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Moviloenlo FelHinino Independenle'já' alua
-

telar, 'das Flores» realiza
pesquisa de mercado'A sociedade jaraguaen

se começou a se organi
zar e a adquirir um maior

grau de politização.' São
novas associações, entida
des e movimentos surgin
do, que vêm despertando
a comunidade para a sua'
participação e discussão
de questões comuns, na

busca dos seus direitos e

da própria melhoria da

qualidade' de vida. A de
cretação do- "pacote eco

nômico" com' o elenco de
medidas que mudaram os

rumos da Nação, motivou
a fundação, em Jaraguá
do Sul, doMovimento Fe-

'

minino Independente, de'
caráter apolítíco, que co

mo passo inicial pretende
controlar os preços dos
produtos não tabelados.

A testa do Movimento
estão as senhoras Rita Ma
drid � Geny Budal da Sil
va, e junto com um gru
po de vinte mulheres estão
se mobilizando para for
talecer o Movimento, com
a adesão de novas militan
tes, que, em breves días,
se reunirão para traçar as

metas comuns de ação. O
trabalho que o Movimen
to Feminino Independente
realiza _ para o qual es

pera o engajamento da
comunidade jaraguaense
como um todo _ consiste
na coleta das notas fis
cais de eletrodomésticos e

gêneros alimentícios não

tabelados, com data ante
río- e posteríor a 28 de fe
vereiro, para. com isso,
checar e controlar os pre
ços, denunciando poste
riormente aos órgãos de
d e f e s a do consumidor
àquelas empresas que
transgrediram o decreto
presidencial.

o Movimento não con

fia na recérru.cnada Co
missão Municipal de De
fesa do Consumidor, na

opinião das líderes "espú
ria e integrada, nà sua

A Associação Assisten
cial para Idosos "Lar das
Flores", está iniciando a

uma ampla pesquisa de
mercado, com vistas a de
tectar as pessoas interes
sadas em adquirir o usu

fruto de apartamentos no

seu "Lar das Flores",
atualmente em construção
na rua Domingos da No-'
va. As condições básicas
para candidatar-se a com

pra do usufruto são: a)
Pessoas que residem em

laraguá do Sul, há pelo
menos 10 anos; b) Qu.e te-

Acompanhado do presi- na Creche Constância Pía- nham a idade mínima de
dente em exercício do Di- zera e outras çinquenta na 50 anos; c) Que se com

retório Municipal do PDS, Creche Ranchinho Alegre, prometam a oferecer o

Udo Wagner, o candidato da rua Joínville, Pelo que apartamento, uma vez can

a deputado estadual Paulo sé deduziu, as príorída-. cluída a obra, a, pessoa
Roberto Bauer, entregou des seriam o aumento do idosa para nele residir, até
na manhã de terça-feira, espaço fí:sico e maior área que o próprío proprietário
dia 25, à diretoria da Ação livre coberta, para que as ' .desejar fazê-lo, sempre
Social de Jaraguá do Sul, ctianças possam se abrigar denn:'do que poderão re

cheque de Cz$ 22.435,00,
'

confortavelmente do sol-é sidir unicamente pessoas

que destínamcse â assís- da chuva. do sexo' masculino com

tência técnica e financei- mais de. 65 .anos de idade Para responder a pesqui-
ra para a manutenção das A Creche Ranchinho e- do sexo feminino com., sa, os interessados deve-

creches domieiliares. Os Alegre é a que apresenta" mais de 60 anos. rão enviar carta, ínfor

recursos são' repassados maiores problemas" haja O valai elo apartamento mando a forma de compra

pela Ladesc a Ação Socíal, vista que funciona em uma índívídual. com área útil e as condições (se a vis

que centraliza as ações do casa alugada e necessita- de 34m2 (tipo "An) é de ta ou a prazo), para a As

programa, implantado nó ria' de espaço próprio' até Cz$ 101.080,00 à vísta e, socíação Assistencial para

ano passado. mesmo para a sua expan- ö, apertamento duplo, com Idosos "Lar das Flores",

Afora a entrega. dos re- são, E além dísso.. a Ação 46m2 .(tipo "B"), Cz$ ." A/C Sr. Moacyr Rogério
cursos, os políticos esta- Social tem planos de 'ins- 122.360,00. O pagamento Sens - Caixa Postal D-20.

belecerara contactos in- talar outras creches em do' usufruto vitalício, de Telefone para contacto:

tormaís com a diretoria, pontos' estratégicos da -cí- acordo. com o presidente 72"2090.

relacionados às necessi- dade, mas esbarra na fal

dades da entidade filan- la de recursos para o de

trópíca, que atualmente senvolvimento de seus

atende duzentas crianças projetos filantrópicos.

maioria, pelas classes do
minantes". Em razão disso,
iniciou o trabalho de co

leta das notas físcais e

apela para que em todas

as compras o documento
fiscal seja exigido. As no

tas, para controle, poderão
ser encaminhadas na rua
Cabo Harry Hadlich 667

(Rita Madrid) ou na rua

Gervásio Amâncio da Cos
ta 35 _ Beira Rio (Geny

da Silva).
E além, da ...vigilância

ao cumprimento do decre
to presidencial que con

gelou os preços, o Movi
mento Feminino Indepen
dente de Jaraguá do Sul

objetiva o levantamento
dös principais problemas
da mulher no seu díacs.;
día em todos os aspectos,
assim como promover o

crescimento pessoal.
'

lIayas recursas- às
creches domiciliares

JARAGuA DO SUL
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,

Chapéu

da entidade,' engenheiro
Moacyr Rogério Sens, po
derá ser parcelado em até
24 meses _; tempo estima
do' para a conclusão' da
obra _, incidindo sobre o

saído' devedor em 19; de
março de 1:987 o reajuste,
igual às OTN. Sobre todo
o saldo, incidirá a taxa de
juros de 6% ao ano.
O Lar das Flores (ancía.

nato) terá 4.340m2 de área
construída, em terreno de
8 mil - m2, contendo 60

apartamentos, amplo, re
feitório, cozinha, lavande
ria, enfermaria, 'capela,'
oficina "de manutenção,
jardins e caminhos inter
nos. Do total de aparta
mentos, 30 serão vendidos
as pessoas interessadas em

adquirir o usufruto e ou

tras 30 reservados para as

pessoas idosas sem posses
e carentes de recursos.

'Comissão recebeu poucas denúncias
Ö coordenador da Co

missãö Municipal de De
fesa do Consumidor, se

cretário, Ivo Konell, disse

trabalho sério da direto- que poucas denúncias hau

ria, preocupada sempre na veram centra abusos ou

melhoria humana e .mate- transgressãs
"

do decreta
rial e na segurança da co- leí- presidencial .que con

munídade. gelou "os preços dos pro-
Com isso, a disponibili- dutos e servíços. a partir

dade de água-nos tanques, de 28 de fevereiro. Ele ci

num eventual sinistro, su- -tou que houve apenas um

birá para 23 PlU litros, se-, caso de apreensão do pro

gundo -mformações do Sr. duto e elogiou os comer

José Carlos 'Neves. cientes de Jaraguá do

Hovo cami'nhão para os Bómbeiros
o Corpo de Bombeiros

Voluntários de Jaraguá
do Sul, que em agosto co

memora vinte anos de íun-

.dação, adquiriu um novo

caminhão que será incor
porado à frota e que H�

somará aos três existentes.
O valor é de Cz$ 150 mil,
recursos estes próprios da

corporação, através de um

Sul que têm cumprido à
risca as tabelas de preços
"mostrando o seu grau de
maturidade" .

Ivo citou que a Comis
são foi formada a pedido
do próprio Ministério da
Justiça e lamentou que
tenha havido deturpação
dos seus objetivos, segun
do declarações que teriam
ocorrido. "Nesta Comís
são não existe política e

esta posição já deixamos

claro", frisou,

o presenle ideid·· cabides e trolHados IrialHa. Loia Rua Joinville, 1644
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NASCE UM CANDIDATO VITORIOSO

Gente & InformaçõesAniversário de Paulo
. Bauero

príncípal o homenegeedc
e esposa,' seus progeníto
res, seu sogro, Major li
ma e esposa, Luiz Gomes
(Lula) e o dr. Nilson Wil
son Bender. além do dr.
Gilberto Américo Meiri
nho, atual Presidente da
ERUSC. Após 0- jantar fi
zeram-se ouvir o dr. José
Roberto Gíulíarí, Preso da
JDC de Joínvílle, o dr.
Nilson Bender, E.V.
Schmöckel, em nome da
AMVAU,· o PIes. da JDC
Executiva Estadual, Luiz
Gomes (Lula) e o Preso da
ERUSC _ Gilberto Meiri..
nho. O aníversartante,
emocionado, agradeceu to
das as demonstrações de

simpatia, sendo o seu im

proviso interrompido por
diversas vezes, por gru
pos que o chamavam de
"nosso futuro· deputado",
"nosso candidato", "a so

lidariedade
-

dos jovens à
tua candidatura" e por aí
afóra.

No curso das demons
trações de apreço ao jo
vem jaraguaense que tan
ta estima conquistou na

administração pública es

tadual, apresentou-se o ex

Prefeito de Ibirama
Heinz Seheidemantel e o

Preso do PDS daquela co

munidade catarínense, com
o conjunto:_çaracu,· viva
mente aplaudido- a que se

juntou 0- ex-Vereador' por
Jaraguá do Sul, Afonso
Pranzner e seu bando
neon.

No dia 20 do corrente
transcorreu o 299 ano de
existência do ex-Presi
dente da ERUSC, Paulo
Roberto Bauer. Seus com

panheiros da JDC ,..., Ju
ventude Democrática Ca

tarinense, da Regional de
Joínvílle, tendo à frente
o jovem advogado José
Roberto Giuliari, organi
zaram um encontro no

Glória F.C., para festejar
o antigo acadêmico de
Economia e líder estudan
til. O movimento, de pron
to se estendeu a outras

regiões do Estado, todos

desejosos de participar das
demonstrações de apreço
que seriam tributados ao

bem sucedido admínístra
dor e emergente politico.
Pelas 19 horas, pessoas

de todos os
. quadrantes

passaram a chegar ao Gló
ria, somando ao final mais
de 300 pessoas, lotando

completamente as depen
dências daquela sociedade
[oínvílense, Um enorme

painel .com o nome de
Paulo Bauer _ 86 _ "Vão
Renascer· as Bsperançes",
cobria literalmente o pal
co, enquanto pelo salão

apareciam faixas com sau

dações e freses de apreço
e agradecimento à Paulo

Bauer, tais como - Itaiópo
lls Agradece _ JDC de
Blumenau Traz

'

seu Abra-
. ço Amigo _ Amigos de
Armazém Abraçam-te pe
lo Aniversário _ Direto
res da Coop. de Eletrif.
Rural de Paulo Lopes Saú
dam o Aniversariante _

JDC de Joinville, Nosso
Lider _ Funcionários da
ERUSC parabenizam
Coop. de Eletrif. Rural de
Ben. Novo cumprimentam
o aníversíante _ Porto
União está cQntlgo ..,. Coop.
Eletrif. Rural de turvo
Abraça seu grande Amigo
_ Ao nossQ. Benfeitor,
Amígos de Iblrama, além
de outras inscrições repe
títívas, vindas

.

de Vidal
Ramos, Canoínhas. São
Joaquim, Vista Alegre,
Lages, Guaramirim, Ara
quarí, Jaraguá, Corupá,
Schroeder, etc. etc.

