro em missão de pa�
trulhamento. Tá certol I: ca
da vez menor o número des
ses bravos' brasileiros 'l:1ue
tudo deram de si em 'prol
de uma liberdade que ain
da não é plena. Sabem 0$
leitores, quanto eles' ga
nham? Pelo amor de Deusl
Me envergonho:

'

,

BAlLE DAS FLORES -

. SenS nó dia 14, na Socieda
d�'�� :.�e Jyl�o, trpico, com·

músiêíl; da Bàndinha 'lyr'a

da Aurora. Nove candidatas
vão concorrer ao título de
rainha; representando ein

presas locais. O custo da
mesa é Cr$ 20 mil e o corpo
de [urados será este: Maria
Luiza Vasel, Balduino Rau
lino, Elza Wulkof (jornal�s
ta do Shoppin News, de ,S.
Paulo), Mauro Koch, Valdir
Vicente, José Gilberto Me
nel, Asthéria Vargas, Wal
demar Behling, Brun_hilde
Mahnke Schmöckel ,e Luís
Augusto.

BONECAS VIVASjRESUL.
TADOS � 10 milhões 567
mil e 600 cruzeiros foi o re

sultado bruto do Concurso
Bonecas Vivas do Lions Ci
dade Industrial, dia 17jou.
tubro, no Baependi, do qual
participaram 19 candidatas.
A venda de. votos somou

Cr$ 9,032.500, que somados
a outras receitas, como ven- .

da de ingressos e demais
artigos, no valor de Cr$
1.535.100, atingiu o exce

lente número, contra uma

despesa de Cr$ 1.826.652,
oriunda do pagamento cio
salão, decoração, animação,
ingredientes para o café en

tre outros.' O lucro líquido
atingiu a Cr$ 8.740.948 e

será empregado para fins
filantrópicos ebeneflcentes..'
além do emprego na cärn

'penha de dotar a periferia
de abrigos de Ônibus,' junto'
'com a Prefeitura MUl'li€ipal.

O presidente José Henri
'que (Vanda)

,

Pereira e, de
mais, Leões e Domadoras
'estão agradecendo a indús
tria, comércio e comunida
de, pelo lnaudlto .apolo �à
causa ao clube-de serviço"A
vencedora do Concurso foi
Dayana Besen, filha de Blã
sio e Maura Besen,. a 2a «,

.colocada Luciane Maria, fi
lha de José e Rosinha, Wod�
zirisky e a 3a. colocada, Ana'
Paula, filha de Adernar e A-

.

raci Eggert.
FORÇA DE PAZ TEM AS

SOCIAÇÃO - No Clube 6
de Janeiro, na Capital, reu

nJu-se um grupo d� ex-inte-'
grantes da Força de Paz da
QNU que at�ou no SiJez, no

..

EgIto, e- fyndaram oficial
mente' uma associação de
classe no dia 26 de, outubro
passado. Santa Catarina te
ve destaqUe na formaçãö"da '

força de paz organ itada pe-
la ONU, concorrendo com 3
contingentes' e o maior de..
les se const'ltuiu de' 96 com"'

ponentes, Pou<:os são ,os' 'lei
tores que sabem que Jara
guá do Sul participou com

muita honra dessa força ex

'pédidonária de pa�7' na fi-
.

gura de uma peS'sö�" muito'
querida na Barra' 'etö Rio
Cerro, o' ex-vereador Marl�
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Marinho - Salvador da Pá
tria - Rubini.; Os que prl-

, vam de sua amizade conhe
cem os relatos desta fan
tástica expenencra

: vivida
pelo bom jaraguaense no

Oriente Médio. A -AssOcIa
ção dos Veteranos' de Suez
vai carrear muitas vanta

gens para essas missioná
rios da paz e, apesar dc ror
reno árido em que estive
ram, separando es brigões,
é quase certá que desta v'ez
va i chover na 'horta do Ma

rinbo. Boa pra :tí, amigão!
ARCO IRIS BRILHA -

Outra vez a 'rapaziada do
Musical Arco Iris, de Jara

guá do Sul, brilhou em Fes
tival. Desta feita, no 8.° Fes
tival' Universitário da Can

ção, em Blumenau, obteve o
'

2.° lligar, defendendo a mú
sica "O Nascer de um Sam
ba", 'é:le Durval BorbaNeto,
inscrita em 'nome do acadê
mico e integrante do grupo,
Aírton Schiochet. A música"
ihtegrará o elepê das doze
melhores colocadas do FUC.
Cr$ 8QO mil foi o prêmio.
Parabéns e avante!
A PARANAGUA - Um gru.
po de voluntárias do Pronav
ILBA e integrantes de Clu
be de Mães, foram terça-'
feira a Paranaguá, pare vi
sita aos principais ponto!
turísticos. De Curitiba a

Paranaguá, seguiram de li
torina pela Serr-a da Gra
ciosa, retornando de Ônibus.
A primeira dama Maria Lul
za Vasel acompanhou o gru-
po. ,

FLASFIES .......; Trocou ida
de segunda-feira e foi bas-

'

'tante cumprimentado, o Co
ordenador do Sesi, Ralf E.:
gerland. xxx No Baependi, �

já a venda, o tickets pare os '

exames médicos, a Cr$ 2
mil. xxx Bastante feliz e

cumprimentada pela chega
da do primeiro neto, a dire
tora da 19a. UCRE, Iris Pia
zera. xXX A APAE manterá
barraca para. venda de arti-

90S feitos pelas crianças.
clube de mães, durante a

Festa das' Flores, no Agro
pecuário. xxx O Rotary Club
.de Jaraguá

.

do Stil, prepa
rando-se para o torneio
Gijo, dlas 16 e 17 próximos,
em Rio do Sul: O pessoal já
está treinando.

EM .DESTAQUE - A co

luna cumprlmenta ji jovem
Fedra Konell, filha de Ivo e

Cecília, pelo título de la.
princesa obtido sábado, na

3a. Festa �stadual da Bana
na, em Garuva. E neste sá
bado, na Sociedade Despor
tiva Recreativa Massaran
duba, o baile de anlversé
rio, com ° Conjunto de Rit
mo, Society, às 22 horas. A
gradecemos o convite.

BEIRA RIO - Anuncian
do para o dia 14 próximo,
promoção dançante para
associados 'e não essocla
dos, com o Musical Arco
Iris, com muito sambá na

jogada. Começa .às 23 ho
ras. O Beira Rio tem .agora
na diretoria social, o sdvo
gado Roberto Vargas' Ma
drid.

,FOCALIZANDO �. Flávio
Jose e o Diretor, participá
ram sexta-letra; na Capital,
da posse da nova diretoria
do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais de Santa Ca:
tarina. 000 As Sras. Jane
Schulz e Onda' Wolf, rece

beram .esta. semana, com

lanche; as suas amigas. Na
quarta-feira, o casal Hans e
CarlaMayer, ofereceu [an
tar para turma da Rohale
ros. '000 A OASE quinte-fel
rlnäs, encerra suas atlvlda
des do ano, dia 08/12, com
café. 000 Aniversaria dia 4,
a Sra. Jufta, esposa de Dor
va] Marcatto, e no dia 8, o

industrial Loreno Antônio
Marcatto.

NO CINEMA
"SAHARA" é o filme em

cartaz, deste sá,bado até 5a.
feira, às 20hlS; no CineJa
raÇluá, E a aventura român...
tica do ano com Brooke
Shields. Censura 14 anos.

Grande promoção de relógios'Technos'a
Cr$ 35.000,00 ou Cr$ 9.100,00 mensais na

Relojoaria Avenida
Jóias e Reldgios

Marechal Deodoro, 431, e Getúlio Vargas, 9

,���------------�--�
'�----�--------------��

Celina Cabeleireiros
Especialidade'em cort-es modernos, bem como

pintura, reflexos, hidratação, maquilagem e a m.is
nova ,técnica para permanentes� limpeza de pele e ma

nkure.
Ru� Gumerdhdo da Silva n.o 119 (ao lado dà Caix-a

, Eton'.) f..72-2165 -' JS. (AgOr_.1i.<&n' nov9,proflssional,
"'cabeleireiro argentino. Novas, m,quilarii:!:.t: ,cortes)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Schork continua na
testa da ACIAG até 86
o empresário Francisco

Herbert Schork foi reeleito
na última semana, presiden
te da Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de
Guaramirim, para o biênio

. 84/86, durante jantar dos
associados da entidade, oca
sião em que, também, fo
ram prestadas as contas da
diretoria anterior. Para ma

ior dinamização des traba
lhos da ACIAG, foram cria
dos departamentos de apoio
a diretoria, que além de
Schork na presidência, tem

Silvio Decker na vice-presi
dência, secretário Alceu But

chardt, tesoureiro Luís Car
los Pereira, diretor indus
trial Walter Jenssen. dire
tor comercial Osmar Klein,
diretor agrícola Lauro Froe
lieh: conselho fiscal - ",Ar
no Zimdars, João de Bem e

Blásió Mannes e membros
suplentes João Kraisch, Si

golf Becker e Luís Carlos
Sarti Garcia.
O departamento recém

criado de micro empresa fi
cou a cargo de Sílvio De
cker (coordenador), Rena
to Dias, Alvacyr Sardagna,
Teresa Camargo e Mariste
la Mannes; assessoria geral
Lourdes Thomé (coordena-.
dora), Domênico Weber, Jo
ão Riboldi e Elídio Fertig;
assessores. industriais - A
cllno Feder e Elói Soter Cor
rêa Neto; assessores comer

ciais - Reinaldo Safanelli

e Osvaldo de Aguiar; asses

sores agrícolas - Luís G.
da Silva e Lauro Murara é,
conselho de construção
Silvestre Mannes e Cirilo
Kuchenbecker.
No seu relatório, Schork

destacou que no período de

novembro/Bê a outubro/Bd
o número de associados ele
vou-se de 38 para 91 e que,
'também, foi implantado o

boletim informativo men

sal, aquisição de .área de
terra para a construção do
centro empresarial, aquisi
ção de telefone e material
para a secretaria da entide-.
de, co-participação na 1 a.
Feira Aqro-lndustr ial de
Guaramirlm, gestões para a

realização do, Projeto Gua

ramirim/Senai, participação
na discussão e elaboração
do 'Plano Diretor da Cidade,
realização de pesquisa sobre
as potencialidades do . mu-

.

nlcíplo, entregue à Câmara
de Vereadores, a título de
subsidios, dentre outros, E
como metas para o próximo
biênio, a. construção do Cen

. tro Empresarial, criação do
CDL e SPC e implantação de
uma agência do INPS em

Guaramirim.
A posse da nova diretoria

está marcada para as 10h30
do dia 15 de novembro, no

Salão Paroquial, onde o go
vernador Esperidião Amin
fará palestra ao empresa
riado guaramirense.

CIP incentiva amúsica
e a cultura

O Centro Interescolar .de
Primeiro Grau "Mário Kru
tzsch" realizou no dia 24 de

'i .

.

-, outubro, o 3.C' Festival da

'>Canção - FECACIP, com a
.

participação de 20 alunos
,- das três escolas articuladas,
organizado pela orientado,
ra educaclonal Rosi Gascho,
com o apoio do professor
Wilmar Martendal. O obje
tivo do Festival foi de des
pertar nos alunos o gosto
pelo canto, despertando no

vos talentos entre a juven
tude estudanti I.

A apresentação foi da pro
fessora Maria Helena Sch
mitz e o júri esteve forma
do pelos professores Arman
do Cipriani, Salete Chaves,

.

lraci Pedri, Lúcia Tonelli,
Liane Kissmann, Jussera
Müller e Eliana de Oliveira.
Ô: primeiro lugar do FECA
Cip ficou com o aluno Luís'

yijleni Freyner,. com a rné-

sica "Se tu não estás", 2.°
Enelise Macédo com "Músi
ca com doces beijos", 3."
Dionéia Tubbs, com "Como
'eu quero", . 4.° Fabiane da
Silva com "Ouero ser", 5.°
Cristiane Dumke com "Um

pouco de paz" e 6,° lugar
pare Bernadete Fátima· Ro

sa, com música "Amigoé".
O CIP, na busca do incen

tivo à cultura, está organi
zando o próximo evento,
que será o Show de Talen-,
tos, No Show de Talentos, o
aluno poderá apresentar
qualquer número relaciona
do a dança; canto indivi
dual ou em .duplas, recita

ção de poesias, teatro (que
poderá ser de fantoches) ou

teatro de sombra, ou, ain

da, habilidade de tocar al

gum Instrumente musical.

A nova promoção do CIP
deverá acontecer na segun
da quinzena de novembro.

Democratização elimina o
•

avanço progressive
No período de 22 a 27 de

outubro, em _Lages, foi rea

lizado o Congresso Estadual'
"A Democratização da Edu

cação", com a· participação
de 564 delegados de todas
as regiões do Estado de St8 .

Catarina, para a elaboração
do Plano Estadual de Edu
cação. Da 19a. UCRE (Jara
guá do Sul, Corupá, Sch
roeder, Massarandüba eGua-
ramlrlm ). participaram' 20
,delegados e segundo o ori-
entador educacional, pro

. fessor José Danilo Schlick
mann, no Congresso foram
apresentadas e discutidas
38 moções e 1.920 propos-
tas.

'

Danilo qualificou o Con

gresso como um
/I

grande
momento político" e assi
nalou ao "Correio do Povo" .

as questões m$ polêmicas
dentre as propostas, como a

queda do avanço proçressl
vo e implantação do siste
ma de eprovação/reprova-.
ção em todas as séries; su-.

plenter o sistema de apro
vação/reprovação, COm cri
tério de 75% de aprovação
com média 7 e a segunda é

poca em até três disciplinas.
E além disso, eleição direta,
desde o secretário geral das
escolas, até os diretores de
UCREs, para .um mandato
de quatro anos, com direito
à reeleição, sendo a escolha
pelo voto livre através

.

das
comunidades escolares (fun I E d

.

-

clonérios, pais e alunos): .

_ S�
.

O
.

val pagar por morte
acidental 'de funcionária

início de 85. tudo seja reali
dade, pois houve alteração
em praticamente toda a es

trutura do ensino catarinen
se e enquanto não houver
conversão, um assumir rnes
mo por parte de todos os e

ducadores, não adianta mu

dar as regras do ensino, não
adianta mudar o sistema de

avaliação, não adianta que
rer autonomia e liberdade",

. acentuou Danilo, ao infor
mar que durante o Congres
so, procurou-se achar cul
pados pela má qualidade cio
ensino praticado em Santa
Catarina e outros foram .se

'não o sistema estadual de
educação e o próprio aluno.

No aspecto do pré-esco
lar, os congressistás dese
jam que o Estado assu�a a

responsebil idade 'dó pré-es
colar e que, no processo àe
a.lfabetização, os Iprópi'-ios
professores tenham, a liber
dade de escolher o método
de trabalho e, ainda, auto

nomia às escolas pera ela
borar o seu calendário es

colar e que o mesmo seja d�
210 dies letivos. ,:

.

O processo da democra
tização da educação, conti

nua - diz o Orientador E

ducacional da 19a. ÜCRE
P. agora a comissão estadual,
com auxfllo de outra comis-
.são integrada por delegados,
escolhidos dentre os parti- '1

cipantes do Congresso, vai'
redigir o documento final, 1

que irá a apreciação do Con
selho Estadual de Educação
e após à Assembléia Legis
lativa, para, finalmente, ir
a sanção do governàdor Es-

peridião AmilJ_'
,

O professor José Denllo
acentua que nem tudo o que
foi aprovado no Congresso
vai ser colocado.já na práti
ca.

IINão se espere que 1;10

Novo salário minimo
é de e-s 166.560

O Presidente Figueiredo
assinou segunda-feira decre- \

to fixando o novo salário
mínimo em Cr$ 166 mit
560, um reajuste de 71,3
por cento sobre o valor an

tigo de e-s 97 mil 176. Es
te novo salário .mínlmo vale

para todo o território na

cional e representa um rea

juste com base na variação
de 100 por cento do INPC
de novembro.

O novo salário rnrrurno

entrou em vigor quinta-fei
ra, dia 1,°. Os técnicos do
Ministério do Planejamento
acham que no próximo rea

juste, em maio de 85, as ba
ses do -aurnento poderão ser

diferentes porque naquela
ocasião estará no poder um

O Estado de Senta Cata
rina foi condenado a pa
gar uma pensão Je L'!":) ler

ço dos vencimentos e van

tagens para a família da
escrivã de polícia Maria
Nilza Galvan, morta por
um tiro acidental no dia
1.." de dezembro de 1981.
A sentença foi dada pelo
juiz José da Silveira, da
Vara dos Feitos da Fezen-

.

da, em Florianópolis.
Maria Nilza Galvan foi

morta por um tiro dispa·'
rado pela arma do comis-:
sário Alcivandro Espezim,
dentro da Delegacia de Ja

r'aguá do Sul. O juiz reco

nheceu a' culpa do Estado,
urna vez que o policial es

tava em 'serviço, quando
sua arma catndo no chão,
detonou .um tiro na cabe
ça da vítima, provocando
sua morte instantânea.

N� sentença, o juiz diz

que "se um agente da po
Hcia, constantemente ar

mado, não toma .as caute

las
-

devidas em local de

novo governo. De acordo
com a tabela divulgada jun
to com o decreto, os gastos
do salário mínimo variam
de região para região nas 5
necessidades básicas do tra
balhador brasileiro: alimen
tação, habitação, higiene,
vestuário e transporte.

O maior gasto em ali
rnentäção é em Santa Cata
rina (57 por cento do salá
rio) e o menor 1(43%), no

Amazonas e São Paulo. Em
Santa .Catarina e mais dez
estados, um por cento

.
do

salário é destinado ao trens

porte, enquanto que no Dis-
.

trito Federal, Rio de Janei
ro e Amazonas, 6 por cento
é destinado a essa necessi
dade.'

serviço com relação a ar

ma e, por imprudência ou

negligência, causa ferimen
to em outrem, funcionário
público ou não, cabe ao

Estado responder por da
no, a teor do Artigo 107
da Constituição Federal" .

A ação de indenização
contra o Estado foi movi
da pela mãe da vítlme, a

través des advogados Acá
cia Bernardes. Isolde Inês
Lamfers, João Luís Ber
nardes, RÖmulo Plzzolettl
e Terezinha Bonfante, to

dos de Blumenau.

Pela sentença, O JUIZ
condenou o Estado a pa
gar uma pensão corres

pondente a um terço dos
vencimentos e vantagens
da vitima, com todos os

rea j ustes, a partir da data
do óbito .até a data em que
ela completasse 60 anos

de idade, inclusive com

juros de mora, além do
pagamento das despesas
de funeral e túmylo.
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·CORREÇAO
TRIMESTRAL DO
IR NA FONTE

A Secretaria da Receita
Federal está iniciando a' ex
pedição de correspondên
cia às fontes pagadoras'
empresas em ger�1 e órgãos
da administração pública di
reta e indireta - lembran
do a neeessldade de adequa
rem os documentos de com

p,rovação de pagamentos do
imposto de rellda retido na

fonte à nova. sistemática de
correção trimestral. intre
os destinatários estão gover·
nadores de Estado e secre

tários estaduais de finanças
e planejamento, prefeitosj
presidentes' de federações e

associações de classe, presi
dentes de instituições finan
ceiras, diretores de funda
ções e autarquias, além de

dirigentes de empresas pri
va,das e púb.licas.

O imposto dé renda reti
do na fonte em cada ' tri
mestre de 1984 será corri

gido por índice que reflete
a 'variação entre o valor mé
dio mensal da ORTN de cá

da um dos trimestres de 84
e o valer da ORTN de cada
um dos trimestres de 1984
e o ·valor d� ORTN do mês
de janelre de 1985.

,Assim, os modelos dos

comprovantes de rendimen
tos pagos e imposto retido
na fonte a serem fornecidos

pelas fontes pagadora, aos

empregadores ou prestado
res de serviços foram mo

dificados, para permitir a,

di�criminação dos rendi.
mentos e respectivo impos
to retido ,por trimeetre .. Da
mesmS:· forma; a Jlec�araçãol
do imposto de renda. na fon
te - DIRF,' documento en

caminhado à Receita Federal
pelasfontes pagadoras, tam
bém deverá discriminar os

rendimentos ,pagos e o cor

respondente imposto reti
do pa.ra cada um dos tri
mestres de 1984.

ANIVERSARIANTES
, Aniversariam 'hoje_:,'03
Sra. Ivone Luz Gottardi, em

Florianópol is
Sr. Sérgio Thomsen, em BI.
Maurício Hélio de Almeida,
na l.apa-Pk..
Sr. Vitório Bortolini, na La
pa"PR.
Sra. Walli M. Strebe
'Jean Carlos. Vieira
Egon Behling
Aniversariam domingo
Sra. Jutta, esposa de Oorval
Marcatto
Aluizio Tomaselli
Sr. Leopoldo Schwartz
Sra. Marlene Meister Joes
ting
Sr. Domigos Muraro Filho,
em Irati-PR.
.Sra, Maria de Fátima Mars
chall
Dia 05 de novehlbro
Sr. João Lyra, em Guarami
rim
Sra. Wanda Fodi Doering
Sra. lsabel Girardi Nasci
mento, em Joinville
Dia 06 de novem�ro
Sr. Aldir Mannrich
Srta. Ivane Viergutz
Dia 07 de novembro
Sra. Clara" esposa de Vitó
ria Glowatzki
Sr. Eugênio Henn

Eugênio José da Silva Jr.
Roseli Soraia Winter
Dia 08 �e novembro
Dr. IIton Steingräber, em

Joinville
Sr. Sérgio José Peters .

Sr.. Antônio Carlos Pedri
Valdívia Mannes
Sr. Loreno Ant.° Marcatto
Sr. Gerhard Schäffer, em

Nereu Ramos
Sr. Waldemiro Leewen
Denise Inês Rubini

FALECIMENTOS

Dia 16.10.84
Alvin Kreyssig, 84 anos.

Dia 20.10.84
Paulo Roberto de Souza, l d,
Dia 23.10.84
Selma Borchardt, 73 anos.

Dia 28.10.84
. Valdir Belegante, 16 anos.

FOTO LOSS
Brlndes na revelação de seus filmes

Você escolhe: blusão de nylon, bolsa térmica,
máquinas fotográficas, luvas ou posters,

Só o LOSS 'que dá presentes..

1-
1 Miromaq Eq�ipamen- .

tos pl Escritório Ltda.
Máquinas de escrever Facit-Olivetti, Calculadoras fádt,
Sharp e Cismac, Móveis Estil e Imala5a, Móveis de aço
Mojiano e Pan�in. Assistência técnica e equipe de ven-

dedores. Consulte-nos!
'

Filial: RuaPres. EpitácioPessoa, 7�3 - Fone72�139-8,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro II, n.O 166 -

São Bento do Sul �,SC.

".' i

J
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Proclamas de Casamento
Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil dO

1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasu. Faz saber que compareceram em Car

. tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, ::I fim de se
,

habilitarem para casar, os seguintes:

Edital 13.967 de 25.10.1984
Marino Rosá e Dalva Maria
LuneJli. Ele, brasileiro, sol
teiro, lavrador, natural de

'Jaraguá do Sul, domiciliado
I
e residente na Rua Pastor

Alberto Schneider, 1120, n/
cidade, filho de José Rasá e

de Veronica Demarchi Rasá.

Ela, brasileira, solteira, o-

. pererre, natural de Dona

Emma, neste Estado, domi
ciliada e residente em Barra
do Rio Cerro, neste distrito,
filha de Vitor Lunélli e de
Laura Lunelli.

,Edital 13.968 de 25.10.1984

Sérgio Murilo da Silva e

Márcia Ignez Prada ,

Ele, brasileiro, solteiro, do'
comercio, natural de Jara

guá do Sul, domicilaido e

residente na Itua Jorge Czer

nleWICZ, 42, apto.12, nesta

cidade filho de Getulio Bar
reto d� Silva e de Adevalda
Sagaz da Silva. Ela, brasi
leira, solteira, secretária',

, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e' residente na

Rua Procópio Gomes, 717,
apto. 21, nesta cidade, fi lha

NASCIMENTOS

Dia lOde outubro
Jonny, filho de Manoel(Joa
na) Souza.

Dia 12 de outubro

Jaquetine, filha de José( Ma
ria) Lima.

Dia 28 de ol,ltubro ,

Fagner Luís, filno de Rogé
'rio (Cláudia) Per�irá.
Jackson Rodrig,o,'" filho de

Vilson .( Karin) Bórc�ardt.