A entrada do aniversa
riante deu-se sob imensas
palmas e aos gritos de pa
rabéns, sentando à mesa

DesPACHANTES I TRAN.
SITO· ..;.Os Despachantes
Oficiais de Trânsito da
19a. Região, estiveram reu

nídos dia 21 passado, no

Parque Malwee, com a di
retoría da Associação dos
Despachantes do : Estado
de Santa Catarina, opor
tunidade em que foi fun
dada a Associação dos
Despachantes da 19a. Mi
crorregião. A primeira
diretoria fOi formada, re

caindo a presidência para
o jovem Péricles Romero
Lenzi Zanluca, secretário
Ernesto Guenther e tesou
reiro Ivo Nereu Zanluca.
Bola branca pela feliz ini
ciativa e sucesso.

. paguá. Apesar da longa
viagem, do cansaço e do
desconforto, voltaram ma

ravilhados com a vitória
brasileira de Nélson Pi

quet e Airton Senna.

portos Acarai chama-se.
Jair Antônio Maba. Sua
eleição e posse aconteceu
na semana passada e bre
ve divulgaremos toda a

nominata da diretoria. Pa
rabéns e que tenha uma

boa gestão.ANIVERSARIANDO _ Os

cumprimentos estão circu

lando" alguns antecipada
mente,

.

ao Sr. Domingos
Chíodíní, que ontem, 28,
completou 81 anos; hoje,
sábado, aniiversaria a Sra.
Maria Luíza Vasel, espo
sa do prefeito Durval Va
seI e muito ligada as ati
vidades beneficentes; dia
2, rasga folhinha o verea

dor Álido Krutzsch e no.

día 03, o secretário Bal
duino Raulíno, Parabéns a

ambosl.

NOVA ASSOCIAÇÄO
Será instalada em Jaraguá
do Sul, no dia 18 de abril
no Centro Empresarial, a

subcdelegacía da Associa
ção Brasileira de Admínís.
tradores de Materiais. O
delegado será o jovem Cel
so Gomes, da Kohlbach.
Na oportunidade, o Dr.
João Benjamin da Cruz
Júnior, fará palestra so
bre "Comportamento Ge
rencial".CALENDÁRIO / FEStAS _

A Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Turis
mo do Município remeteu
oficios às sociedades es

portivas e recreativas, so

licitando as datas e horá
rios das tradicionais festi
vidades de rei e rainha.
Objetiva a elaboração de
um calendário de eventos,
que serão inseridos no

guia turístico e no próprio
calendário cultural do Es
tado.

IVETE SUPERVISORA _

A professora Ivete Lom
.

bardí, diretora geral do
Colégio Estadual Holando
Marcellíno Gonçalves, es
tá assumindo a Supervíso.
ria Local de Educação 01,
no lugar de Amoldo
Schulz, hoie na Divisão de
Apoio Administrativo da
19\1 UCRE. O anúncio ofi
cial foi da diretora Iris Barg
Piazera. Parabéns pelo no

vo cargo.

PONTO FINAL _ A· Se
cretaria de Turismo, man-

,

dou fundir, em São Paulo,
em bronze o brasão de
Jaraguá do Sul, em tama
nho grande. (*) No Cine
Jaraguá, J de 29/março a

03/abril _ "Os Trapalhões
no Rabo do Cometa". (*)
A Associação dos Verea
dores do Vale do Itapocu,
escolhe dia 5 de abril, em
Schroeder a sua nova di
retoria. (*) Nos dias 5 e 6
de março, a Festa de São
Sebastião. (*) A todos, uma
Feliz Páscoa na Paz do Se
nhor.

FLUTUANTES _ Dia 28,
completou 35 anos de ca

samento, o querido casal
José Castilho (Senízia Ma
fra) Pinto, ele nosso cons

tante colaborador. (*) No
día 31, completa três aní
nhos, o garoto Murilo, fi
lho de Márcio (Mónica)
Menegotti Schünke. (*) A
Associação dos Advogados
de Jaraguá do Sul elege
em àbril, a sua nova di
retoria. Fogaça concorre

rá a reeleição.BILHETE DA ALEGRIA _

Continuam a venda na

Apae, Besc e Caixa Eco- CORAL DA SCAR - Sob

nömíca, o Bilhete da Ale- a regência do maestro

gría, que é uma promoção Melara, o Coral da seAR
da Federação das Apaes ensaia todas as quartas
de Santa Catarina. Por feiras, às 20 horas, na Ca

apenas 60 cruzados, o sa da Cultura, fundos da

adquirente concorre no Parafuso Ewald. Os even

dia 12 de abril a um San- tuais coralistas ínteressa
tana Quantum, um Voya- dos poderão manter con

ge S, um Gol S, um Saveí- tacto no local ou, com o

ro S e um Fusca 1600. O mestre da relojoaria, Sr.
valor do bilhete pode ser Luiz Lanznaster.
totalmente deduzido do MABA ASSUME _ A co-
imposto de renda. luna retificà informação

anterior. O novo presiden
te da Sociedade de Des-.

Da Jaraguá do Sul e

município vizinhos com

pareceram muitos amigos
e admiradores . de Paulo
Roberto Bauer;· que fica
ram impressionados pela
aceitação de seu nome à

deputado. em plena Join
ville, todos eles solidários
para a vitória do seu no

me em 15 de novembro.
E como diz o painel -

"Vão Renascer as Espe
ranças" _ numa alusão
clara de que com o esfor
ço de todos não faltará à
Jaraguá do Sul um repre
sentante da terra na As-.
sembléía Legíslativa, jo
vem, idealista, probo e

com muita vontade de ser
vir à Jaraguá do Sul e

Santa Catarina.

TARDE BENEFICENTE
No· dia 9 de abril, com iní
cio às 15 horas, a :erika
Modas (leia-se J a n e t e

Marcatto), promoverá uma

Tarde Beneficente no Clu
be Atlético Baependi, com
bingo e desfile da coleção
outono.Jnverno, O ingres
so custará somente Cz$
20,00 e o resultado da pro
moção reverterá para a

nossa querida APAE. To
dos devemos colaborar.
Anote na sua agenda.

CorujaMamãe
Artigos Infantis, Perfumes e Bljouterlas.

Use nosso crediário.

Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone n-06�

Dê flores a quem você--ania. Decorações
de igreja e salão, buquês, arranjos, plantas

ornamentais, com entrega a domicilio. Atendímen
to por profissional no ramo.

Casa das Flores

EM JACAREPÀGUÁ
Muitos [araguaénses foram
ao Rio de Janeíro, no úl
timo finaLde-semana, pa
ra assistir o Grande Prê
mio Brasil de Fórmula 1
e a abertura do Campeo
nato Mundial de Píletcs,
no Autódromo de Jacare-

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças, pratada
e artigos em ouro é na

Relojoaria AVENIDA
"Sempre um bom presente à sua escolha"

Na Marechal, 431 • na Getúlio Vargas, R.o �

Rua Reinoldo Rau 606 _ Ed1flclo Santa Terezlnha,
esquina com Rua João PiccoIi·.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



- o CEAG/SC e o

Centro de Comércio Exte
rior de Santa 'Catarina

(Cecesc) estão coordenan-
. dO'a participação de em

presários catannensés na

Feira Internacional de
Hannover, de 9, a 1-4 de

abril .Trata-se -de uma

�poituriídade ímpar .para
..os' 'émpfes�rios .e

,

visitan
tes tomarem conhecimen
to 'com as mais avancedes
tecnologias, processos e

produtos dísponíveís höje
no mundo no campo da
mecânica, hidráulica, elé

trica, robótica, metalurgia,
transporte e energia. In

íormecões pelo Fone 0482
22-9022 ou por Telex 0482
111 (Ceag) . '

*

- A Academia de Le

tras Municipais do Brasil,
sediada em São Paulo,
elegeu o historiador Vic
tor Lucas Presidente Sec
cional para Santa Catari
na. A informação foi dada
pelo dep. Lauro André da
Silva, relatando que o es

colhido é um brilhante in
,
e lectual de Rio do Sul, a

quem caberá, entre ou

tros relevantes trabalhos
na área, escolher escrito
res que descreverão a his
tória dos 199 municípios
catarínenses para a com

posição da Enciclopédia
Brasileira dos Municípios

*

-'- Ao receber autori
zação do governador Es
perídião Amin para au

mentar para Cz$ 40 mil o'
valor dos convênios futu-.
ros a serem firmados com

a prefeituras municipais'
para realização de obras
no setor, o s=cretérto da

Segurança Pública, Heitor

Sché, disse que lia atual
gestão foram convenia
dos,

.

com recursos d_q Pas
ta, 32 prédios, permítíndo
a construção de igual nú

. mero de
, novas delegecías

de polícia, dentre as quais,
. destacou, �s .de Campo
Alegre, : M�saJ;'�nqlJQa e

Schroeder:
-

*

Comitiva liderada
pelo . prefeito José de
Aguiar, de Guaremírím.
acompanhada pelo dep.
Nagib Zattar, solicitou ao

governador do Estado, du
rante audiência, verbas

para aquisição de dois ca

minhões basculantes, a se

rem utilizados na conser

vação de rodovias muni

cipais, pelo DMER er à
ampliação do Hospital Mu
nicipal Santo Antônio, que
atende a região de Guara
mmm, Schroeder, Barra
Velha e parte do municí

pio de Araquarí,
*

- O Centro de Apoio
à Pequena e Média Em-

."

H��ANl'l QUI!� PLACAS DE' IDENTIflCAÇÃ,O

.