Dia 15 de outubro
Simara, filha de Arnaldo (E
milia) Pinter.

Dia 23 de outubro
Marcos Aurélio, filho de
Antônio (Beatriz) Souza.

Dia 24 de outubro
Vilmar, filho de Waldemar
(Teresinha) Schrosder.
Sandro, filho de Hilário (E
lia) Reinke.

.

Dia 25 de outubro
Heloisa, filha de Haroldo
( Rosely) Rengel.
Cleiton, filho de ,Nilton(Ma
ria) Lunelli.
Jhanes, filho de Al')íônio( Ce
tina) Schneider:

Dia 27 de outubro
Alessandro, filho de Leonel
(Ursula) Hansen.

Edital 13.974de 29.10.1984
Edital 13.970 de 26.1 0.1984 Alcides Francisco Cardozo e

Edenir Vegini�' Karla Lú- Iselina Machado Rincawesky
cia Blosfeld. Ele, brasileiro, Ele, brasileiro, viúvo, sotce-:
solteiro, comerciante, na tu- dor, natural da Penha, nes-

rallde Jaraguá do Sul, domi- te Estado, domiciliado e re-

ciliadó e· residente na Rua sidente na Rua 311, em Ilha
244, 63, nesta cidade, filho da FigUeira, neste distrito,
de Aristides Vegini e de Ma- filho de Francisco João Cer-
ria Gertrudes Vegini. Ela, dozo e de Maria "Antonie'
brasileira, solteira, bancária Alves. Ela, brasileira, víüve,
natural de Jaragua' do Sul do' lar, natural de Luís .AI·,

'I ves, neste Estado, dOI""'I'c'I'-domiciliada e residente na "

Av. Marechal Deodoro 903, liada e residente na Rua

Apto.202, nesta cidade, fi- 311, em Ilha da Figueira, n/
lha de '

Toni BIosfeld e' de distrito, filha de Manoel

Olga Ludvig BIosfeld. Machado e de Adele Schnei-
der Machado. '

Edital 13.9711de 29.10.1984
Ismael Zabel e Edir Schulz.

'

Ele, braslleiro, solteiro, tra

tistista, natural de Paraiso
do Norte, Paraná, domici
liado e residente na Rua

ÁguaS' Claras, nesta cidade,
filho de Ricardo Zabel e de
Maria Thomaz Zabel, Ela,
brasileira, solteira, costurei

ra, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente
na Rua Águas 'Claras, nesta
cidade, f. de Harry Schulz e

de Guida Mathes Schulz.

Presentes finos para todos os gostos e

para todas as ocasiões, das
das melhores procedências, só na,

JOALHERIA A Pt:,ROLA.

anexo, a ÖTICA. MODERNA. Visite-nos e
,

'_

comprove.

Joalheria A,.Pérola
ÓTICA MODERNA

'

Rua Reinaldo Rau, 289 -:- F-on�.72-1823

de Aldo Prada e Cacilda Lu

cy Soares Prada.

Edital 13.969de 26.10.1984
Edimirson Rubens Pangratz
e RoseH Inês Tissi

Ele, brasileiro, solteiro ser

vente, natorallde Jarag�á do
Sul, domiciliado e 'residente
na Rua 25 de Julho, 748, n/
cidade, f. de Ignacio Pan
grptz e de Veronica Kanzler
Pangratz. Ela, brasileira, sol
teira, do lar, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada e,

residente em Schroeder I,
em Schroeder, neste Estado,
filha de Henrique Tissi e de
Regina Zanghelini Tissi.

Edital 13.972 de 29.10.1984

Jorge Luiz Wodzinsky e

Genoveva Leseewiez
Ele, brasileiro, solteiro, fer- ,

ramenteiro, natural de Gua

ramirim, neste Estado, do
miciliado e' residente na R.

Domingos Olivio Brugnago..
nesta cidade, filho de Ivo

. Wodzinsky e d� Maria Nilce

Em

Wodzinsky. Ela, brasileira,
solteira, auxiliar de escritó
rio, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residen
te na Rua E>omingos' Olívio
Brugnago, nesta .cidede fi
lha de Francisco Lescowicz
e de Hilda Naza'to Lesco
wicz.

Edital 13.973 de 29.10.1984
José, Weinlurtei' e Maria
Zelia Cubas Ribas'
Ele, brasileiro, solteiro, mo

torista, natural de Jaraguá
do Sul; domiciliado e resi
dente em Nereu Ramos, nes

te distrito, filho' de Felix
Weirifurter e de Olga Wer- ,

nasky Weinfurter. tia, bra
sileira, solteira, do lar, na
tural de Piên, Paraná, domi
ciliada e residente em Nereu
Ramos, neste distrito, filha
de Sergio Cubas Machado' e
de Maria Francisca Cubas
Ribas.

Edital 13.975 de 29.10.1984
Lourival Bast e Maria de
Lourdes Zimmermann'
Ele, brasileiro, solteiro, o-:

perério, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado' e fes-i))"
dente em Itapocuzinho, 'nes."
te distrito, 'filho de Henri

que Bast e de Herta Pasold
Bast. Ela, brasileira, soltei
ra, do lar, natural de Jara

guá do Sul, domiciliadae
residente na Rua Carlos Eg
gert, 1.661, nesta cidade, fi
lha de Arnoldo Zimmer
mann e de Luzia Petri Zim
mermann.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, man

dei passar o presente edi
tai, que será publicado pe
la imprensa e em cartörio,
o:1de será afixado durante
15 dias .
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SUB-TOTAL Cr$ 91.692.000,00
ADMINISTRAÇÃO ; Cr$ 4.584.600,00

TOT A L .. : Cr$ 96
.. 276.60Ú,OO

04. CUSTO TOTAL: Cr$ 96.276.600,00 (N oventa e seis milhões, duzentos e setenta e'

seis mil e seiscentos cruzeiros).
4.1 Área a pavimentar - 8.100,OOm2-
4.2 Custo por m2: 96.276.600,00 -:- 8.100,00m2 = Cr$ 11.886,00 (Onze mil,

oitocentos e oitenta e seis cruzelros ).
b) DELIMITACÃO DO TRECHO BENEFICIADO

É beneficia·do o trecho da Rua 8 - João Januérlo Ayroso, a partir do seu início no

entroncamento da Av. Mal. Deodoro da Fonseca até as propriedades do Sr. louren

ço F. de Souza e Augusto M. Cardoso
-.

c) CONTRIBUiÇÃO DA MELHORIA
A contribuição da melhoria será cobra da, por propriedade, levando-se em conta
a testada dos rnesmos..

Fórmula: Testada do lote rnultiplicado por 1/3 da largura do leito da rua multipli
cado pelo custo do metro quadrado = Custo Total.
O recolhimento do Tributo será diretam ente ao Tesouro Municipal.

d ) É fixado o prazo de 30 (trinta) dias à contar 'da data de publicação deste Edital
para solicitar por escrito pedido de inform ação, contestação ou impugnação de um ou

mais itens deste Edital, cabendo-lhes o ônus da prova se necessário.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CUSTOS N.o 14/84

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria de Planejamef1l{(i); e
da Secretaria de Obras e Viação, divulga pe lo presente Edital Os custos relativos es

obras de pavimentação a paralelepípedos da Rua 8 - João Januá_rio Ayroso, e escle- ,

rece que os valores abaixo especificados constituem tributos estabelecidos pelo Có

digo Tributário Municipal e Lei Municipal N." 945/83 de 29 de dezembro de 1983,
que versa sobre Contribuição de Melhoria, regulamentada pelo Decreto N.o 907/83 de
29 de dezembro de 1983, e é ·devida por todos os proprietários de imóveis que venham
a ser beneficiados por obras públicas.

.

a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO DAS OBRAS
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os custos abaixo espe
cificados:

QUÀNTIDADE. P. UNIT. P,TOTALELEMENTOS

01. TERRAPLENAGEM: Escavação, car-

ga, transporte 8. 100,OOm2

02. PAVIMENTAÇÃO:
2. 1 Regularização e compactação

do sub-leito 8. 100,OOm2
2.2 Base: Material de areia, aqui-

sição de materiais e execução 8. 100,OOm2
2.3 Revestimento: Paralelepípe-

d9s, meio-fio, transporte e e-

,xecução 8 � 100,OOm2 7.220,00 58.482: OOO�OO
--------�-----------------------------------

03. GALERI.A.-S DE AGUAS PLUVIAIS:
3. 1 Tubulação - aquisição de mate-

riais e execução 8. 100,OOm2
3.2 Caixas coletoras - aquisição de

materiais e execução 8. 100,00m2

670,00 5.427.000,00

200,00 ll620.000,OO.

1 .3'80,00 11 . 178.000,00

'1.600,00 12.960.000,00

250,00 2.025.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, 31 de outubro de 1984.

DURVAL VASEL ARISTIDES PANSTEIN - Eng.o Civil
Prefeito Municipal Secretário de Planejamento

AFONSO PIAZERA NETO - Eng." Civil
Secretário de Obras e Viação

Estado de Santa Catarina
Prefeifur'a Municipal de Jarasuá do Sul

DECRETO N.o 1.014/84
Fixa o preço da pavimentação à paralelepípedos
para o trecho que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SU(, no

uso da atribuição que lhe é conferida pelo item XXIX
do artigo 70, da Lei Complementar N.o S, de 26 de no

vembro de 1975, e de conformidade com o disposto na

Lei Municipal N.o699/77, de 22 de dezembrode 1977;
DECRETA:
Art. 1.<> - Fica estabelecido que o. preço por me

tro quadrado, referente a pavimentação à paralelepípe
dos dos imóveis especificados no Edital de Custos N.o-
13/84,de 31.10.84, será de Cr$ 11.760,00 (Onze mil,

· setecentos e sessenta cruzeiros), o metro quadrado.
Art. 2.° - O preço fixado no ar-tigo .anterlor obede

cerá as modalidades de pagamento fixadas no artigo 12,
da Lei Municipal N.') 699/77, de 22.12.77, pela Lei mu
nicipal N.o 945/83, de 29.12.83, pelo Decreto N.," 477/
77, de 22.12.77epelo Decreto N.0907/83, de 29.12.83.

Art. 3.° -,- Este Decreto entrará em vigor na data
ele sua publicação, revogadas as disposições em contrá-

· rio .

Jaràguá do Sul, 31 de outubro de 1984.

.
DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL

.

Secret," de Administração e Finanças

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N.o 1.015/84
Fixa o preço da pavimentação à paralelepípe
dos para o trecho que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGlJ,Á DO SUL, 1"0

use da atribuição que lhe é conferida pelo item XÁIX
'do artigc_JO, da Lei Complementar N,? 5, de 26 de 1')0-

vemoro de 1975, e de conformidade com o disposto na
.

t..e�. Muäicipal N.o 699/77, de 22 de dezembro de 1977;

DECRETA:

Art. 1.° - Fica estabelecido que o preço' por me

tro quadrado, referente a pavimentação à paralelepípe
dos dos imóveis especlfiçados no Edita� de Custos N.O

·

14/84, de 31. 10.84, será de Cr$ 11.886,00 (Onze mil,
,

oitocentos e oitento e seis cruzeiros ), O metro quadra
.

do.
Art. 2.° - O preço fixado no artigo anterior obede

cerá as modalidades de pagamento fixadas no artigo 12,
da Lei Municipal N.o 699/77, de 22.12.77, pela Lei mu

nicipal N.o945/83, de 29.12.83, pelo Decreto N."477j
77, de 22.12.77e,pelo Decreto N.o907/�, de 29.12.83.

.

Art.-3.o - Este Decreto entrará em vigor na data

de sua· publicação, revogadas as disposições em contrá-

rio.
Jaraguá do Sul, 31 de outubro de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

• IVO KONELL
,

Secret,? de Adrnlnistração e Finanças

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vestibular: Curso Ideal oferece 10

tECEITA
�II' r T U LO S

.