"..:: ''-·.r.J�1

Sempre Que você escolhe a

qualidade dos produtos da Jaraguá
Fabril, no mínimo duas pe$Soas dão
um sorriso.

Uma delas é você, claro.
Afinal, você sabe que pode

contar com a segurança da
qualidade Jaraguá, a beleza,
a criatividade ao compor novos
espaços, a certeza de contar com

padrões exclusivos,...a boa surpresa
de ter sempre um novo sabor
na casa, na janela, na mesa.

A outra pessoa que sorri, pode
� ser qualquer um dos 'muitos
ü
x

'W

fundonários da Jaraguá.
.

Eles também têm bons motivos
para sorrir: assistência médica,
e odontológica; um bom refeitório;
oportunidades de constantes

treinament0s; bolsas de estudös;
seguro para a famnia; e convênios
com Gfeches e farmácias.

E mais: a segurança no

trabalho, o trabalhá no ambiente

Sàpdável, o convíyio com bons

amigos.
Você sorriu ao comprar

um produto da Jafaguá Fabril.,
Os funoionários da Jara�uâ

Fabril também sorriram . e o sorriso
deles é multiplicado por um, doi�,
três filhos. .

...

Não importa muito ó número
de ·sorrisos. . .

O mais importante' é que, ao
festE!jar os trinta anos, a Jaraguá

.

tern .orgulho de multiplicar sorrisos,
. criar novas cores, dar sabores
às mesas, paisagens às cortinas,
conforto, beleza, impostos,
empregos e oportunidades.

A Jaraguá tem muitos padrões.
,

'

Todos com qualjejade.
Todos rriüito bem tecidos.

presa de. Santa. Catarina
{CeaalSq ç.Q� ,o.poiQ ins
titucional e financeiro do

... - O vereador Herrmann
Governo do Estado atra- Suesenbach, presidente da
vés da Secretaria da In- Câmara Municipal de Co
dústria e Comércio, Pro- rupá, solicitou à Prefeitu
cape, Bese, Badesc e Brde, ra, a colocação de placas
concluiu: no día 13 as ati- de identificação nas ruas
vidades relativas _ao .Pro- do perímetro urbano do
micro em Porto União. e . município, bem como,

Corupá, . O Px:.ograma _!ie identificação dos órgãos
Apoio Gerenc�al.�. Credí- da administração pública
tícío às Microempr.esp-s.: é municipal l ,

estadual / íe
desenvolvido e exec;uta�o , .dera], ., ; permitindo;" com

pelo C�\g�SC e tera, 'Ror . Isso, .a. .localízação maís
.. objetivo . apoiar; premo- fácil para os corupaenses

Em audiência .realí- ver e fortalecer as micro- e pera os visitantes, prín
zada no Palácio Santa. Ca- empresas através: do 'trei-

.

cipalmente. Suesenbach,
tarina, a comitiva liderada namento e da . assistência conjuntamente com o ve-

pelo ex-prefeito de Pome- gerencial'e creditída.· reador Haroldo Kühl, tí-

rode, Henrique Drews, so- veram aprovada indica-

licitou recursos para vá-
* cão, no sentido de que se-

rios setores dó município. Bncontra-se na Câ- ja construído um sanita-
Dentre as reivindicações,' mara de Vereadores, nas

-:-:AR-R-O-Z-T-E-M--U-N-I-D-A-D-E-S-D-E-M-O-N-S-T-R
....

A�T-IV-,-A-S
destacam-se a liberação de Comissões Técnicas, o

recursos financeiros destí- projetc..de.Jeí do Execu- NA REGIÃO

nados ao asfaltamento da tivo Munícípal, para atua- A região administrativa

SC-416, que liga Pomero- lização do patrimônio mu- da Acaresc de Jaraguá do

de a Jara.guâ do Sul e ins- nícípal no que toca a seus Sul, está desenvolvendo

talação de linhas de ele- valores consolidados, ís- algumas unidades demons

trificação rural na locali- to é, os bens' móveis e,· trativas sobre arroz irri

sade de Rega Il, at� Alto imóveis serão. objeto de gado, experimentos estes

da Serra, que não são sei- análise específica.por uma que estão. sendo acompa
vidas por. redes de ener-

. comissão formada por três nhados pelos Escritórios

gia elétrica. membros.·' Locais de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Rio dos Ce
dros, Schroeder, Massaran

- O assunte levanta- duba e Joinville. Cada
do pelo "Correio do Po- unidade (uma por munící- Anualmente novas cul
vo"> há duas edições pas- pio), recebeu 50 quilos de tívares serão lançadas,
sadas. relacionada as con- sementes básicas, oriundas sempre com o objetivo de
tas de luz e as leituras' da Estação Experimental alcançarmos maior produ
dos medidores que em

.
da Empasc de Itajaí, das tividade e melhor classí

muitas regiões são. fei�a� ,

cultivares Cica 8 e Empasc Iícação, conclui o exten-
aos domingos, quando as. 104. sionista da Acaresc.
indústrias não trabâlham. 'CURSO-DE-CARGOS�-E �AiAI:ÚOS-NO-SEN�
e .com isso, a Celesc cal

eula Cl consumo pela mé-
. O'Centro de Treínamen-

dia, o que tem elevado lo do Senat de Jaraguá do

em demasia as contas, pro- Sul informa que no perto
vocou muitas discussões. do de 31 de março a 04

na Associação Comerctel
.

de abril, estará oferecendo

e Industrial de Jarazuä do
.

às índústrías da região, um
.

Sul, que solicitou explíêa. curso de Admínístração de

ções a empresa concessío-
.

Cargos e Salários e Bene

náría dos serviços de dis- fícíos. O· referido curso é

tríbuícão de energia é'lé- integrante do Projeto Ja

tríca no Estado. raguá IV - Programa de

Aperfeíçoamentn de Re-
----------------------__;_--:-:---:-----------:---"-._'_"._----_._-'-------,.---'-------------,

JARAGUÁ: 30ANOS ßEM TECIDOS

jaragua
JARAGlJÁ FABRL SA.

rio publico junto a Praça
Artur Müller, mais' espe
cificamente nos íundos da
mesma, atendendo também
o Coreto e o Parque Infan-
til Municipal.

.

O Legislativo corupaen
se, em telex ao presiden
te da Telesc, João Adalber
to da Silveira, reivindicou
em caráter prioritário,' a
mudança de código.-de
área de0416 para 0413 'e,
também, a ampliação da
capacidade instalada de
300 para 500 télefones. Da
mesma forma, solicitou
se uma linha para atendi
mento dos trabalhos afe
tos à Câmara.

Segundo o extensionis
ta' Pedro de .Almeída, tais
sementes de arroz são al
tamente produtivas e re

sistentes à bruzone. fito
xidez de ferro e acama
mento. O desenvolvimento
destas unidades está ex

celente, deixando os téc
nicos e agricultores mui
to esperançosos.

cursos Humanos, e terá
como local o audítórío do
Sesi, das 17 às 21 horas.
As empresas [nteres

sadas poderão encaminhar
seus candidatos ao curso.

que não terá nenhum ónus.
uma vez que o mesmo é

patrocinado pela Federa
ção das Indústrias do Es
tado de Santa Catarina
Fiese.
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c:Procla.á's'�':de ·C�aSalßeltps' Ebe Furlani ,schaban.
,

MAilG(jT;�lii::JA 'ÖiUBBA LBlL\1ANN. Oficial de R� Edital14.714 de 20_03_86.
_0 Civil de 1Q DiStrito cis Comarca de Jai�pá do Sul, ßs-, Edvin Engel e Iraei Inês
ta40 de SaDta Catlllliiíia, BraBil. faz �� que co�arec:eram em Klalkoskl",
Cartório wbindo os dQÇumentos exigidos pel�, leI. a fim de se Ele, brasileiro,' 'solteiro,babilitarem�,�. ,ol"se�: técnico" em refrigeração,
Edital 14.761 d��:1'8-03�86. Edital -14.111 de 19-03-86 natural' de Corupá, neste
Loreno Drägér' e� :Elmi'ra ' Jaimé Sar.da�na' e EUza- Estado', domiciliado' 'e re

Spredemann ,;
,',.' ",',:: .'. beth M�ria da:'Maia

,

'

sídente na Rua joaquím
'Ele, 'braii'iE.ürd, isölteiro,' Ele,: , brasileiro,·' solteiro, Francisco de Paula; 1514,','--:'--' lavrador, natural de' Jara- metalurgiCo,', natural de' nesta

. Cidade; , filho 'de
guá do Sul, doÍniéiliado e - Massar�uldu'D:a" 'neste �s-', WiÚY' Engel" e' ,: de Aníta
;resiô.erit� _.�i;U.; .Ri'b'�ítão

" ta�o;· é;lómíci.li�d9� e: resí- Engel:ßla, 'bra.s�leiré;l, '�ôl
GranCie da {.uz/ neste. dís- detne na Rua Ney Fren- t�_ira,' doméstíca, ':nat':lraltrltó�' filho �de 'E-dmUhdo co, 79, nesta :ddade, filho de Jaraguâ do Stil, .domí,

D,räger:' e"aê "Hertäa" 2Ra- .de serermo Sardegna e de
.

cílíada e residente: �emas'çlí
. Drägêi:' Elai'" brasí- .Veroaíca Paulí. Sardagna.. Garibaldi, neste, dístríto,

leíra, sóltéíra, lavradora, . Ela, 'brasileira, solteira, filha: de Elcío Kiatköskí e
natural de .laraguä do Sul, operária, natural de São de Elfrída Pinter Kiat�os-

· domiciliada e residente Francisco do Sul" neste ki.
.

em Ribeirão 'Grande da Estado, domiciliada e re-
.

Luz, neste distrito, filha de . sidente na Estrada Nova, Edital 14:715 de 20-03..,...86.
Ottvino 'Spredemann e de neste distrito, filha de Paulo' Roberto Are'D.hart e
Adela Schnatder 'Sprede- .' Bento da Maia e de Celi- Kát1a Mara de Souza
mann. na Antônia. Cardoso .da Ele, brasileiro; . solteiro,

., Maia. jornalista, natural de Rua
Edital 14.168' de 19-03-86. Deputado. Antonio Edu
Pedro de Souza e Rosa de Edital 14.112 de 20-03_86. Vieira; 444, apt? 25, Pan
Sousa' , Cópia recebida do cartó- tanal, Florianópofis, neste
Ele, brasileiro, 'solteiro, . rio de .Guaramírím, rieste Estado,' filho de Rubem
motórísta, natural de Gua- Estado.