ATI: O ME:S
ANTERIOR

�ECEITA ORÇAMENTÁRIA
Receitas Correntes

Receita tributária
Receita 'patrimonial
Receita Industrial
Transferêncies correntes
Outras' Receitas correntes

Receitas dé'Capital
'

'

Alienação de Bens

Operações de crédito
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital

470. 53Ci. 430,30
263.313.089,60

200.000,00
2.)21.855 :361 ,53

65.363.833,67

75.090,00
,

28.347.000,00
298.968.3.72,89

410.830,00

i) O MAS Cr$ 3.269.064.008,19

�ECEITA EXTRAORDINÁRIA
li Contas empenhadas a pagar 461 .649.008,19

Depósi tos de diversas origens
"

93.706. 781 �62

1A.216.379,55
3.009.81.1 .50.2,95
,', 190.759.225,69

343.160.670,65
42.800 . 026,00

SOM AS , Cr$ 3.600.830.800,84

ARRECADAÇÃO
NO,Mr:S

---
TOTAL

No período de 05 a 30 de
'

novembro, das 13 às 22 h,
estarão abertas as matríéu
las pare o Curso Ideal, pre
paratório para os vestibu
lares da Universidade Fede
ral de Santa Catarina e da
Associação Catarinense das
Fundações Educacionais. O

, curso oferece cem' vagas e

as inscrições poderão ser
feitas na secretaria do Co
légio Estadual Abdon Batis
ta, sendo que as aulas serão
iniciadas no dia 03 de de
zembro, até o dia 05 de ja
neiro, no horário das 19 às
22h30.

"

Segundo o diretor do Cur
so Ideal, Prof. Victor Bauer
Júnior, o custo é de Cr$ 80
mil e o material didático a

dotado será o do Curso e

Colégio Positivo, de Curiti
ba, material este que será
distribuído gratuitamente
aos alunos no ato da matrí
cula. Vitinho ressalta o alto
índice de aprovação do cur

so. No primeiro ano. de fun
cionamento, foram aprova
dos 50% no vestibular da
UFSC e 70% no da ACAFE e

em janeiro deste ano, 58%
e 79% de aprovação, 'res
oectivamente,
A equipe de professoresé

altamente qualificada. Em
matemática Ariel Pizzolatti,
física Fredernar Rüncos,

71.217.074,27 541.747.504,57
32.291.476,15 295.ó04.565,95

,
24.000,00 224.000,00

.

397.450.403,50 2.519.305.765,03
9.224.532,94 94.588.366,61

-,- 75.090,00
-,- 28.347.000,00

44.734.427,50 343.702.800,39
-,- 410.830,00

554.941.914,36 3.824.005.922,55

65.681. 1 09,44 527.330.601,83
27.576,496,25 121.283.277,87

, 93.257.605,69 648.613.879,70

3.218.807,,74 17.435.183,29
704.1(>7.3,89,71 3.713.978.892,66
35.223.096,03 225.982.321,72

67.874.501,65 411.035.172,50
7.890.607,00 50.773.633,00

818.�.402,33 4.419.205.203,17

1.466.573.922,38 8.B91.825.005,42

DESPESAS
NO M�S TOTAL

7.198.935,00 47.804.328,00
6.300.318,00 59.2'76.659,08
76.629.318,51 344.651.803,39
7.593.414,00 62.490.836,66

10 .620 .856,42 77.885.407,14

65.150.759,67 327.333.302,72

270.261.587,92 1.893.134.266,52
443.755.189,52 2.812.576.603,51

58.250.116,63 451 .631 .000,39
-,- 264.981.987,27

29.109.235,67 122.826,263,74
-,- 18.382.268,09 '

87 .3�9 .352,30 ,857.821.519,49

�'- "

JIIif O T A L . CrS '7.425 '-251 .083,04
ATI:: O MES
ANTERIOR

DESPESA
�i:TfT U LO S

dbESPESA ORÇAMENTÁRiA '

N�'Ol00
- Câmara de Vereadores 40.605.393,00

P p200 - Gabinete do prefeito 52.976.341,08
p300 - Secretaria de Administração 268.022.484,88

111,0400 - Secretaria de Finanças '54.897.422,66
U0500 � Secretaria de Saúde e

Bem Estar Social 67.264.550,72
Hp600 - Secretaria de Educação,

Cultura, Esporte e Turismo 262. 182.543,05
0700 - Secretaria ele Planeajmento,

�I ,Obras, Viaç. a.Serv, Púb. 1.622.872.678,60

SOM AS Cr$ 2.368.821.413,99

11DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA.
Despesa de meses anteriores '

Restos a paga r de 1983

�� Depósitos de diversas origens

,: Débitos de Tesouraria

393.380.883,76
264.981.987,27
93.717.028,07

,
18.382.268;09

Mi SOM AS .. ; CrS 770.462.167,19

nil SAL?O P�RA o M�S SE;GUINT
..

E
I� Dlspomvel

'

':
"

' '

Caixa
Bancos ,- disP9qível '

J

�I Bancos - Vinculado
� Realizável ;

� "Celesc S.A. - C/TlP
,

383.643.675,04

�
Câmara - C/Suprimentos

"

50.773.633,00
IS O MAS ..

,
CrS 4.285.967.501,86

TOTAL ",

_____
..

_._.__ Cr$,7.425.251.083,04

"':;"

c 16.842.972,97
3.629.116.991,83
'214.590; 229,02

Durval Vasel
Prefeito Municipal

Ivo Konell
, Secretário' de :finaRças

CORREIO ,DO POVO
,
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português (literatura e re

dação) Paulo Moretti, Paulo
Marinelli e Victor Bauer Jr,
inglês Sílvia Hertel, história
e geografia Victor Bauer JI',
esPB José Alberto Klitzke e

Victor Bauer Jr, química
Victor Bauer Jr., Aldo Maul
e Carlos Alberto Schulze,
biologia Victor Bauer Jr.,
Carlos Schulze e Nélson Ei
chstaedt, além de Wander
ley Quarte Pereira.

s quinta-fei
scrições pa
Unificado A

erece 5,,327
SOS em 19

cacionais do
rão encerra

'ábado, quan
es funciona
esc de plan
serão pres
ações de 14

e em Jara
tem 40 vagas
de Ciências

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS,
Divisão de Contabilidade

BALANCETE FINAN,CEIRO REFERENTE' O' M�S DE "SETEMBRO" DE 19�

. ,::�A�. ��� .;���.�I;�.
Cr$· 555_._3_56_._2_74_,O_1 _.;..__...;.,;;_.;.__;:.;.....:.....;

li Disponível
Caixa

,II' Bancos - disponível
Bancos - vinculado

Realizávei
'

Celesc S.,A. - C/TlP
Câmara _;, c/Suprimentos

Pamplona'
Auto .Peças Ltda.
Peças e acessórios para linha automotiva:

Ford, Fiat, GM é VW.

Rua Reinoldo Rau, 606 - Fone 72-2399 (comi) e

72-2826 (res.) - Jaraguá da Sul - SC.

'TOPÓGRAFO
INGO JOAO BENKENDORF

,

Desmembramentos e medições de
terrenos em geral

Escritório: Rua Reinoldo Rau, 86 - Edifício Mário Ta

vares, .Sale 3 - 1.°.andar. Contactos: Fones 72�0593
(residência) - Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

VESTIBULAR:
INSCRiÇÕES ABERTAS

Fora
rs, dia 1

,

ra o Ves
cafe/85,
vagas
Fundaç"
Estado.
das no

do nas

rão post
tão. Os
tados n

a 17 de
guá do

Educadores de
palestram e

o Colégio Estadual Abdon
Batista abrigou nos dias 26
e 29 de outubro, o Seminá
rio de Professores Habilita
dos e não Habilitados na

Área 2 (I íngua portuguesa,
matemática, ciências e pro
gramas de saúde e estudos
sociais L que visa compro
meter, através de palestras,
debates e depoimentos, a a

tividade pedagógica do pro
fessor com a realidade a

tuai.
Um tota I de 127 professo

res participaram das páles
tras, proferidas no dia 26

pelo Padre Evaristo Debia
si e dia 29 pelo' professor

, me

promiss
ção socia
escola".
Seminári
na, será
fessor
qUe pai

- um com

reli, e "A fun
edagógica ' da
eira etapa do
data oportu
a pelo pro
r Naspolini,
sobre "Edu-

andinha do
á do Sul, Ger
articipou na

tarinense de
pital do Esta-

ara, reunirem
mbléia ' Geral
ia, a ' rea Ii-
10 de no-

984,às 16 h,
e social, sita

na rua avo Gumz, R.
Cerro I ara delibera-

827.042,05' 17.670.015,02
,837.162.257,80 ' 4,457.279,249,63
35.0l8;83�,28 24,9.609.067�30

: t
54.239.373,43 437.883,.048,47

.

8.211.869,00 58.�85.502,OO
935.459.380,56 5.221.4'26:882,42

",1.466.573.922,38 8.891.825,005,42

, Renato José BortoJini
CRC SC n.O 5.400

�Técnjco em 'Contabrlidade

r.Jb/Contad�ria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Suf, em 28 de' Setembro de 1984
,o,

CORRETORES DE SEGUROS! PIONEIROS NA CAPITAL
Estaclo de Santa Càtar;n;i'
Prefeitura Mvniclpál' ele Jaraguá do' Sul

EPlTAL DE CUSTOS N.· 13/84

A Prefeitura Municipal de Jara,guá do Sul, através da Secretaria de Planejamento e

da Secretaria de Obras e Viação" divulga pe 10 presente Edital es custos relativos as

obras de pavimentação a parafelepfpedos da Rua 8 - João Januário Ayroso, e escla

rece que os valores abeixo especificados constituem tributos estabelecidos pelo Có

digo Tributário Muni.cipal e Lei Municipal N." 945/83 de 29 de dezembro. de 1983,

qus versa sobre Contribuição de Melhoria, regulamentada pelo Decreto N." 907j83 de

29 de dezembróde 1963, e é devida por todos 05 proprietários de imóveis que venham

a ser beneficiados por obras publicas.
a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E C�STO �AS OBRAS

As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os custos abaixo espe-
cificados:

ELEMENTOS QUANTIDADE. P.UNIT. P. TOTAL

01. TERRAPLENAGEM: Escavação, caro

ga, t.ransporte ......... ,
........ 5.480,00m2 720,00 - 3.945.600,00

02� PAV�MENTAÇÃO:
2.1 Regularização e compactação

do sub-Ieito ............... 5.480,OOm2 200,00 1.096.000,00
2.2 Base: Material de areia, aqui-

7.562.400,00siçãc de materiais e execução 5.480,00m2 ' 1.380,00
2. 3 Rév�stimento: ' Paralelepfpe-

d,9s; meio-fie, transporte e e-

5.480,OOm2 '7.140,00 39.127.200,00xecução : .............
'

...

03. GALERIt-S DE ÁGUAS PLUVIAIS:
3.1 Tubulação - equlsição ele mate-

riais e execução .............. 5.480,001112 '1.510,00 8.274.800,ob
,3. 2 Calxas coletoras '';_' aquisição de

materiais e execução .......... 5.48U,OOm2 250,00 1.370.000,00

,.'

de seguro; a Superintendên
cia de Seguros Privados
(SUSEP), entidade governa
mental para a área securo

tária; a Federação Nacional
de Empresas de Seguros
Privados e de Capitalização
(FENASEG), que represen
ta a parte privada das em

presas de seguro brasileiras
e a Federação Nacional dos
Corretores (FENACOR).

Instalada em Junho de
1972, ,a Funenseg vem pro
cedendo ao atendimento das
necessidades do ensino do
seguro no País, com o obje
tivo de criar, formar e pre
parar os profissionais que
atuam no mercado segura
dor. Foram realizados até

hoje um totaide 273 cursos

de seguros nas prínclpels
regiões e capitais do País,
com cerca de 14.879 ins
critos. Destes, a FUNENSEG
já graduou mais de 11 mil
aiunos, os quais se distri
buiram pelos diversos cur

sos atualmente oferecidos.
Na foto, vemos um gru

po de alunos quando do en

cerramento do curso, na

Capital do Estado.
Ao ensejo de tal evento,

as 'homenagens do, colega,
Eugênio Victor Sehmöckel
Corretor n.C 3.122

SUB-TOJ'AL : Cr$ 61.376.000,00
ADMINiStRAÇÃO (5%) ; : Cr$ 3.068.ßOO,OO

TOT A L
'

..
,

'

,

CrS 64.444.800,00

04. CUSTO TOTAL: Cr$ 64.444.800,00 (Sessenta e quatro milhões, quatrocentos e

quarenta e quatro mil e oitocentos éru zeiros) .