.

José Arenhart e de Senil
ramírím, rieste Estado, do- Luiz Antonio Dalrí e Ade- da Maria .Arenhart. 'Ela,
mícllíado ê' 'residente na nílda Sievers brasileira, solteira, comêr
Rua Joinville, nesta: dda- Ele, brasileiro, solteir�, au- ,ciant�, natural de Jaràguá
de, filho de Lino Justino xiliar de escritório, natu- do Sul domicilIada e re

de Souza e de Paulina ,Ma- 'ra_l de 'Guanimirim neste 'sidente na
-

Rua Antônio
der. Ela" brasileira, .soltei- Estado, domiciliado e re- 'Carlos Ferreira, 197, nesta
ra, costur�irél-, :natuJal de

.

sidente na Rua 28 de agos- cidade, filha' de Lourival
Massarandubac l)éste Esta-

.

to, 3.395, nesta cidade, fi- Manoel de Souza e de'Syl
do, domiciliada. e resid�nte lho de Nilto Dalri e de via Iol�nda de f?ouza:
em Rua JoinYille, J;lesta ci- .Zinir Dias -Dahi. Ela, bra
dade, filha de' Jqã,o' An- sUeira,' solteira: baÍconis
tonio de Sousa e de Mar- ta, naturaJ de' Schroeeler,

, ciana Michalâk de Sousa. neste Estado, domiciliada
.

,I e' residente na Rua Ma-
Edital 14.769 de 19,03-86. jot Julio' Ferreira, , nesta
Valmor Klug e'Sàlere: Apa- cidad,e, filha dê, Alfonso
recida Santos .

, $ievêrs e de Angela Bauer
· Ele, brasileiro, solteiro, la- Sievers.
vrador, né;ltural de Pouso
Redondo, neste Estado, do
miciliado e, residente em

Garibaldi, .neste ,distrito,
filho 'de Francisco Klug e

·

de Teresa Burger Klug.
Ela, brasileira;' solteiré;l, doDia. la/març.o '. . lar, natural de Jaraguá do

Carlos HenrIque, fIlho Re- .

Sul; domiciliada e residen..;
no (Sivéria) Hornburg te em Garibaldi, neste dis
Marcelo,. filho Geraldo tritoi filha, de José Santos
(Ivone) Förster

e de Alice Antonia/Ribei.J
ro Santos.

.

"" . \

. ANIVERSARIANTES
���------�.�.�

NASCIMENTOS

"Fazem àDO$ .hoje: sábado
·sra. Mería Luíze esposa
dO"prefeito ,Durv�l Vasel

, Sr..Donato Seidel, am ,Co

rupá: Sra. Blãsabeth Horst
Benetta, Sra. Maria Salete

'D;,�anghelini, Sr, Ewaldo
.Meyer, Floríval.. Fischer.
Fazem. anos doming().; .

.Sr. Ademir, PO.di, Sra. Ce-
.cílía .Rowe Lippinski, Sr,
MarCGs .Junkes, ,-Sr.' César
c.D·'· ,' .. Sr· J···'t.-'o' "Gadotti.las, , .

,

I.Ul, .. ,

'Dia '31:jmar:ço ;,

-Murtlo, filho de Márcio e

-"Mônica,Menegottí Schün-
ke; .. Sr. Waldino Mayer,
.em 'Curitiba, Sr.. Walter

, -Schütze, . em Corupá. Sra.
Ursula Steilein Branden
burg, Sr, 'Aluisip Junkes,

. Valdiria .'Martins. ....
'

Dia .Ol/àbril
-

Dia 12/março
.;Sra. Onda Nagel Zanghe- . Henrique, filho Wílmar
;:'linÍi' em Corupá; Sr, Rudi (Adelina) Raboch
- .Müller, em Corupá: Sra.
.Blfrída Harmel Salai, Már- Dia 13/março

. ,,tio Ad-riano Ewald,. Daniel Janaína, filha Geovani
J. A M b (T,'onildes) da S.Uva, .Símon, alf . a a,

.Bvandro LuísBartel e Ale- Dia 13/março
.-xandre . José" filho de Fernando,' filho ,Benedito
AmaUri' (Valburges·.Sale- (Ma. Lourdes) Tironi
,te) Jacobi. .

Dia. 02/abrU' Dia 15/março.
Dr. Haroldo Schulz, Sra. Doglas Roberto, filho Sil
Denise' 'Fischer 'Martins vio (Ana) Wandersee .

: Püttjer, Sr. Theobaldo Ha- ,Leonardo" filho Fredemar·
·gedotn,"Sra. Marize Rosa- , (Cláudia) 'Pacher
'ne Ballock Lescowicz, Sra. Dia" lO/março

. ,Ivone, esposa de Raul
Fernando, filho Jorge (Lu-! . Driessen,

.

Sra. W i 1 m a

,Krause, Sra. Celestina Bor- cinda) Berti
'

éhers, Sr;; vereador A�iélo Dia 17/março
KI'utzsch,. ,Jeisse Karina,· Maicon Adriano, filho Iri
filha 'Ni'valdo (Marlene) neu (Marisete) Budendorf
,;Sauer.

.'.

Dàiana, filha Valmir (Mar-
Dia 03/abrU " lete) Frutuoso,

Sr.: BaJdl,lino Raulino, Sra. Anderson José, filho An
Waltructes Tomasélli, Ale- tônio (Neiva) dos Santos
','tina Maiia Tomaselli, Sra. Scheila, filha Célio (Ma.' Cri�tina' Zapella Klems, ria) Gorges
.ell!" Itapocuzinho; Sr. AI- Ja),{eline, {ilha Mário (Ode

, do .Bartel, Sra,. Asta Split- te) Hack.
..

'

ter, Sra. Iracema Toma-
zelli Bassan( Júlio Roberto

,- - Rodrigues, Edema.r Eggert,
Darcy Ehlert, em São Pau
lo; Ç)Iívia '. Ehle'rt· F,ernan
des;" ,)

,

Dia 04/abrU"
Sr. �iEugêrrío Trapp, Sr.
Manfredo Hornburg, Sr.
Cláudio Winter, Sra. Te
rezinha S. Bignéri,

.

Sr.
Hermínio Glowatzki.

Dia 05/març(l
Rhafaella Cristina, filha
Luiz Ricardo' (Ter�Zi�a)da Silva ..

Dia 06/março
. Aline Maríon, filha Antô
nio Carlos (Lourdes) da
Silva

Dia Oa/março
Gabriela), filha 'Paulo: (Ma·
rtlíse . Wiest) Cesário ,Pe-
reira

.. ,
.

Dia lO/março
Waldemii" Rogério, filho
Waldírio [Valcír) 'Wen
dorff

Dia II/março
Wanderlei, filho Ingo (Eri-
cal Wegencknecht

.

•

Edital 14.116 de 21-03_86.
Silvio LirantQcl e Lourde!J
Dias
Ele, brasileiro, solteiro,
operário,' natural de" Ma
noel Rihas, Paraná, dõmi-'
ciliado

...

e residente em

Três Rios do Norte, rieste
distrito, filho de João Li"
rántoci e de Olinda dos
Santos Lirantoci. Ela, bra
fileira, solteira,

.

operaria,
natural de Lontnis, neste
Estadd, domiciÜada e re

s;dente em Três Rios nA

Norte, neste distrito, filhil.
rlp Manoel José Dias e de
Mercedes Dias.

Edital 14.773 de 20-03_86.
Luiz Alberto Piovesan e
Roseli Maria Schab",n
Ele, brasileiro, solteiro,
pintor; natural de. Mate-

': landi,a, ..Paranci, domicilia
do e residente em Nereu
Ramos, 'neste-distrito, filho
de Oliviero Piovesan e de
DQ2!oÍina Taparello Piov�-

.

sàn. Ela, bra§ileira, soltei
ra, do lar� natural de Ja
iàgua. do Sul, domiciadä'

Edital 14.110 de 19-03-86.. e residente em Nereu Ra-
.

João da Silva Pörto e Ana ". mos,
.

neste distrito, filha
Maria Correia' de Antonio Schaban e de

E para
\

que chegue ao

c0!lheclmento de todos,
mandei passar' o presente
Edital, que' será publicado
pela imprensa em Car
tório, onde será afixado
durante 15 d;as.

Dia 19/março
Carla Daniele,' filha Elpí
die? (Enedir) Schneider

.

Rodrigo, filho Wilson (So
lange) Sampaio
LeandTo, filho Jundir (Cé
lia) Postai
Denilson, filho A.lcides
(Célia) Manfrini

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Apiú
na, neste Estado, domici
liado e residente �a. Rua
Frederico, . Curt. ,Alb�rto
Vasel, nesta ddade( ,filho
de Nércio Alexandre da,,·
Silva Porto e de Maria de
Oliveira Porto. Ela, bra-si�
leira,

. solteira, operári�, ':'
natural de Joinville, 'neste'
'Estado, domicilfadâ ê' J:e�

.

. �idente na Rua Frederico
Dia 23/março

.

. ...,:Curt Alberto Vasel; ,�e,s-ii
.

Eloize Cristine, filha Ne� ta cidade, filha' .de·"Osvâl
deumar (Erondina) Mar� do Correia e de RainildeS'
tins, ·Gerehf Correia: '

FALECIMENTOS.

MARSCHALL POLIMENTOS
, ),.

Dia 27/fevere'1.ro
Afonso Secco< 15 anos
Dia lO/março.'

.
.

Valdir Kureck, ,28 anos
'

Dia 12/março
Frieda Ehlert Splitter, 85
anos.

. Pia 21/março'
pia: ,li'l/m!ll.ço,:,:.,. Jair Cristiano, filho Má-
�tista#o '$G:hü:tll�:e: 58 Çl�os . l:mel (Lúcia) da �nva

'

ßla"l8fntar�d�',
.

; " .. , .�

Hedwig J(àrt1ih Adam, 8�
ano$ ,;,," .' ", ,.,. �

Dia 20/março
Dymitr LameIit, 89" anos.

.

Dia 20/março
Hercilio, filho Aristides
(Magali) GarCia

.tI especialidade está
nas mâos de um

profissional
POLIMENTOS

�'---' Lavagem. limpeza de
tetos.e estofiimentos.

-.

j .

Rua Ce). Procópio Gomes de Oliveira, 227
. .

.

Jaraguá do sul/se
.
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S -I-I· B -I Marlet n lrâosHo: Santa Catarioa, illelizmelle, é I recordista naciloal
Santa. Cat".rina . Iídera, metade

-

d,e Santa Catanne,
di8paradam�té em rela- enquanto que no Paraná,
ção aes outros estados este percelltl,l.al, alcança
brasileiros, os indices de 3" por cento, São Paulo
morte por acidentes de 3,4, ,.Rio de Janeiro 2,5
trânsito, segundo um le- e Brasília 3,9 por cento.
vantamento feito na Ca- Manoel Américo lembra
pital pelo atual diretor que se o Brasil é o cam

geral do Departamento de peão mundtat de mortes
Saúde Pública do Estado, por acidentes de trânsito,
Manoel América de Bar- com ,um percentual de
ros Filho, que vem estu-· 2" por cento, Santa Cata
dando o assunto desde rina é o Estado qÜe lide-
1970. Umíndice de 4,5 por . ra, a nível Interno. as ví
cento das pessoas que fa- Umas causadas pelo tränsí
-lecem no Estado, morrem to, com um indice surpre
por acidentes de trânsito, endente de 4,5 por ...cento.
numa média de mil pes-
soas por ano, ou 3 a cada
dia. Os' dados segundo
Barros, são estarrecedo
res, principalmente por
ser Santa Catarina um Es
tado pequeno e com uma

reduzida população.
'

No Rio Grande do Sul,
o índice de mortes por
acidentes de trânsito é (Ie
2,2 por cento, inferior a,

- Desde a semana' pas
slda, es bancos não estão
Jiílais recebendo cheques
emitidos em cruzeiro após
28 de fevereiro. Quem es

tiver com algum cheque
nessas condições terá que
solicitar à pessoa ou à

empresa que 9 emitiu que'
faça troca por um outro

Cheque no valor corres

pondente em cruzados cal-
. euledos pela tabela de

conversão. Com, relação
aos cheques emitidos em

cruzeiros antes do dia 28,
sua validade continua sen

do de 180 días.

- O Posto de Saúde

Municipal da Vila Lenzi,
atendeu durante o mês de

fevereiro. 345 pessoas, en
tre consultas médicas, de

enfermagem e informa

ções. Em recursos huma
nos (pagamentos dos pro
fissionais), o municipio in
vestiu Cz$ 11.873,36 e, em
materiais, Cz$ 2.960,86.

de idade. Na década de 80
notou -ele, esses '-indices
continuaram crescendo em
Santa Catarina, até alcan
çar a "lementável post
eão" deprimeiro coloca
do em mortés por, aciden
tes .de trânsito.

pessoas que morrem nas

estradas ou próximo a

eras, excluindo totalmente
as que falecem posteríor
mente ou que ficam invá
lidas por causa de um aci
dente de trânsito. Ele
constatou também que os

acidentes matam os maís

jovens, especialmente os

.da faixa dos� anos, "o

que é lamentável, pois se

constituí numa perda ír-
,

reparável, para Santa Ca
tarina, que, precisa desta
juventude", observou.

,

O diretor geral do DSP
lembra que durante defesa
de tese pare doutorado na

Universidade d' e São
Paulo, na década de-70, já
havia constatado que os

acidentes de trânsito, jun
tamente "com .os domici
liares, se contítuíam. em

Santa Catarina, na sexta
causa da mortalidade ge
Ial e a primeira entre
crianças de 1 a 15 anos

Petp' seu, levantamento,
co�tóu que' a causa

príncípal ainda 'continua
.sendo a falta de educação
para e trânsito, aliada a

outros,
.

fatores 'que tarn
bém influem decisivamen
te num acidente. Criticou.
a educação dada às crian
ças, que aprendem .que no
sinal vermelho é proibido
passar quando deveria SeI
o contrário. "Para a crían,
ça., o sinal vermelho sig
nifica que ela .pode atra
vessar a rua", explica .sle.
Outra causa é a péssíma
condição , das, estradas,
que nem sequer possuem
acostamentos", concluiu.

Ele revela também que
mesmo relacionando o nú
mero de acidentes com a

população de cada Estado,
Santa Catarina, junta
mente com o Paraná e São
Paulo, lidera a taxa na

cional, com 23 óbitos pa
ra cada mil pessoas. Es
tes dados apenas incluem

- A Agritec S.A.. de
Curitiba, já entregou to

das as fotografias e mapas
do levantamento aerofo
togramétrico realizado no

município de Jaraguá do
Sul, numa área de 52 qui
lômetros quadrados. E um

verdadeiro "raio X" de

Jaraguá que encontra-se
na Prefeitura. O custo

atingiu a Cz$ 280 mil.

-- O "bolão" do ICM,
creditado aos municipios
no dia 20 de março, foi de
Cz$ 55.172.280,00.' Este
montante foi rateado en

tre os 199' munícíptos ca

tartnenses, de acordo com'
os indices de retorno cal
culados pelo movimento
econÔmico O t e r c �

í

r o

maior retomo' do Estado . �
pertence a Jaraguá do
Sul.

O Senai de Jaraguá
do Sul iniciou dia 17, os

cursos notUI1\tJs de tor
neiro mecânico: ajustador
mecânico e eletricista ins
talador. São 200 horas/
aula, devendo encerrar-se
no dia 3 de julho. A pro
cura para tais cursos foi
excepcional, pois que pa
ra as 48 v�gas exj�tehtes,
haviam 160 candiq,atos.
- Por citar J) �enai, o

Conselhp TécnJc� Consul
tívo reúne-se àa t'l noras
do diá OJ de ábri,Í. .ende
dentre ,êj :psuntos princi
pais s�n;* "'allsado o prç
Jeto de Q.)étb�J1a e e',Xpan
são do Centro de Trema
mento, para at4i1fllder a

crescente d e.man d a. O
Conselho se reúne tt'és ve
zes ao ano.

Sabonete Perfumado de Ervas, 'Talco, Emulsão
Hidratante Universal, Gotas Perfumadas plBanho e

uma vasta linha de IJeo.Colônias.
, Nesta-Páscoa, ofereça um presente com o perfume da

, '. -

natureza.
'

ArmaI. Naniral é Boticârio,

CAS',A I)OS' ENFEITES
Av.GetúlioVargas-158 E "v.MaI.Deodoro-204

-

'Fone. 72-0583
Jaraglfil dilSul-SC -,

'.

"-j ...

�' r
,
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>E,cos da ross'e de ,Zeca na Secretaria
- "

", _.

'

.

,', .da . Administração
Ainda continuam reper

cutindo intensamente os
atos da nomeação do advo

gado jaraguaense José AI- .

bexto Klitzke para a Se
cretaria da Admínístracão
do Estado de Santa Cata-
'rina.'

.

Do seu discurso, quan
'do do recebimento do car

.

g04' no Palácio' das' Direto-
·

rías, ein' Florianópolis, no
día 2 de fevereiro de 1986,
extraímos trechos de seu

.oportunr, pronunciamento:
"Este é um momento im-

,

portante para a minha Fe

gião e. mais especifica
mente, para Jaraguá do
Sul, cidade que é o 3.9
Parque Industrial do Esta
do, ocupando também a

terceira posição no índice
de retorno do ICM e que

· agora, após '23 anos, re

toma ao prímeíro escalão
do Governo Estadual, que
já foi outrora integrado
por dois ilustres represen
tantes ,deste municipio:
em. 1951, pelo Dr. Luiz de

· Souza, na Secretaria de

Segurança e em 1'963, pe
lo Dr. Mário Tavares da
Cunha Mello, na Secreta
tia ao Interior e Justiça

·

Na atual .reformulação do
Secretariado, houve' por
bem o Exmo. Sr. Governa-
,dor do Estado adotar. co
mo critérios, a lealdade. a

representação regional e .a

competência. A minha
lealdade para com o GQ
vernador e para com o

meu partido. acredito, ié
restou comprovada pela
minha conduta como ve

reador por 10 anos. no

exercícío elA Presídêncta
di' Câmara deVereadores
em duas oportunidades.
pelo desemoenho duando
no exercido do carzo de
"Pféfêito Munlctnal de . Ja
raouá do Sul. como mem

bro do Diretório Munící
nal do PDS' P, ,atuÇllmentP.
como Prp�id'é.l'l+e cln seu

Diretório Munícípal. Co
mo Admínístrador e Advo- '.

gado, espero que as mi
nhas deíícíêncías sejam
supridas pela íntelígên
cía, trabalho e dedicação

.

des�a ,m�gníf�ca • equípe
que hoje nie acolhe,'eatra
vês .

de
.

um trabalho 'im.
pressíonante e altainente
elogiável dós meus ante-

. cessores. Seguindo o exem

plo desses homens 'públl
cos, é,. que pretendo pau
tar minha conduta no

exercício do cargo de Se
cretário de Adminístração,
Seretaría esta que hoje é

respeitada, ouvida é aca

tada, fruto do trabalho'
dos Seus integrantes, 'aos
quaís me dirijo neste ins
tante, para fazer, três co-.
locações. que considero
fundamentais: Trabalho _

.

Cumprimento
.

da Lei e

Lealdade. Desta maneira,
com bom senso e diálogo,
conseguiremos direcionar
nossas

. ações no sentido
de cumprir-mos o que õ
povo escreveu na Carta
dos Catarínenses, procu
rando priorizar os peque
nos e. auxiliar o Governo
na formulação e execução
de uma politica iusta e

perfeita ria nossa área de.
atuação.

Finalmente, Dr. Atahual
pa César Machado, Exmo.
Secretárío' em exercício,
gostaria de cumprimentá
lo pela maneira como vem

conduzindo a Secretaria e

dizer que não poderemos
prescindir de sua' capeei
dade para a execução do
trabalho que hoje ínícía
mos .. Gostaria, também, de .

gradecer, por seu inter

médio, ,a lealdade e o ca

valheirismo com que fui
recebido nesta. casa, que,

hoje também é a minha.
E' que 6 meu abraço íra-. '.

terno alcance a todos'os
n9ss0s' colaboradores e

amigos".

,.
� l'

"
• - - '-,

Entrega das Diefs alé 3ß de �,;,..abrU r··na :-Eialoria
Os contribuintes' iJlscri� .dàs Dêclarações.de: Iníor- pendem ao antigo mO\vi

tos na Fazenda Estadua] mações Econômico-Fiscais mento econômico e o pre
(ICM), tem prazo até 3q (Díef) junto a' Exatotiá .enchímento correto e en
de abril para'..a �htrega:l Estadual. As Dí�fs corres- trega dentro da data apra-

j
,

. zada . é muito importante
... '

r, PERSIAlAS •• BOX • ESO. DE ALUralNIO " pára o contribuinte e para

i'
.