'

4'. 1 Área à pavimentar - 5.480,00m2
'

4.2 Custo por m2: 64.444�800,Oa -;- 5.480,00 = 11.760,00
(Onze mil, setecentos e sessenta cruzeiros )

b) DELIMITAÇÁO DO TRE CHO BENEFICIADO
'

e: beneficiado o trecho da Rua 37 - Jo ão Planinscheck. desde o seu início no en

troncamento da Rua 17 - Venâncio da Silva Porto, até o entroncamento da Rua

61 - Exp. Antônio Carlos Ferreira,
c) CÇ)NTRIBUIÇÃO DA MELHORIA

A contribuição da melhoria será 'cobra da, por propriedade, levando-se em conta

a testada dos mesmos.
' '

Fórmula: Testada do lote multlplicedo por 1/3 da �argura do leito da rua multipli
�

cado pelo custo do metro quadrado = Custo Total.
O recolhimento do Tributo será dlretarn ente aó Tesouro Municipal.

d) É fixado o prazo de 30 (trinta) dlas à contar da data de publicação deste Edital

para solicitar eor escrito pedido de inform ação, contestação ou impugnação de um ou

mais itens deste Edital, cabendo-lhes o ônus da prová se necessário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, 31 de outubro de 1984.

DURVAL VASEL ARISTIDES PANSTEIN - Eng.o Civil
Prefeito Municipal Secretário de Planejamento

AFONSO PIAZERA NETO - Eng.o Civil
Secretário de Obras e Viação

Pela primeira vez, em Flo

rianópolis, através da FU
NENSEG - Fundação Esco
la Nacional de Seguros "do R.

de Janeiro, sob a coordena
ção do Comitê Local Catari
nense de Seguros e Sindica
to dos Corretores ,de Segu
ros ambos de Blumenau, e

supervisão da SUSEP - so

perintendência de Seguros
Privados, em Fpolis. com a

responsabilidade de seu De

legado Dr. Valdenir HilIes
heim, habilitou nesta mês,
através de curso que teve a

duração de quatro meses,

40 alunos para exercerem a

profissão de Corretores ele

Seguros.
A Fundação Escola Nacio

nal de Sequros, é o órgão
de formação, atualização e

desenvolvimento para mão
de-obre altamente especia
lizada que opera no merca

do segurador. É uma enti
dade voltada exclusivamen
te ao ensino do seguro no

Brasil, tendo como seus ins
tituidores e mantenedores
as quatro entidades mais

repres�ntativas no mercado
segurador do País: o Insti-
tuto de Resseguros do Bra
sil (IRB), órgão que con

,

trola o resseguro e o desen
volvimento das operações

----------�-----------.

JARAGUA NO CURSO DE DEFESA CIVIL
A Coordenadoria Estadual de Desen�oÍvim�nto Sociel, encerrado pela secretarie

de Defesa Civil - CEDEC. Heliete Filomeno Leal, Se-

realizou d,n BI;)I' e�d.1 ncs O curso foi dirigido pelo cretária do" Interior e Justi-
dias 29, 30 e 31 de outubro, Coordenador da Defesa Ci- ça ,

o 1.0 Curso para Dirlqentes vil Antônio Felisberto Pi- Participaram do curso re-

de Comissões Municipais de nheiro, Rainério Goedert presentar1tes dos municípios
Defesa ,Civil, no auditório Diretor de Operações e Eng. de Araquari, Rio Negrinho,
do Senac, com a participa- Carlos Alberto Gonzaga, Di- Tijucas, Timbó, Vidal Ra-

ção de 24 prefeituras, além retor do Serviço de Infor- mos, Jar:aguá do Sul, Coru-

de órgãos federais e esta- mação e Informática e abor- pá, Itapema, Rodeio, Rio dos

duais como DER, DNOS, DE- dou aspeetos administrati- Cedros, pomerode, Major
COM, FURB, UCRE, CELESC vos da Defesa Civil, calami- Gercino, Indaial, Ilhota,
TELESC Polícia-Militar, Cor- dades públicas, situações de Guabrruba, Gaspar, Caneli-

po de Bombeiros, 23.0 Ba- emergência, calamidades ca- nha, Leoberto Leal" Brus-

talhão de Infántaria, SecrE�" tarinenses e planejameflto e. que, Botuverá, Benedito No-

taria da Saúde, ADESG, L.Á- 'montagem do Plano Munici- va, Ascurra, São João Batis.

BRE, 'PX-Clube e Secretaria pai de Defesa Civil, sendo ta e Blumtmau.

- EDITAL -
,

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No-
tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comárca de Ja

raguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quantos este edital virem que

se acham neste Cartório para protestos os tltulos centra:

ADOLFO MELCHERTH, Estrada Ano Bom, Corupá. ERNI

DA SILVA PORTO, Rua Jorge Clerniewi'cz, 713, nesta.

GUILOW E CIA. LTDA., Estrada Rio da Luz, nesta. JO

SE GILBERTO DA SILVA, Rua Domingos da Nova, 44,
nesta. JOAO BATISTA VIANEI CARDOSO, Rua Reinoldo

Rau, Edif. junto à Relojoaria Pérola, nesta. JAIRO AMA

RO PERITO� Rua João Januário Airoso, 193, nesta. JA

MESSON BEZERRA MONTENEGRO, 'Rua Angelo Schio

chet, 101, nesta. JOÃO MARIA BUCCI, Rua Miguel Sa

lal, 59, nesta. JAIME BUSANA, Rua Ri� Branco, 230,
nesta. SAMUEL SANTOS MAIA, Rua Jorge, Usininc:kir,
s/n, Bar do Sê:hultz, nesta. '

'

E, como os ditos devedores nãó foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz ,pOr
intermédio do presente edi.tal para que os mesmos com

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que:não o faz, sob pena de serem os referi-

, dos títu'los protestados na forma da lei, etc.
ns/ Jaraguá do Sul, 31 de outubro de 1984.

'Aurea Müller Grubba - Tabeliã Designa.� d�Notas e Ofi- ,

cial de Protestos de Títulos da Comarcéj de J. do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Onkel (tio) Buhr compa

rece a esta coluna para con

tar algo folclórico que cabe
perfeitamente na dita ,cuja.
Salvo melhor juízo é um re-

-

lato do dia-a-dia da "mui
valerosa" Pérola do Vale do
I tapacu.

Há dias caminhava Onkel
Buhr .ern direção da Caixa,
Econômica, pera sacar um

pequeno "reforço". Havia
machucado o dedão e por
isso saia de muletas. À cus

to atravessou a rua. Custou
driblar os bólidos em louca
velocidade. Na esquina da
Rei. Avenida (ex-Hertel) ela
pára. Apoiado nas incremen
tadas 'muletas, baixa a cabe
ça e murmura uma préce ao,

Altíssimo. Conseguira furar
Cl bloqueio das desvairadas
viaturas, o' "fuscão-preto"
qUe investe com fúria e al
ma de aço contra os "seres
superiores", Seus construto
res.

Buhr está encostado na

parede da casa do "Bubi"
sob as muletas e de cabeça
baixa, pensando sobre este
mundo louco que já alcan-
çou Jaraguá.

'

Eis que sente alguém to
cando no seu 'peito, Ela pas
sa a mão no bolsinho da ca

misa e acha uma moeda de
50 centavos. Uma carldóse
mulher, ao passar pelo es

tranho personagem, julqou
que estivesse esmolando.
Mas centavos em tempo de
cruzeiros? - pensou.
Ao entrar na "Caixa" en

contra, o "Chico" a quem
conta o sucedido. Este acha
graça do episódio e com

plementa com outra que ou

vira.
- Queres ouvir' a "estó

ria"? Ante a firmativa, ele
conta: "Um belo dia, o '''Fi
chte" (Walter) e o "Schers
eh" (Gearg) combinaram
passear uns dias em SP, que

Política, Políticos,' Folclore & Cia·.
ninfguém .era de ferre cui
dar só dos negócios nesta
terra que não passava de um

vilarejo. Era, por volta de
1937. Embarcaram na "Ma
ria-Fumaça", sem bilhete,
quase de graça, pois, gente
esperta embarcava sem bi
lhete e o chefe-de-trem ge
ralmente era camarada.
Quando o viajeiro era fla
grado, este dizia que ia "da
qui até a próxima parada".

Chegados em São Paulo, o
"bom" do bom era a Av.
São João. Alí aconteceu um

milagre: encontraram lá,
cara-a-cara o "Krummer
Hermann" (Germano, o

"tortinho" ) o fato de ter
uma perna mais curta, que a

outra e só os mais amigos
poderiam charné-lo pela al
cunha, lembrando a peque
na corcunda que enfeitava o

seu físico.
Ora os três poderiam ser

considerados "ricaços", por
que nada jogavam fóra, e

ram amigos e parceiros de
"Skat" e, embora pacatos,
davam-se ao luxo de algu
mas brincadeiras que ser

viam de gozação por algu
mas semanas.

"Schprsch" dá então Uma
idéia que os outros apro
vam. Era para experimentar
si os paulistas tinham bom
coração.
\ Mas como fazer?
E "Schorsch" continua:
- S6 o' "Krummer" po

de fazer isso. Olha, você 'vai
até a esquina do "Correio",
que lá tem muitos pedes
tres. Apole-se na bengalinha
e segura o boné de boca pra
cima, mas não fala nada.
Dito e feito, lá se foi o

"Tortlnho" ladeira abaixo!

DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA
ANGIOLOGIA CLíNICA E CIRURGIA VASCULAR

Doenças da circulação; varizes, arterioesclerose,
trombose, embolia, erisipela, flebite,

hemorróida, etc.
Rua 'Guilherme Weege, n." 34 - 1.° andar
Fone 72-2500 - Jaraqué do Sul -r-r- SC.

-

Atendimento: 2a., 4a. e 6a. feiras, das 8,12h e

das 14-20h. Atende-se também com hera- marcada.
Rua Guilherme Weege, 72 (próximo ao Café Bauer)

-

Telefone: 72-1368.

Anexo, a Clínica Coral de Odontologia

Jomack Com. de Máquinas
,

�

Asslstência técnica de máquinas de escritório em geral,
arquivos, cadeiras giratórias, mlrnióqrafos, relógios de

ponto e caixa registradora.
RueBarão do Rio Branco, 333 - Fone 72-1486 I

transformado no mais mise
révelesmoledor ql!e à pau
licéia já conheceu, sem os

sapatos engraxàdos e sem
.

gravata, além do terno ain
dá coberto de pô e cinzas.

Os dois queriam dar uma
de c�uinho, mas togo des
cobriram que as vestes eram
finas demais para isso.
Preferir-am, então a co

modidade do famoso Res
taurante da "Brahma", o

mais luxuoso de onde po
diam avistar o companhei
ro em regime de "traba
lho".
O tempo se passou 'e, de

corrido bem, uma hora, a

pós consumidas três garra
fas geladinhas, aparece em(
pleno restaurante o seu

companheiro "Krummer"(o
Tortinho), cem a missão

cumprida e todo risonho,
segurando o seu boné que

estava visivelmente volumo
so por generosas contribui

ções que pingavam de todo
'0· lado, para espanto do
Hermann que curtia adoida
do viver uma experiência
dessas.
Joga o boné sobre a mesa

e começa a contagem da fé
r ia de uma hora, que conta

ram e recontaram, pois, não
podiam admitir o que na

quela mesa elas haviam con

tado.
- O "Fichte" tem que

'proclamar o resultado do
trabalho - diz o "Schers
eh". Fichte levanta-se e en

cara os seus dois amigos:
- Wir haben RS.79 Mil

réi s erworben! (Consequ j:
mos 79 mil réis l ) "Krum
mer" pede a palavra para
dizer: - Pôxa, vou deixar
de trabalhar como um bur
ro e volto pro ponto para

es�lar!
Satisfeitos com a experi

ência sobre a caridade dos
paulistas, eles enfrentaram
3 jantares finos, a Rs.2$500
cada, mais a cerveja e gor
geta .. A madrugada já ia al
ta quando deixaram atrás de
si o sonolento garção e, sob
a troca de passos cambalea
vam na noite paulistana em

busca do hotel.
Lá os três se despedirem,

cabendo ao "Schorsch" a

palavra final:
- Bem, "Tortinho", hip

- com a só-sobre - hip, I

vo você pa-paga a conta do -

hip - hotel e ma-mais a su

su-sua - hip - pa-passa
gem aaté Já-já-jaraguá. Hip!
E ;_ hip � Bô-bôa noite!