"'

..... p. EI.RFLEX
o município, porque é, com
base nelas, que o munící-

RUAJOINVILLE. 'Í838.jARÄGÜADOSUL.SC pio calcula o seu índice de
.

.•

FONE: 10413J 72-0lil5 . .• ,", participação
. no retorno

Pendanas horizontaIS e vertícaís," .Ó: ,. do ICM, aO. �gSO 'que: o
. . ..

.

�qx. para banheiros, contribuinte cumpré' cqm
dIvisões, toldos,' portas sanfonadas, luminosos um compromisso obriga-

.
"

e serr�i4e�ia em 'alumlaío, . tório,' que podetâ":atatJ!e-
Consulte�no�1. ':"" Fone 72-0995

.

ter-lhe multa, caso:;hão �€
ja cumprido .

.

;

...':

, ;
� . . r' .

� .;.' � •

, '
«.: ., ... � , ) COUlpte seus materiais' de construção na

,;' ...

.... -

....

"

Laje'Arte Jaraguá
•

,
I

Mate'r�ais,de tonstrução e telhas coloniais díreto da Cerâmica. Vila Rica.

, '"

, '

Aquecedor. Solar da Funilaria Jaraguá.

E além' dísso.. a melhor laje da. região. Vis1t�-nos.

Temos o melhor e um bom preço,

Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira 850 _ Fones 72-1()'11,

72-2�34 e '12:"1292 _ Jaraguá do SuLSC.

. -
"

PINGUIM".Sorvetes
o MELHOR DESTE VERÃO

Sabor, pureza e qualidade. Sirva-se à vontade tomando
sorvetes e picolés "Pinguim;', em vários sabores.

,

Temos também gelo.
i ;".

Rua Angelo Rubini, 1119 - Barra do Rio Cerro' Ifuudos
do Sup. Benthíen) - Fone 12-2181. - Jaraguâ 'do 5llf.

.---_.--_ ..��--

. "',

Ä:rota 'da"malha " I t
�.
��
,

"

\.

\\;

!,

t
:t:.

Ef'IBERIO,�, .�
. , . . .Oficina'

.

.Serwíços de lataria, pintura;. polirpetttos em togg,s, aS)lip1�s:"'(J(i(cartos-panseib
-T�:f.':"�:.'""'"

,

'.. ..: " ". ,;;"
.'. '.' ,':,.,,�;"'.;�.,',/,,:�I','::,:,:'/'.J'3· :";':' ". .

.

"'Mötores à base (je trpda c�m g�n.âi{ii�:,de 2O.ÓÔO\:lún·, .

.

L�;:' _,,",""
'. :.,

.... :. '. :I�" ',;'\,.� �':""�{'�'"
.' •

. Retífica de motoJ�s. '�J�g\11agem, revispes -� :demails�rviÇOs especializados
.:..... _;. .... ,

.. ,._. . '.> .. � .

Rua" Leopuldo Malheíro .n" 67';'" �on�,,"2,::-105� }...ßara�uá do Sul .....
, SC. '

.
�

.:r"
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COR R.E I O. DO PO VO

I,. �
PÁGINA 12

INTERPRETANDO O PACTÄO E-" 'SOMIC<>

COlO pagar Tributos Contribuições el GeralEstado de Santa C8tariDa
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO sut

LEI N" 1.077/86

e
Aínda está havendo

muíta confusão quando
se procura saber como
devem ser pagos tributos
e contribuições em geral,
quer a nível municipal, O decreto-lei que o

quer a nível estadual ou atual governo queda "!.
nadonal. O decreto-lei n? 'ilii:lo dd' vocabutéríó J.

2.2á4, de iO d04 corrente, blíco foi restabelécído, E.
CQiitêúi ãlgumas altera-' ceit.�ente, '9

,.

Congresso,
çáés Da reforma, econömí- 'prê�sioriádo' 'pela ernpol
cá, esclârecende como de- gäçãó' popúlar,

.

devérá
vem ser pagos os tributos,

.

aprovã-ló na integrá,' sem
de um 'modo em geral e'" se áiríscar a díscutír qual
contribuições outras, en- quer de seus artigos, o

tre elas o terço de calça- que, convenhamos, é mui
mento devido por aqueles . to ruim neste início de

que receberam o meneio- restabelecíment-, democrá-
nado benefício. tico.

considera como em cru

zados e daí pra frente o

será por força d 'jecreto
leí, em cruzados.

depois 0S teus, Mateusl
Quem acompanhou alguns
departamentos de plane"
jamentos municipais, ao

elaborar o orçamento pa
ra 86, estes receberam or

dens superíores expressas
do tipo "taca 250% em Ci
ma dó atual, que Jj:o 'ano

,

,e vem vamõs iUldar ,na
'i:' 'dos' 300". E: á'e; 'á par
tir 'março tudo zerou,
que

' ó vai ficar a zero

ou abz :) de zero, a arre

cadação ''''o camufla uma

míní-reforr 'tributária às
custas do P' )? Ou o go-,
vemo não �dita nos

efeitos das m. ias im
plantadas?

Auionza o cxecuuvo a aaqumr por UVtlc,;au,
11llOVI:!.L no .001110 .oaua º,O .1:\.10 �t:UU, llt:��t:

J.Y.lWllClplO.

Q :P.1llil"'J:Hl() MUN.1C1PAL lJ,t; J��UA

UU ::'UJ... no use o.e suas atrrmnçoes � R0S t.el:Wli)�

,,!-a !egll:i!aÇí;lO vigeme, em especiai o An. lU:;' ua

" J..eJ. ·\-umpleJIlenLar NY bt/O;
r,A.,.!. :>.tUS.tà{ a todos OS habitantes deste Mu-

, I. .

, •.
, nlClpl(� que·· a �ama;ra eL.e V�reaQoreS aprovou �,
el.e seaciena � seguinte .L�i:

Art. 1 Y .... l"'lca. o .bxecutivo Mumcípai auton
zado a adquirir por aoaçao pura � grauuta, ele
ALJY.l!.I:\.U �UJ::,L>.t:;K, o unover terruonar coruen

AO J.u4u,uvm�, pane ua area totai registrena
no Lanöílo ele kegistro de imóveis uesta �omar

ca, SOb NY 4J.14b • .Llvro NY 3-V, ns. :ll:fó. e ele

U�� OLV.bN:,tiul{ü, o imóvel terntonar con

t.enuo .J.U4U,UU�. pane da area 'tocai regrstrada
no \-artöno ue Keglstro de Imóveis desta \-omar

ca, sob NY 11.6J4; Livro NQ ::i-bj USo :l!;l41 amoos

snuaaos à Rua bU2"", Bertha Weege, ieao par, no
ísairro Barra do 1<.10 Cerro, Zona Urbana uesre

lY1UllJ.CIP10. conrorme plantas anexas eiaooreaas

pela ::'ecrelana'de Planejamento.
Art. 2Y ",., O cítado terreno" perfazendo um

total de 6.080,OOm2, passará a integrar o Patruné
nío PUblico Munícipaí, na categoria de bem de
uso publico êspecíaí, após o ato de Registro da

, Escrrtura Pública de Doaçêo. no Cartório de Re
gístro de Imóveis desta Comarca, e destinar-se-á
para .fíns de construção de ESCOLA.

.

Art. 39, "'" Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário. .
.

Jaraguá do Sul,
DURVAl VASEL
Prefeito Municipal

<;

A lei é a lei e deve ser

cumprida, é uma verdade
ínconteste. Ninguém pode
alegar a ignorância dá leí,
mesmo no caso do fami
gerado decreto-lei, decre
to que tem força de lei,
submetido ao Congresso,
depois de baixado para
cumprimento pelo povo.
Mas não se deve deixar'

de reconhecer que o go
vemo central, ao baixar
as medidas econômicas,
legislou em causa própria.
Ao invés de ampliar a tê
nue reforma' tributária
deste começo de ano, ti
rando do seu orçamento
para dar aos Estados e Mu

nicípios,' recursos finan
ceiros, usou de um expe
diente simplório e "lega
lizou;' orçamentos esta
duais e municipais alta
mente inflacionados. Ou
não? Primeiro os meus,

A nova legislação dei
xou bem clara a situação,
quando diz no seu art. 41,
que é do seguinte teor:
IIA conversão de cruzei-'
ros para cruzados dos va

lores dos tributos e das

contribuições em geral,
cujo fator gerador haja
ocorrido até 28 de feve

reiro de 1986; tar-se-ä de
acordo com o disposto no

§ lC! do artigo 1'1.

E o que diz o artigo pri
metroc "Passa a €lenoml

nar-se cruzaao a umuane

elo SIstema monetàno ora

sneiro, restabeiecmn os

centavos .para designar
se a centésima parte da
nova moeda.

§ 1� _ O cruzeíro corres-

ponde a um mllésimo do

cruzado".
.

r Simples, não ,é? Mas de

grande significado no cor

po do decreto-lei. Está, as
sim; explicado o que con

tinha dúvida.' E de modo

como explicado, cada uql
pagará os seus compro
missos com o poder públi
co, na base de um por um.
Quer dizer que o lança
mento leito até 28, de fe
vereiro, do corrente ano.
mesmo em, cruzeiros, se

Aí vem aquela" 'ha
história do paternalís
caboclo: de uni lado elo
dá, mas do outro ele tira.

A reforma era neces

sária e a aplaudimos. Mas
nao sob este enfoque.
Mui t o inteligentemente
bolado pela equípe gover
namental", que pensou pri
meiro em sí, na adminís

tração pública e, depois,
no bolso do povo.
Como diz um velho re

frão: a corda sempre re

benta no lado maís fraco.
No caso: o povo. Espere
mos que tudo dê certo!
Mas que esta Páscoa vem
com sabor de chocolate
amargo, isso veml

E fim de papo.
Fritz von ltapocu-Mar/86.
Em homenagem a um

velho amigo.