Só voltaram a encontrar

se em Jaraguá do Sul ...
Verdade ou mentira? Ou

só folclore? Eis a questão!
,Qualquer semelhança é me

ra coincidência!
Evi Sinsval • Nov.j84

S!BESC Q.
,,·...___I��_��

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

�' .

ClfnicadeOIhosJaraguá
DR. WALTER CO.RAL"

.

OFTALMOLOGISTA
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RELOJOARIA AVENIDA
As mais finas sugestões para .presentes,

.jólas, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão ni".

RELOJOARIA' AVENIDA.

Na Marechal e na Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUA LTOA·
Calhas para todas as finalidades.

Agora também aquecedores a,

energia solar.

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO,

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

J_ANZNASTER fica na Mal.' Deodoro, 364 - fone' 72-1267

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-ce bem com a

moda outono-inverno da
CINDERELA

Veste bem.' A moda certa, 'na Getúlio Vargas
e na Emílio Jourdan.

-_-------- -- - - - - - - ----

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS' SÄNTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nos!

Rua Jelnvllle, 1.016 - Telefone 12-1101

SHARP e

.

DISMAC
'lenda e assistência técnica autorizada de 'calculadoras

eletrônicas pare Jaraguá e região,
COMERCIAL FLORIANI

, Oficina de máquinas de escritório em geral.
:�ua Venâncio da Silva Porto, 353 - ao lado da Weg-I

TeJefone 12-1492

"taremos.

CONFIRA �\ HISTÓRIA ...
Barão de Itapocu

... HÁ 44 ANOS
Continuamos a pesquisa do reta

lho de jornal que nos entregou o "Cas
cudo". A Cia. Souza Cruz anunciava o YO
LANDA 1\1.°500 "um cigarro, bem no pre
ço, melhor na qualidade". ':COLl-ECTORIA
FEDERAl- DE HANSA - Assumi0 c:. cargo
de collector da Collectoria Federal de Han
sa (atual Corupá), tendo sido removida da
repartição de Itayopolis, a snr,a. d. Nair·
C. Carneiro. No càrgo de escrivão foi rein
tegrado o sr. Alfredo Sehwartz", Pô, mor

ro e não vejo tudo! Não sabia que algum
dia tivesse Coletoria Federal no então dls-
'trito de Hansa.' E logo em 1.940?, ,Alfredo
Schwartz que já está no Céu é pai de Re

nê, que vem a ser a irmã de leite do nosso

Diretor, pois, ambos dividiram os seios
sempre opulentos de d. Ida, mãe de EI.I
gênio, em Joinville, nos idos de mil ne-

vecentos e ... (cala-te, boca!) -,

.

E mais: (atenção dr. Montenegro, lá
,

do Ceará) "Communica nos o snr. Emilio
Silva que, tendo vendido sua casa com�
mercial em Itapocusinho (a moradia de
Gustavo Herischel, tio do n/diretor), es

quina da estrada Schroeder, transferiu sua

residencia para a rua Elisa Stein, nesta

cidade. "É onde hoje mora. Não é curioso
como rende um pedacinho de papel? Vol-

.... HÁ 40 ANOS
- O hoje não mais existente Bar Ca

tarinense, na esquina da Getúlio Vargas e

Cél. Emílio Jourdan, dirigia um convite -à

popul�ção, concebido nos seguintes ter

mos: "Festejando-se à 4 de Outubro pro
.ximo, das 18 às 20 horas, simultarieamen-'
te a despedida do ex-proprietário e toma

da de posse do novo dito, convidamos a

todos os nossos amigos e freguezes para
este ato,", Assinavam: Procópio ·P. Lima
Jr. (o "Copinho") e Max Fiedler, irmão,

. do "Pullii' Fiedler, mais tarde também
dono de bar que levou o seu apelido =

"Pulli Bar", que o "Correio'do Povo" la
mentou deveras quando_do seu Feehemen
to, na Marechal .. esquina da Praça Angelo
Piazera.

... HÁ 30 ANOS
- Reinoldo Murara, o advogado ao

lado da Prefeitura, era estudante de direi
to e escrevia interessante artigo, lembran
do que no dia 3 de junho de 1949 era fun
dado em Curitiba, o Centro Catarinense no

Paraná, que tinha por finalidade uma mal-
.

or aproximação entre paranaenses e cata
rinenses. lembrava o jaraguaense de, Re
tcrcida a eleição da diretoria para o perío
do 53-54, do reerguimento do Centro "tão
sériamente abalado pela inércia e displi
cência-dos diretores. fundadores, que na

da fizeram em prol da família barriga-ver-·
de residente ne Paraná": O Centro punha-

se à disposição dos eatarlnenses, arenden
do nos dias úteis, sábados e domingos,
promovia tardes dançantes dominicais,
conferências culturais, auxilio a pessoas
na obtenção de colocação, que ninguém
era de ferro aguentar o custeio dos estu
dos. Eram cerca de 500 associados que.
mantinham o Centro com 'as mensalida
des e doações de comerciantes e lndus
triais e estavam empenhados na Campa
nha do Livro, para a orgànização da bl
blioteca. Gente ativa, hein?

... HÁ 20 ANOS
- O vereador Aldo Prada condoia-se

com alguém que servia a Câmara de Ve
readores e apresentava projeto de resolu
ção, que alteraria e disciplinaria a gratifi.
eaçãe ao zelador, sr. Maurício de Góis,
hoje já em gozo de uma merecida aposen
tadoria.

- O Papa abençoava a Revolução. o
Ministro José Augusto de Macedo Soares
que representava o governo nas exéquias
de D. Armando Lombardi dizia, ao regres
sar da Itália, que "a Revolução, tão. detur
pada em outros países, é reconhecida, no

Vaticano, em seus verdadeiros termos, e a

Secretaria de Estado está perfeitamente
informada da evolução dos acontecimen
tos no Brasil". No final da entrevista com
Paulo VI, o ministro via. o Papa, com o

maior carinho, abrir os braços, no gesto
de Cristo do Corcovado, dizendo: "Aben
çôo o Brasil e o Povo brasileiro". J:' agora,
José: quem escorregóu?

... HÁ 10 ANOS
Porque os braslleires viajassem

muito, Gamberini ensinava os nee-turls
tas de Como não dar "uma bola fora" e

lembrava como se comportar na Espanha.
Dizia: "Durante uma corrida, é indispen-

.

sável participar, vibrar e gritar mesmo

quando o coitado do toureiro leva aquela
chifrada no meio do estômago, como a

quele seguidor de "Manolo" que ficou es

petado, recentemente no chifrudo touro
enfurecido e pagou com a vida. a sua au

dácia de enfrentar um animal na arena.
Os espanhóis gostam muito de falar de
,amor, mas detestam comentários sobre
suas mulhqres. Uma mulher não deve ab
solutamente sair de casa sozinha. Portan
tanto, se você demonstrar um ciúme lou
co pela sua esposa, será particularmente
considerado por eles ..

.

Por falar em. toureiro, a última vítima,
foi Francisco Rizera, o Paquirri, morrendo
aos 36 anos e, em 20 anos de cãrreira ma
tara em média 100 touros por ano .. Por
aí se pode ver o "bife" em que virou
quando um touro miéra preto de seus 400.

quilos o pegou desprevenido no exercício
profissional. Naquela .tarde o dia era .de
touro e não de toureiro ...

('----------------------------�--,
PROBLEMAS� I

Notificações, defesas e acompanhamento de recursos por quem s'aoe das coisas e
tem longa prática no assunto. Proflsslona is especializados examinam os .problemes
com profundidade e acompanham os assu ntos com ética e seriedade. Não custa
consultar. Telefones (DDD-0482) 22�9874 ou 23-Ó804, chamando por Victor ou
por intermédio do fone local 72-0091.

' ,
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o escolar' na vida do
ensino brasileiro'

Chega-nos às mãos a descrição de um escolar com a

penas 13 anos, que achamos incrfvel dentro do conceito da
moderna linguagem dos jovens, pela maneira cama um alu
no tão jovem consegue desenvolver o terna, a partir

�

de
uma cena rural, um recorte de revista que a professora
lhe entrega, tendo por fundo fechada mata, um caminho
rústico num descampado, nele circulando um ce rro-de-boi ,
daqueles encontradlços no litoral, especialmente na 'região
deTtjucas, Ganchos e Biguaçú. O carro-de-boi com suas

rodas de madeira Vai guiado por um boiadeiro, enquanto
que outro rur(cola acompanha atentamente a carga de: le
nha. A junta de bois caminha lentamente em busca do, seu
destino. A sombra estampada no solo mostra que é ma

nhã alta, com o sol quase à pino. Certamente retornam

para o almoço, sob-o som estridente provocado pelo ranger
dos dois corpos sólidos, a roda de madeira movei sobre o

eixo de madeira fixo, o ruído a que os bois já se habitua
ram, porque lhes transmlte uma ordem: é hora e momen

to de se movimentar, puxando o carro e sua carga. E: e vi
da do boi-de-cença, treinado para essa tarefa. A frente
mostra uma vegetação baixa, cl espécimes em florada aberta.

E o que escreve o jovem? Sobre o Càrro de boi
'

Quem é o aluno? Emerson Ernani Souza_
Qual a sua escola? Colégio Estadual "Holando Mare.

lino Gonçalves" "

Quem é a Professona? Bernadete P. de Soula Winter
"Descrição: Carro de bai-
A figura qve vocês vêem.alí ao lado na reelidéde é em

simples carro de bei.que está levando lenha pera a casa de
2 caboclos.

A estrada é esburacada e poerenta. O sol é forte, as

árvores e as gramíneas estão belos e floridos ..

Os bois por sua vez estão puxando a carga pesada de
todo o dia, para no fim do dia poderem pastar livres e ga
nharem um pouco de comida. "'.

,

Os caboclos não, estes estão com uma vida boa, andam
na grama fofa e g�stosa' e protegidos por chapéus de '

pa
lha que não .permitem o sol lhe baterem em suas cabeças.

Ainda por sua vezos caboclos mandam os bois para
qualquer lugar, sé QS mandarem pera um' abismo, para lá
eles vão. Mas na' visão slmplesds um brasileiro que 'vê
nestes oois o, dia a dia de cada um de nós não é diferente.

Os bois somos todos nós carregando a carga da fome,
do desemprego, da dívida externa, da falta de comldà que
a cada dia fica mais pesada.

A estrada é o nosso dia a dia que cada vez fica mais
difícll de se andar, que sempre está cheio de obstáculos o

transporte debaixo de um sol forte que são os cobradores
de todos os lados.

Os caboclos são os- homens do F . .M. I. que vivem per
seguindo o peva brasileira e que a cada dia cobram os ju
ros mais altos destruindo a nossa economia.

Os homens do F. M,. I. estão protegidos pelas grandes
potências do mundo .. Estes ainda por sUa vez estão cober
tos não com chapéus de palha, mas sim de sed�, fina e cara.

E o fim de cada ano é o fim de cada dia dos bois, eles
esperam que amanhã leverrl�menos carga enós a cada ano

esperamos que o outro' seja melhor o que nem sempre e
possfvel, pois a cade ano aumenta o índice de crianças e

vel hos mortos de fome e tudo' sobe de preço. .

Mas a vida tem que continuar, o nosso peso de cada dia
não pode ser retirado pois, somente no dia em que morre
mos nós tiramos este peso e só assim. poderemos ficar fe-
lizes". _

,

,

E depois dizem que os jovens desnutridos da periferia
decidade, filhos ,de pais pobres, dos operários, não conse
guem desenvolver-se mentalmente. Aliés, a história, 'uni
versal está cheia desses exemplos de carentes que assom-
bram a humanidade com suas criações.

'

Esta a razão porque resolvemos transcrever o belo tra
balho, que mostra' o estado -de espírito dos brasileiros de
hoje, de incentivo

- ao jovem - quem sabe um futuro prodígio - na
sua caminhada, rumo ao seu, grançle destino; I

- à professora, por SeU' paciente' trabalho de desen-
volver trabalhos de classe e

'..

- ao eduéandário e sua diretorhl que diuturnamente
abrigarn esses jovens, o ruidoso surgimentó de um J!)a(�
forte. Assim dá pra acreditar no ensino do Brasil!

O BarãO de Itapocu - Nov.fa.4.

Emmendoerfer Comércio de Veículos Ltda.
Av., Mal, Deodoro. 557 - Fon•• : 72.0655, 72·0060 • 72,0969 - Jar"ui do Sul.