18 de març,9 de 1986.
IVO KONELL

Secrt. de Adm. e Finanças

�Ol\1J�HC1Al, .FLU.K1ANl
Máqu:iDas e Equipamentos para Escritórios

Temos.à dísposição: Assistêncía técnica de má
quinas de escritório em geral, relógio-ponto, au

tenticadora Burroughs e caixa registradora.
Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC,
máquinas de escrever Olivetti novas e usadas,
máquina de. e�crever eletrônica DISMAC-OLYM-,
PIA OAT' 1200 com memória e escrita conjuga;.
da, mQveis para escritórios e acessórios para
máquinas em geral.
Consulte-nos pelo Fone.72-1492 ou na Rua V�

.

n4nclo da Silva,Porto, 353... Jaraguá do Sul _ SC.
. J'

Viação Canarinho Ltda.
O transporte carinhoso

Programe bem as suas VIagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à' sua dis
'posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. �al. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422
, ,

Jarapá do Sul SC .
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Se1UI�8Ia çOlfirll�a .In .ia 6, CII Ilze clu�es BIIIf'IIH,ré-arbilral ••�I.Divisão
A Liga Jaraguàense de

Futebol definiu na noite
do dia 20, todos os deta
lhes do Campeonato da
2a. Divisão de Amadores,
cujo inicio foi confirmado
para o dia 6 de abril. Das
doze equipes que a prin
cipio disputariam o certa
me, somente onze efetiva
mente participarão, haja
vísta que o XV de No
vembro, por questões de
ordem interna, desistiu da
competição, enquanto que
o Vitória não disputará a

categoria de aspirantes,
que vai ser disputada pa
ralelamente.

Assim, o Grupo � é in

tegrado pelo Guarani, Grê
mio Garíbaldí, Ponte Pre
ta, Avai e Alvorada e o

Grupo 2, pelo Vitória,
São Luis, América,. Mal
vice, Aliança e Francisco
de Paula. Haverá turno e

returno e as equipes jo
garão entre sí, na chave,
sagrando-se campeã aque
la que somar o maior nú
mero de pontos nos dois
turnos. No änal para a

disputa do quadrangular,
a campeã e vice de cada
chave formam o conjunto
de equipes que decidirá o

titulo, em disputa do Tro
féu "Menegottí Veículos
_ tO Anos".

Na primeira rodada, dia
6, pelo Grupo I, jogarão
Alvorada x Avai e Grêmio
Garibaldi x Ponte Preta,
folgando o Guarani e, no

Grupo 2, Aliança x São
Luís, América x Malvíce.
Francisco de Paula x Vi
tória. Paralelamente- será
disputado o campeonato de
aspirantes, com as parti
das iniciando-se às t4 e

16 horas, respectivamente,

Enquanto define a se

gundona desta temporada,
a LJF, tendo no comando
o presidente Waldemar
Vieira, está tratando com

os clubes da primeira di
visão a realização de um

Torneio Intermunicipal, en
tre equipes de Jaraguá do
Sul e Corupé. Outra no

vidade na área é o subs
tancial reforço que árbi
tros e bandeiras da Liga

JolnVilense de Futebol da
rão ao futebol amador ja
raguaense, cuja intenção

já foi oficialmente maní
festada a diretoria da en

tidade local.

A reunião dos clubes
,

componentes da futura 2'
Divisão de Profissionais
de Santa Catanna acon

teceu na última sexta
feira, em clima de euforia
e expectativa, da qual to
maram parte o diretor de
futebol do Botafogo Ivanir
Lombardi, o vice-presiden
te Ricardo Hruschka e o

presidente da Liga Jara
guaense de Futebol, Wal
demar- Vieira. A reunião,
com características de pré
arbitral, definiu dois pra
zos: o da entrega da jun
tada de documentos ne-

.

cessários para a inscrição
formal dos clubes dia 14
de abril e o arbitrai da 2�
Divisão, que será no dia
23 de abril, às 14 horas.
Participaram da reunião

onze dos catorze clubes
que haviam demonstrado
algum tipo de interesse.
algum.tipo de interesse. Na
prática, todos eles já ha
viam dado início ao pro
cesso de integração a 2'
Divisão. Num dos doeu
mentos básicos dístríbuí
dos pela FCp aos clubes,
figuravam dados forneci
dos pelo \ IBGE detalhan
do a população aproxima
da das microrregiões a que

pertencem os clubes. Os
clubes que deixarão de ser

amadores, na sua maioria
e passarão a profissio
nais, são os seguintes: La-

'

guna Esporte Clube (La
guna), Tiradentes Esporte
Clube (Tijucäs), Clube
Atlético S. Francisco .

(S.
Francisco do Sul), Botafo
go Futebol Clube (Jaraguá _

da Sul), Flamengo Espor
te Clube' (Fpolis), Soco
Esp. Rec. Guaycurus (Con
córdia), Assoe. Caçado
rense de Desportos (Ca
çador), A.R.E. São Ber
nardo (Canoinhas), Ara
ranguá Esporte Cl u b e

(Araranguá), J u v e n t U s

Atlético Clube (Rio do
Sul), Clube Esportivo Pay
sandu (Brusque), Não es
tiveram presentes o E.C.
Cruzeiro (Joaçaba), Ipí
ranga E.C. (Tangará) e o

Blumenau, que aposta, via
judicial, na reinclusão na
t' Divisão.

O certame, a princípio.
iniciará em abril e, en

quanto aguarda, o Bota-
fogo, sob o comando téc
nico de Rogério Hruschka
e fisico de Arno Deretti,
vem se preparando para
as disputas do certame.

Vinte equipes no Varzeano que inicia-
Antônio e Colúmbia; Cha�

se dia '13 ' ve Azul - Helga-Mar, Vi- .

.

la Rau (ex-Cohab), Figuei-
O IV Campeonato Mu- rense, Olaria, Canarinho e

nicipal Varzeano de Fute- Pinheiro.
hol, da Divisão Municipal O Varzeann iniciará no
dê- Esportes, teve a con- día 13 de abril e a primei
firmação de vinte equí- ra rodada (no Baependi
pes, das vinte e cinco ins- ou João Pessoa, a confír-

.

critas . prelímínaunente. A mar), será esta: Bangu x

aprovação do regulamen- Saturno, Armalwee x Can
to, sorteio de chaves, de- tinental e Vila Nova x In
finição da primeira roda- depente, pela manhã e, à
da e outros detalhes mais tarde - Cantareira x San
foram acertados na noite ta Luzia, Ouro Verde x

do dia 20, na reunião con- Juventude e Vila Lenzi x
duzida pelo Chefe da DME, Santo Antônio.
Raul Rodrigues. Três cha-

. Um total de quatro equi
ves foram formadas: Cha- pes por chave se classifica.
ve Verde _ Bangu, Satur- rão à fase semiíínal. de
no, Armalwee, Continen- onde serão formadas duas
tal Vila Nova, Indepen- chaves de seis. A premia
dente e Vitória; Chave cão será a mesma de anos

Amarela - Cantareira, San- anteriores, campeonatos
ta Luzia, OUro Verde. Ju- vencidos pelo Santa Luzia
ventude. Vila Lenzí. Santo (83 e 84) e Vila Lenzí IRS'.

Uma empresa que
® IlíOHL

....

B-A-C-H
....

Cresce com sua
SUPERMOTOR gente.

Eoduro estadual acontecerá el julbo
Seis trails clubes de Sul, 19 de outubro em

Santa Catarina _ Brusque, Blumenau, faltando, ainda,
Florianópolis, Jaraguá do a etapa de Itapema.
Sul, São Bento do Sul, O Jaraguá Traíl Clube;
Blumenau e Itapema _ en- dirigido pelo desportista
vierem representantes pa- Sigmar Beno Lucht, que é
ra a reunião realizada na um órgão agrégado ao Ja
semana passada em Brus- raguá Motor Clube, este
que a fim de ser elabora- ve representado em Brus
do o regulamento que vai que quando da elaboração
orientar os próximos cam- do calendário. A princípio,
peonatos de enduro do a data do Enduro Aniver
Estado. Ficou decidido no sério de Jaraguá do Sul,
encontro pela realização' seria 27 de julho, durante
do 19 Campeonato de En- a "Semana de Jaraguá",
duro, que será disputado para o qual aguarda-se um
em seis etapas, sendo a grande número de pilotos.
primeira no día 18 de No ano passado, 42 du-

o

maio, na Cidade dos Te- plas competiram, onde a

cídos, día 6 de julho em organização, a -escolha das
Florianópolis, 27 de julho trilhas e a recepção foram
em Jaraguá do Sul, 21 de bastante elogiadas pelos
setembro em São Bento do participantes.

PIAZERA ASSUME A PRESIDENCIA J?O BOTAFOC,{:'

O Botafógo Futebol CIu- Dário Pradi e Adamír Roe
be ,da Barra do RiÇ> Ce_r- der; diretor e financeiro
ro fundado em 20 de no- de futebol _ Ivanir Lom
vembro de 1949, elegeu e bardi e Luiz Demarchi; di
empossou no dia ,16 de retor bocha Constantino
março, a sua nova direto- Buzzarello. diretor futebol
ria. A chapa vencedora é veteranos Waldir Maestri,
integrada pelos seguintes: diretor baralho Willian

presidente de honra Artur Voigt, diretores de propa
Hanemann, presidente Jai. ganda Flávio Luís Uller e

me Píazera, 19 vice Ricar- Celso Roberto, diretor pa
do Hruschka, 29 vice Or- trimônio Hilário Maestri e
dino Hanemann, secretá- orador Faustino Demarchi.
rio geral Tarso Píazera, No Conselho Fiscal, o pre
secretários _ Mauro Butz- sidente é Wílmar Rubini
ke, Adílson Papp e Alceu e seus integrantes Afonso
Píazera, tesoureiro geral Buzzarello, Walter Hane
Ademir Bortolini, tesou- mann, Horst Berndt, An
reiros Roberto Carlos Buz- tônio Hannemann, Olívio

zarello, Egon Marquardt e Andreatta, Manoel Mil
Nélson Henke; diretoria bratz, Waldir Witkoski e

social _ Adenor Franzner, Celso Rengel.

A.R. WIEST REALIZOU TORNEIO DE PE_SCA
A Associação Recreati

va Wiest, realizou no dia
23, um torneio interno de

pesca ao caniço, do qual
participaram os colabora
dores da empresa e depen
dentes. Na categoria maior

quantidade/quilo de peixe,
o vencedor foi Edézio de

Souza (U60kg), seguindo
o Raimundo Volpi (USO
kg), José Pereira (1.115

kg), Egon Bachmann (330g)
e Rudolfo Wackerhage
(290g). Na categoria maior

peixe em quilo, os melho
res classificados foram:

Egon Bachmann (31Sg), Jo
sé Pereira (150g), Raímun-.
do Volpi (135g', Edézio
de Souza (55g) e Rudolfo

Wackerhage (45g). Aas
classificados foram distri
buídos troféus e medalhas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SaCllãl Escolar beneficia mais de 21Í1il alulos Ia Feujät
À"Secretaria da Educa· os BENEFICIADOS POR·

Paulo Roberto Bauer, após ter suacaadídetura r�- . çã.o, .at(avés das suas vín-
. MUNICIPIO

.

íerendade pelo Díretério Municipal" de Jaraguá ;dQ Sul,'" tEf Unidades de cccrdene
teve na segunda-feira, durante encontro politico- com 'C;ãb R�gional de Educação,
os prefeitos �, lideranças pedéssistas do' Vale do -Ita- iniciou a distribuição de
pocu, em Schroeder, o apoiamento ab seu nome nas mate.riai escolar aos alu
eleições de novembro. Com isso, Pauliriho "fechou" a' nos carentes da rede esta
microrregião e parte na busca de novos apoios. dual de ensino, através do

programa "Sacolão Esco

lar". A primeira etapa do

"Secolão" prevê a dístrí

buíção às escolas e poste
nennente sos alunos, de

cadernos, _lápis . pretos e

borrachas; Em Jeraguá do
O Secretário de Serviços Públicos da Prefeitura

Sul (sede 'da 19a. UCRE), Municipal, Alvaro Rasá, 'teceu considerações acerca
a entrega simbólica acon-

da reportagem inesrida neste jornal, com relação 31 conteceu no dia 21, sexta-
servação da estrada de acesso a Santa Luzia. Disse Ro

feira, às 10 horas, na Es-
sá que as informações não conferem com a. verdade 'e

cola Básica "Julius Kars-
que foram prestadas por pessoas de extrema má fé,

ten", na presença de au-

toridades educacionais da conhecidas naquela região quando da ocupação, de
cargos diretivos na Sociedade Caxias e da Igreja, acresmicrorregião, d i r e ç ã o,

APP Conselho Dehberatí- centando que as condições da estrada são boas e que

vc, 'professores e alunos. a Prefeitura vem executando a construção de pontes
e pontilhões em concreto de todo o trecho, tendo já

A Irmã Elza, diretora do concluído praticamente a metade dos trabalhos,
estábelecimento, acolheu Observou o Secretário que não houve em momen

os participantes do ato e, to algum movimento de moradores no sentido de aju
no seu pronunciamento, a darem na recuperação da estrada, que apresenta bom
Profa. Iris. Barg Piazera, estado de trafegabilidade, mesmo no trecho ainda por
diretora da 19a. UCRE, executar. Adiante, afirmou que jamais tem usado as

destacou que o Governo vias do município de Schroeder para os seus desloca
do Estado está entregan- mentos a Jaraguá, uma vez que, devido as suas atíví
do em nossa região, íní- dades profissionais, somente se desloca a Santa Luzia,
cialmente, 13.968 cader- nos fínaía.rlecsemana.

.
.

.

nös, 16.292 lápis e 6.984 Ele classificou de precipitação dos autores da ma

borrachas e que, serão téria e lamentou que apesar de todo o esforço que a

atendidos 35% dos alunos municipalidade está dispensando para a solução dos
de la. à 4a. séries de to- problemas daquela comunidade, haja pessoas com con

das às escolas estaduais de duta negatíva que criticam quando dever.cse.da haver
. Corupá, Guaramirim, Ja- união de esforços pare a solução dos problemas co

raguá do Sul, Massaren- muns..

duba e Schroeder.
,A seleção dos alunos Contasbeneficiados ficou ao en

cargo da escola, através a

sua Direção, APP e Con

selho Deliberativo. A cada
aluno caberá um conjunto
de 6 cadernos, 3 lápis e 2
borrachas. Iris frisou na

oportunidade que se cum

pria maís um compromis
So do governador Esperi
díão Amin, contido no

Plano Estadual de Educa

ção 85-88 e na Carta dos
Catarinenses.
Ela destacou também a

construção, pelo Estado,
de 2.535 salas de aula,
4.534 outras dependências,
aquisição do mobiliário,

. 115
.

milhões de refeições
distribuídas e mais de 5
milhões de litros de lei
te pasteurizado, além do
material escolar, superíor
a dois milhões de cruza

dos. A democratização da
educação e a valorização
do magistério foram ou

tros pontos observados pe
la Diretoria da 19a. UCRE.
O agradecimento em

nome dos pais das crian
ças' beneficiadas, foi feito
pelo Sr. Waldir Campre
gher, presidente do Con
selho Deliberativo da E,B.
Julius Karsten.

Segundo . informes da: imprensa, Ademir Sprung,
presídenteda Câmara Municipal de Massaranduba, en
tregou -pessoalmente; na semana passada, sua ficha de
inscrição no PMDB .. Ele era-do PDS, mas vivia atritado
com seus· ex-companheiros e recebeu abrigo do PMDB.
Outro. nome comentado para mudar de partido é Car
melino Dolsan. ,Ele". no entanto, nega veementemente.

O presidente em exerci- para que continue e aceí
elo do PDS, Udo Wagner, te concorrer à presidên
esteve

.

em audiência com cia do partido, na assem
o governador Bsperídíão bléía marcada para o dia
Amin, em Palácio, na qual-' 11 de abril, ,no C.A. Bae..
ta-feira. Foi exigir obras pendi, para preenchimen
de Impacto para Jarag\1á to de cargos vagos.
do Sul, uma das condições

-

A fam1l1a Blunk, de Co

rupá, pratica o'.ecumenís
mo politico. O ex-Marista
Wilson, é secretário do
PMDB' de Jolnville e' do
prefeito Wlttich Freitag;
o Ernesto, saiu do PDS e'
está fundando o PFL em

li
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Corupá, do qual é presi
dente da ÉXecutiva -Proví
söría e, o Antônio Carlost·
continua ·00 PDS, estando
cotado para essumír a se

. cretaria do partido, cargo
antes ocupado pelo Ernes
to.

tem gente que não vai gostar e até vá afirmar .

ser "retoca de jornal", mas como o mandato foi con
íerído. pelo povo, este- precisa estar ciente dos tatos. A

remuneraçao de um vereador em Jaraguá do SUL, pas
sou para Cz$ 9.762,96, a partir deste mês. Isto corres

ponde a vinte por cerito do que percebe um deputado
estadual, ou seja, Cz$ 48.814,00. Nem maís, nem menos.

�
O deputado Cid Pedro- goza de grande simpatia,

so, foi recebido na quín- aqut. HOje, sábado, o dep,
ta..feira pelos peemedebís- Nélson Wedekin manterá
tas jaraguaenses, na Câ- idêntico contacto. e, p�
mara de Vereadores. Co· teríormente; virão 'Evilá
mo um dos candidatos ao' sío Vieira (Lazinho) e Mar
Senado, Cid veio buscar tinho Ghiso. As prévias
epoío ao seu nome, que serão no día 21.

Na situação atual, acredita Ivo Konell, todos os

23 votos serão depositados nas prévias para Pedro Ivo,
ao governo do Estado. E caso o TRE julgue favorável
a ação do "grupo do Prefeito", um novo Diretório Mu

nicipal será formado e aí, Pedro Ivo aumentará ainda
mais seus votos, tendência esta em vias de confirma
ção. E Konell vaticina: Pedro Ivo será o futuro gover
nador.

"
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Os empresários de Ja

raguá do Sul, via associa
ção de classe, -estão reto

mando o movimento para
o asfaltamento da BR-280,
trecho Corupá-São Bento
do Sul. Para tanto, está

sendo proposta a esquema-

tízação de' um esforço con

junto de toda a região,
para pressionar o Governo

para a realização da obra,
pela importância funda
mental que representa ao

Litoral Norte.

Se as eleições municipais fossem hoje, fatalmente
iria acontecer em Jaraguá do Sul uma coligação, entre
PDS, PFL, PDT e possívelmente 10', centra p candidato
do PMDB, partido que é governo no município. A tníor

mação é de conhecido militante ,Polítlco,. que prevê
esta hipótese e não descarta acordos futuros neste

sentido.
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ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DEClSA.O INTEUGENTE.

'Café SISSE'

O número de alunos
benefícíados e o corres
ponde em cadernos,. lápis
e borrachas, por munící
pio, são estes: Corupá _

.

204 alunos, 1.224 cadernos,
612 lápís e 408,borrachas;
Guaramirim _ 382 alunos
receberão 2.292 cadernos,

'1.146
. lápis e. 764. borra

.chas; Jaragué do Sul·_
'1.186 alunos, 7.116 cader
nos,

.

3.5513 lápis e '2.372
borrachas; Massaranduba
_ 308 alunos beneficiados
com 1.848 cadernos, 924
lápis e .616 borrachas e,
Schroeder _ 153 alunos,
918 cadernos, 459 lápis e

.

306 borrachas.

. Santa Luzia:· Rosá rebate acusações

de 184
foram,

do Executivo
aprovadas

O balanço da Prefeitura de Jaraguá do Sul, rela
tivo ao exercício de 1984, foi aprovado segunda-feira.
pela Câmara de Vereadores em primeira e única vo

tação secreta, por 8 votos favoráveis, seis contrários
e um voto em branco. O líder da bancada do PDS, Ar
noldo Schulz, fez ressalvas ao balanço, alegando irre

gularidades, citando que 0 próprio Tribunal de Contas
do Estado apontou a existência de "despesas estra
nhas" no balanço. Em defesa, o líder governista AI
miro Farias Filho citou que o Tribunal apesar de al
guns reparos de ordem técnica, recomendou a aprova
ção do mesmo, "numa prova de que o Executivo, como
sempre, agiu corretamente".

O próprio Almiro, encaminhou para análise pro
jeto.cde.deí tornando de utilidade pública a Escola de
Processamento de Dados de Joinville. Já o presidente
Ademar Braz Winter, deferiu o pedido formulado pelo
Partido Democrático Trabalhista (POT), subscrito pelo
presidente Dr. Roberto Marcelino 'Vargas Madrid e

pelo membro da Executiva Provisória Altair Pieper,
para realização da Convenção Municipal no dia 13 de
abríl, das 9 às 17 horas, no recinto da -Câmara de Ve
readores.

selR convoca os artistas plástiCOS
A Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul

(SCAR), está convocando os artistas plásticos de Ja
raguá do Sul e região, 'para um encontro na próxima
quínta.Jeíra, dia 3 de abril, às 18h30, em suas depen
dências, para formalizar um concurso visando a ela-.
boração de um projeto de um vitrô em acrílico, a ser

afixado defronte o prédio.
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