Revendedor Autorizado

RONDA

Deixe o aviamento de suas receitas nas mãos de quem entende do ramo.

Farmácia Paraná
Administrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos �le experiên
cia, sob a direção de Neila Maria da SHva-;- CRF" 1402/SC, filha de Jaraguá do Sul.

Aviamento. de receitas, medicamentos e perfumaria� 'e os melkores preços ,da pra-
ça estão aqui. Venha conferir! - Mantemos corív'nios com Sindicatos.
Av. Mal. Deodoro, '1'1.0 1.77,1 (perto da Ponte 90 VailaÚi), Fone 72-1689 - JS./SC.

�--------------------------------------------------,-'

JARDIM SÃO LUIZ'
.. . �

Conheça os nossos planos de pagamento e cempre o seu lote no
JARDIM SÃO LUIZ a sua opção ds morar bem.

"

Empreendi tmobiliários
M arcatto Ltda

,

.�

Creci 093 - 11 ," ,Região

Av. Mal. Deodoro, 1.179 � Fones 72-1136 e 72:1411 - Jar-ilguá do Sul - SC.
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JOGOS 'ABERTOS: �S MEDA
LHAS DA GARRA E DA FORÇA -:

Vinte e seis medalhas e o título do
handebol feminino. Este o totalob
tido por Jaragvá do Sul nos 24.os'
Jogos Abertos de Santa Catarina,

, encerrados domingo em Concórdia,
das quais 5 de ouro; 10 de prata � ,

11 de bronze e um honroso' quarto
lugar no cômputo geral, sendo su

plantado somente por' Florianópo
lis, Blumenau e Joinville. Some-se a

isto, o troféu -do handebol "femlni- '

no, após oito vitórias' consecutivas,
o maior feito até hoje de uma mo

dalidade coletiva em Jogos Abertos.

O g�ande campeão .dos JASC
foi novamente Blumeneu. pelo 17.°
ano consecutivo, más Jeraçué do
Sul foi a 'revelação'. Participando
em seis modalidades, foi O quarto
colocado, graças as medalhas do
atletismo masculino (4.° lugar),
do atletismo feminino (3.°), da gi
nástica olírn, masco (4.°), da ginásti
ca feminina (2."), da natação fernl
nina (3.°), do Ciclismo km contra

relógio e resistência (2.°), do han
debol feminino (1.0), e do judô
(16�0 lugar), ii única modalidade
que não conseguiu medalhas. À par
ticipação do' município foi malús
cuia e foi um dos nove a obter tro
féus de campeão" ao lado de Blu
menau, Florianópolis, Concórdia,
Timbó, Joinville, Lages, Mafra e

Chapecó.
"

Quanto ao número de meda-.
lhas, o quadro final des JASC fio,
cou sendo: .Flqrianópolis

'

(135),
Blumenau (119), Jolnville (_331,
Jaraguá do Sul .(26), Itajaí. (11),
Lages (12), Concórdí a e Joaçaba
(9), Videira (7)., São Bento (6),
Timbó (5), Brusque, Criciúma, A

raquari, Rio dó Sul e Canoinhas
(3), Chapecó, Balneário Camboriú,
Arar'angua' (2), São Miguel do Oes
te, Caçador Taió, São Francisco,
Pomerode, Três Barras e Tubarão'
(1 cada qual).

O técnico da 'ginástica olímpi
ca, Durval Borba Neto, foi suspen
so por um ano. O fato é que Dur
val protestou contra a má fé das

juízas, que na contagem da pontua
ção favoreGeu Joinville, no entan

to, a Divisão Municipal de Espor
tes vai entrar com recurso para di
minui.r a pena, considerando que o
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técnico é_.:pr-imário�
-., VAR�EANO CONTINUA NESTE

AANDE,8'O.'L,: DÁ. C,ONSAG�A. DOMINGO - Paralizado duas se-

manas em função des Jogos Aber-
çÃO AO RETORNO' FRUSTRANTE

tos de Santa Catarina, o 2.° Cam-
- O grande destaque .de Jaraguá b
do Sul nos 'JASC foi o

.

handebol fe" peonato Municipal de Fute 01 Var-

minino. Bastante desacreditada no zeano,
. da PrefeiturajDME, terá

, , continuidade neste domingo, com
início, a equlpe dirigida, por Celço 'a quarta rodada da fase semifinal.
Thomazzi foi' derretendo as adver-.
sárias uma a úma, até chegar. ag Jogarão Super. Lenzi x Jaraguá,

título inédito. Foram oito vitórias Bangu x Vila Olímpico, Malvice x

Arsepum, Santa Luzia x Columbia,
consecutivas, as 3 da fase de elas- Fluminense x Santo Antônio e, Co-
sificação (29x24 Joaçaba, ,32x12 rinthians x Pingela. A classificação
Videira e 29x20 Caçador) e as de- atual é esta: Cha.vé Branca _ Vila
mais na fase final: 22x11 Crlciúma, Olímpico e Arsepum 5, Super Len-
26Jf20 Itajaí, 22x12 Blumenau, 29x "zi 3, Malvíce e Jaraguá 2 e Banqul
26 Joinville e 32x22 Caçador, ma

ponto' e na Chave Rosa -:- Santa
graride fíflal "cf� sábado à 'tarde."

Luzia 5, Fluminense e Pinguela 4,
Márci<!, Rosali, Marina, Wilma, .Ro- Santo Antônio 3; Corinthians 2 e

sânqela, Marlet,e, Valéria, Eliane; 'I b h
Rubiriéi-a/(�': 11�e formaram o qua-

Co um ia nen, um ponto.

dro campeão dos Jogos Abertos no FUTSAL: URBANO É' JARAGUÁ
handebol F; E apesar das 26 meda- EM DESCANSO - Como única e-

lhas e dá conquista ao título único,; qulpe . clesslflcada de Jé!raguá do

a frustração' des atletas e diriqen- Sul para a segunda fase do Cam-

tes que retõrnarám na tarde de do- peonato Estedual de ' Futebol de

mingo, foi a' fria recepção dos [ere-. Salão, a equipe da Cerealista Ur

queenses.' Nãô houve, como deve- ',bano, vice-campeã citadina' da ca

ria, o flece'ssário lncentlvó pelas ,tegori� adulto, seguiu ria tarde de

belas conqulstes, passando' -

o re-

-

ontem, sexta-felra, para o Oeste ca-

grasso de- Concórdia êm' 'brancas tarlnense, onde esta noite, em Des-

nuvens, quando é sabido que em canso, decide ,a vaga com a , equipe
decisões dé' títulos de futebol, a do Acadêmicos, da Liga Migueloes-
"torclda't'vai a loucura, com ban-' tlna de Futebol de Salão. Na pri-
dei ras, fogos e desfile. Triste -cida- meira partida, acontecida em Jara�
de que não sabe valorizar os seus ,guá, a, Urbano venceu apertada-

t
" men te por 4. a 3 e va i com . forçaexpoen es ...

total à busca da classificação, que
se dará com um empate. Por ou

tro lado, o Campeonato Extraofi
cial de Futebol de Salão "Papp
Sport", da LJFS, tem ainda três

rodadas para o término do segun
do turno. Terça-feira, dia 6, na Ar

weg, jogarão às 19h Coneza x Ur

bano, 20h15 Fabril x Arweg 'e 21h
30 Mirtes x Hermacia e dia 09, no

Artur Müller, às 20h 15 Urbano x

Marisol e 21 h30 Coneza x Herma
da. A última rodada, dia 13, mar
ca para a Arwe(i' as partidas entre

ÄABB x Arweg e Fabril x Mirtes.

CERTAME VOLIBOL, DUAS NO

VAS RODADAS - A Liga Regional
de.Volibol e Basquetebol, deu con

tinuidade esta semana aos seus

Campeonato de Vollbol Masculino
e Feminino. No masculino, segun
de-feire, na SER, MeAegOl!:ti, Lom

bardi ' Ox2 AGV, Kohlbach 2xO Ki

Kaska e' Armalwee 1 x2 Arweg e na ,

quarta-feira, à noite, pelo naipe
feminino, jogaram Kohlbach x Ar

weg, AGV x Lombardi e Malwee x

Doze. Neste sábado, dia 3, na Ar

malwee, contin�a o campeonato de
volibol feminino e paralelamente
inicia-se o campeonato de basque
teboll a partir das 14 horas: Wiest
x' Kohlbach, AABB x Arweg (voli
bol), Men�got.ti x Veteranos e Ape-

ESTRElLA GANHA TU�NO DA
1.' DIVISÃO' :_ Terminou domingo
o primeiro tu-rno do Campeonato
dá 1 a. Divi são da Liga Jaraguaense.
de Futebol. Foi 'campeão a equipe
do Estrella, 'patrocinada pelo Ban
co Mercantil de São Paulo - Mer-,

capaulo, que 'somou cinco pontos,
contra 4 do Cruz de 'Malta, 2 do' Rio

.,

Cerro e 1 do' Botafogo. Um ponto'
foi qanho pelo Estrellil no

II

tape
tão", graças ao recurso 'interposto
centra e Cruz de Malta, onde ,a JDD '

unanimemente determinou a perda
do ponto obtido pelo quadro cruz

maltino, na partida diante' do Es

trella, dia 07 de outubro, na qual
empatara sem abertura de conta
gem e onde Incluíre o atleta Pome

rode, vinculado a Liga Blumeneu-
.ense de Futebol, irreqularmente. A

, rodada de domingo apresentou ,os'
resultados Rio' Cerro 1 x2 Estrella e

Cruz de Malta 1)<0 Botafoge e pelo
certame juvenil, Rio Cerro 2x4 Es
trelJa e Cruz de Malta 2x2 Botafo

go. Rio Cerro 4, Botafogo 3, C.
Malta 3 e' Estrella 2" é a classifica;:,
ção do certame [uvenil."

,

O returno da Primeirona será
aberto neste çlomingo, dia 04, cem

as partidas Cruz de Malta x Estrel
Ia e Rio Cerro x Botafogo.

-ví x Armalwee (basquete). E na

próxima semana, duas novas roda
das acontecerão. No volibol mas

culino, na MenegOtti, 19h30, Wiest
x Fabril, Lombardi x Kl-Kaska e

AGV x Kehlbach, isto no dia 5, se�

gunda-feira e, dia 01, quarta-feira,
19h30, na Arweg, vollbot feminino
entre AABB, x Kohlbach, Raio X x

Lombardi e W!est, x Arweg.

PELADÁO COMEÇA DEFINIR
CLASSIFICADOS - Faltando Bin
da quatro rodadas (dois finais-de
semana) para a conclusão da fase
classlflcatória, o 2.Q Campeonato
Municipal Aberto, de Futebol de Se
Ião já começa a definir as equipes
classificadas, para as sernlflnals;
No sábado passado, pela 11 a. ro

dada, os resultados foram Satéiite
,4><2 Columbia, Rádio za Papel
Plast, Super' Lenzi 5x4 Fantásticos,
Grêmio 1 x3 Juventude, Arsepum A
OxW Ind. Reunidas, Malwee Ox1 U
nião Nagel, Conf. Neusa ,5x3 Fant
men e Olipê OxW Asa Negra e,' no

domingo, pela 12a. rodada; Lori i
Mar 3x'3 Pinguela, Weg Máquinas
WxO União Arsepum, Emrnendoer- ,

fer 6x2Brahverde, Costa e Silva'
Ox2 Com. Jaraguá, Ind. Reunidas
WxO Portuguesa e Zonta 3xl Calf,

Duas equipes, por chave, clas
sificam-se às semifinais. Até- a 12a.
rodada, as melhores colocadas são:
Chave A - Águas Claras 6 e Allrn

picus 4, Chave, B - Caxias 6 e Gré
fica Avenida 5, Chave C - Flumi
nense 6 e Senai 5, Chave O - Sa

télite, Papel Plast e Columbia 4,'
Chave E - Super Lenzi 1 e Juven-'
tude 6, Chave F - Conf. Neusa 8,
Fantmen e Asa Negra 5, Chave G
Emmendoerfer 1, Loni-Mar e Pin

gela 5 e, na Chave H - Comercial
Jaraguá Se Costa e Silva 6. E no

Agropecuário, a partir das 13h30
deste sábado, jogarão Olirnpicus x

Celesc, Pinguim x Coneza, Gráf. A
venida x Artelaje, Mirtes x Amé'ri-,
ca, Rolinhos x Corinthians e Novo
Horizonte x Fluminense; amanhã,
dia 4, a contar das 8 horas, Corln
thians B x Satélite, Rádio x Colum
bia, Super Lenzi x Juventude, A,rse
pum A x Grêmio e lnd. Reunidas A
x Fantásticos.

SESI INICIA CAMPEONATO
DE BOCHA - Lombardi OxW Me

negotti, Malwee 24x6 Reunidas, Ca
narinho WxO Celesc e Bombeiros
24x14 Gráfica, foram os resultados
da primeira rodada do Campeona
to Sesiano de Bocha" dia 26, que.
prosseguiU t�rça-feira, dia 30, com

Jo.ãoWiest x Gráfica, Canarinho x

Bombeiros e Kohlbach x Reunidas,
Lombardi x Malwee.
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As Anctacões de Flávio José
I

.

• Foi espetacular a arrecadação do ICM e demais tri
butos estaduais no mês de outubro. O total recolhido so-

mou Cr$ 3.233.472.848,37, contra os Cr$ .

834.974.362;19 em outubro/83, acUsando um . superávit
de Cr$ 2.398.498.486,18, ou seja, 287,25% maior. Estes
valores refere.,m-se a Jaraguá do Sul, onde a arrecadação
vem aumentando mês-a. mês, Sinal de crescimento da
economia.

• Nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, para fu
gir do forte calor, a Biblioteca Rui Barbosa vai cumprir
o horário' de verão. Como é período de férias escolares,
permanecerá aberta de ségundas �s sextas.feiras, das 14
�s 21 horas, sem expediente no sábado. A propósito, a

"Rui Barbosa" adquiriu uma série de novos volumes, des.
tinados aos públicos infantil e adulto.
• Associação Comercial e CDL estão preocupados com

as constantes "mordidas" que vêm recebendo de clubes e

entidades com fins lucrativos e sem caráter filantrópico,
assis-tencial e/ou religioso. Os empresários consideram
abusiva a demanda de pedidos e preparam o desenvolvi
mento de ação conjunta para disciplinar a questão. De fa

to, os pedidos têm aumentando muito.
• Está' em fase de conclusão o Plano Diretor de Massa.
randuba. As novas leis, projetos e todo o processo está
sendo enviado à.Câmara de Vereadores para análiSe e a.

provação e a partir de janelro/8S será colocado em prá-
· tica. A elaboração do Plano tem o àpoio da.<:omunidade,
Prefeitura, Governo do Estado, atravé,s .cio Gaplan e Asso_

ciação dos Municípios do Vale do ltapeeu. .

• Desde quarta-feira vigoram os novos preços dos deri
vados de petróleo. A gasolina, de Cr$ 1.120 passou .pa
ra Cr$ 1.370, o áfcool de Cr$ 720 para Cr$ 890, o óleo
diesel de Cr.$ 770 pera Cr$ 950 e o botijão de gás, de
13 quilos, passou de Cr$ 8.200 para Cr$ 10.000. Foi o

quinto aumento do ano e o aumento médio acumulado do
ano atinge a 212,79 por cento. Assim ninguém aguenta ...

.• 05 municípios industrializados e os essencialmente a.

grícolas estão em pé de guerra, em. virtude dos critérios

para fixação dos índices de retorncfdo ICM, para 85. A
Secretaria da Fazenda já divulgou os índices, que estão
"sub judice" e dia 13, na Capit�I, a Fecam, presidida por
Aldo Passold, de Schroeder, tentará uma fórmula eenel
liat6ria que agrade a gregos e troianos.
•

.
A eleição, em 15 de janeiro, do novo Presidente da

República, decidirá a sorte de "malufistas", "tancredistas"
ou "muristas". A vitória de um representará o dêbacle de
muitos. E isto se aplica também aos candidatos a candi-.
dato a deputado, que proliferem, caso de Paulo Bauer,
Udo Wagner, Dávio Leu, ,Altevir Fogaç� e outros, confor,
me arguto observador político da região.
• O mesmo observador considera que nem Udo, Dávio ou

tampouco Paulo unem os municípios 'do Vale do Itapocu. J

A chamada unidade partidária inexiste e ainda recentemen

te, o ex-prefeito de Jaraguá e o prefeito de Guaramirim
se desentenderam, abrindo ferida no relacionamento entre

pedessistas dos dois municípios. Consta que Bauer teria
dispensadee apoio de Guaramlrim

.

e Aguiar se queimou
na parada.
• DE COCHEIRA: A emissora FM de Jaraguá ficou mesmo
com Victor Bauer. Ma.s pode parar nas mãos de outro

político. Esquemas presidencials. '" Altevir Fogaça Jú-
· nior, anti-rolandista não nega. Ouer sair candidato a de
putado dequalquer jeito, nem que .a vaca tussa. '" Bron
queado com o Prefeito e alguns Assessores, o Presidente
da Câmara de Vereadores de Jaraguá cogitou largar a

presidência. A turma do "deixa disso" entrou em ação.
Em Corupá, a Bancada do PDS na Câmara manifestou ir
restrito apoio à candidatura Maluf, em offcio ao Diretório
Regional. : .. Aumento no preço do pêo: o de 50 gramas

• pode passar a Cr$ 115 e o de 500 gramas a Cr$ 970. Os
novos preços serão discutidos dia 14, no

.

Rio. . .. O ve
.

reador Lauro Siebert é um dos nomes cotedos para assu.
mir a presidência da Câmara, a partir de fevereiro.

r
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Decresce o índice do ICM da

Enduro, atração dia
15 em Jaraguá

o Jaraguá Trai! Clube, re. curso será de 112.650 me-

cém-fundado, realizará' dia tros, em sua grande maio.
15 de novembro, fedado na- ria, por estradas do nosso

cional, o Enduro da Funda- interior.
ção 1984, tratando-se de
prova de treinamento para
melhoria das condições téc,
nicas dos pilotos, principal
mente no tocante a navega
ção, em trechos de reqularl-
<dede. Motos de qualquer ti.
po ou cilindradas serão ad
mitidas, informa o presi
dente Sigmar· Beno Lucht,
acrescentando que o per .

Jaraguá Turismo
"A sua Agência de Viagens"

Agora sob nova direção, oferece: passagens aéreas e.

rodoviárias, bem como excursões. Cruzeiros marítimos
_ cursos' de idiomas na Europa e Estados Unidos _

Locações de veículos e reservas de hotéis no Brasil e:
exterior. '

Conheça algumas de nossas ofertas.
Vôo Charter aos -EUA, ida/volta US$ 550 e a Europa:
S. Paulo/Rio/Recife/Lyon (França) ida e volta US$-869.

Você não precisa mais sair de casa ou da cidade ·para
traçar o seu roteiro de viagens. Consulte-nos pelo tele.
fone 72-0977, ou faça nos uma visita lJa Rua CeI.. Pro
cópio Gomes, 285,- Jaraguá do Sul/SC.

(Embratur 030090042/9)

ra Velha, é de 0,084861, Co-
· rupé 0,221876, Guarami-
·

rim 0,347593, Jaraguá do
Sul 3,138865 (a queda foi
de 0,54%, a menor da mi.

crorregião), Massaranduba
0,308916 e Schroeder .....
0,077011.

A estimativa de retorno
de recursos orlundos do
ICM, por mês, tomando por
base de cálculo bolão men

sal-de Cr$ 18 bi1hões, é es

ta, conforme o secretário
executivo da Associação: B.
Velha Cr$ 20.913.275, Coru
pá Cr$ 43.726.274, Guara.
mirim Cr$ 64.658.154,. Jara
guá do Sul Cr$ 529.404.942
(6.352.859.304 durante o a·

no), Massaranduba .

Cr$ 58.218.434 e Schroeder
Cr$ 19.606.251. A média
mensal prevista, para os P
municípios, é de Cr$ .

· 736.527.330 e a anual Cr$
8.838.327.960.
CONTADORES
Na-sede da Amvali, quer

ta-feira, aconteceu o encon

tro bimestral dos contado
res municipais, que .objetl
va fortalecer -o intercâmbio
entre os próprios. Desta fei

ta, os assuntos discutidos fo.

.ram a .eliminação dos cente

vos na contabilidade das

prefeituras e o encontro

com técnicos do. Tribunal
de Contas, dias 22 e 23

próximos, em Joinville.

. .-

microrregrao
Os prefeitos integrantes todos os munidpios da ml-

de Associação dos Municí. crorreçião sofrerão algum
pios do Vale do I�apocu _ prejuízo com' a alteraçêo
Amvali, reuniram-se qulnta- dos critérios vigentes até
feira para analisar os resul. ·1983, quanto ao desfrute de
tados do movimento econô- aves, suínos e bovinos, fa
mico e os índices de parti. zendo com que o índice so-

cipação no retorno do tCM, fresse decréscimos de 0,35
para o exercício de 1985. por cento.

Segundo Cl secretérlo-execu- Disse Dávio que somente
tivo da Amvali, Dávio Leu, Guaramirim e Massarandu-

ba tiveram crescimento nos

índices, na razão de 6,90%
e 6,86%, r'espectivamente,
fato que .se deve ao cresci
mento do valor adicionado
das empresas sediadas nes

tes municípios. Jaraguá do
Sul - município pólo da
microrregião - continua
tendo o terceiro melhor in.
dice do Estado, somente su

perado por Joinville e Blu
menau, ao passo que a ma

ior queda foi registrada em

Schroeder, na razão de 21,0
'

por cento, reflexo da crise
econômica das empresas lá

sediadas, principalmente nos

exercícios de 1982 e 1983.
ESTIMATIVAS PARA 1985

Os índices de retorno do

I
ICM, de 1984, dos seis mu

. nicípios da microrregião a.

. tingiram, somados, .

4,193941% e o de 1985,
baixou para 4,179122, isto

é, menos 0,35%, o que re

presenta alguns milhares de
cruzeiros. O índice para o

cálculo do retorno do ICM,
pere o próximo ano, de Bar-

Notícias de
Guaramirim

A Câmara de Vereadores
de Guaramirim aprovou o

orçamento de 1985, no va

lor de Cr$ 2 bilhões 300 ml.
Ihões, recebendo as maiores
dotações o departamento de
estradas de rodagem, com
Cr$ 894 milhões, seguido
pelo departamento de edu
cação; saúde, esporte e eu],
tura com Cr$ 376 milhões
100 e adminlstração com

Cr$ 347.800.000. Quem in
forma é o prefeito José de
Aguiar, acrescentando que
fói concedido aumento sala,
rial ao funcionalismo, a par
tir de 1.0 de outubro, na

ordem de 40%, em novem"
bro rnais 5% e O mesmo'
percentua I em dezembro.
Com esses aumentos." o a

cumulado até dezembro so

ma 173%, sendo que hoje,
o mínimo pago pela Prefei
tura de Guaramirim é de
Cr$ 178 mil.

Aguiar informou ainda
que as chuvas que castiga
ram a região, causaram inú.
meros prejuízos nas estra
das interioranas e também'
nas lavouras de arroz, prin
cipalmente em Ribeirão do
Salto, Bananal do Sul e Poço
Grande, onde alguns agri
cultores chegaram a perder
de 30 a 40 sacos de sémen

te, com prejuízos de milha
res de cruzeiros. O próprio
trânsito foi prejudicado em

razão de alagamento ocorrl
cios em determinadas re

giões do município.
O Prefeito de Guaramirim

como Presidente da Amvali,
. participou terça-feira de en.

centro com o governador-clo
Estado, quando Amin solici
tou apoio des prefeitos, no

sentido de enviarem telex as

autoridades federais, soltel
.tendo a liberação, em regi•
r;ne de urgência, de recursos

para a reconstrução de- SC.
Ainda do. vizinho município,
a informação da breve mu

dança para o pavimento su·

perior da Prefeitura, onde
funcionava o F,grum, da Câ.
mara de Vereadores, Coor-

.. denadoria' Municipal de En
sino, Mobral, 'Junta do Ser .

viço Militar, Arquivo e Bi
blioteca Municipal.

A largada será dada às 12

horas, defronte a Breithaupt
Motos_Revenda Yamaha. Os
resultados serão divulgados
ap6s o término do Enduror
podendo os pilotos se Ins

creverem até as i 1 horas do
dia 15, na Breithaupt Motos
Revenda Yamaha, defronte
o Itajara ..
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