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JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SíMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN'

Suprimento de, energia gara,ntido até:o ano' 2000 Horária natalina ..•clleÇa stÚII"a·
Em nota a imprensa; a, gia elétríca �, regiao. De Conclui a -correspoIiáên-.. Começa ség�nda-:fei�a o. '·.·n�� �sâbados.::jl\iias 29 e

Associação Comercial e acordo com a Celese, a cia que a ímplantação des- 'horário especíal.do comêr-; � 3Q de .. deieÍnbio,��' horário
Industrial de Jaraguä do curto

.

prazo será -ínstalade tas obras, além de equa- cío de final-de-ano, que comercial ê�r.� npnnal ,e

Sul informa que ã Celesc, ,,' uma unidade transforme- ,
cionar o problema de abas, busca, oferecer ao público , día. 31, até as .1'2 horas

em correspondência, apro- ra de 138/13,8 KV _ 20/26 ,tecimentö de energía elé- consumidor opção, de,coro-".... ....:'

. . ",

..r ",.
vou melhorias no sistema MVA na atual subestação, tríca :

na área de Jaraguá pra fora do período normal l>ECORAÇÄO DIÄ'l,5
de abastecimento de ener- da Tifa da Pálvora. bem' do Sul até o ano 2.QOO, con- de expedíénte. Assim ê Devido ao racíonamento-

como será implantada mais tríbuírá .substancialmente que, deB a 12 de' dezem- "de energía.iem atendimen.

rima linha' de transmissão para reduzir os altos ní- bro, o comércio .fúncíona- to Si determínação 'da Ele

,provetliente da SE Joín-: veis de carregamento' no rá das 8 às 20 horas.Isem- trobrás e Celesc, -, á":deco
ville (Eletrosul) pare ope- atual sistema de transmís, pre fechando ao melo 'd�a); ração natalina tíe rua. .se

rar em 138 KV, a partir de _

são. dia 13 até às t2h30; 'a� 15
"

rá, 'ligada soniente"IÍo' dia
dezembro do próximo ano. A boa nova foi muito "a ,19'até as 21" horas, dia 15, permanecendo até'3Jde
A médio prazo, será bem recebida em Jaragué . 20, a�é as 18h, diás 22, .�' 23 janriro: As lâmpadcis;triul

construída uma nova su- do Sul, principalmente, ate B:s 21, horas e día 24 tícólorídés,: muitas ' delas

bestação em Jaraguá do uma vez que as empresas até o
_
meio día. Nos dias �

,

repostas' e â "iiá�ão' con

Sul, a SE Jaraguá II, na já vem se defrontando 26 e 27 não haverá .expe- sertada, aliada 'il mão-de
relação 138/13,8 KV, ali- com problemas as suas ex- diente, à exceção dös �u- obra, obrigará a um desem
mentada em 138 KV atra- pansões, ocasíonados pela permercados que funcío- bolso dos cofres .públlcos
vés da nova linha e terá energia elétrica e suas de- narão no dia 21, das 7h30 . dê cerca de Cz$ 10ó' mil,
uma capacidade transfor- Iícíêneías no abestecímen- às 15' horas, como ocorre incluídas as pr?ças.
madora inicial de 26MVA. to.

Vestibula:r: agora
etiquetasas

Nos próximos dias 9, 10

e 11 de dezembro, os can

didatos inscritos ao ves

tíbular da Acafe deverão
retirar junto as fundações
educacionais as etiquetas
confirmação de ínscríçãc,
munides do comprovante
de inscrição oe da carteira .

,

de identidade .ongínel. Em
Jaraguá do Sul,' a -retíra- '

da das etiquetas deverá
ser .feita na fundação Edu
cacíonal Regional' Jiua-'
'guaense, pela manhã, à

tarde, até ás' 19h30min. O coordenador do XXI

Este' ano inscreveram-se
- Congresso Estadual do Co-

789 candídatos. Os exames mércío Lojista, Mau r o

acontecerão no períödo de Koch, aeontecímento mar

,13 éF 16 de janeiro, em de- 'cada para os dias 22 ,e 23

pendências do Colégio São' de maio do próximo ano,

Luís. A PERJ, diante do em Jaraguá do Sul. dívul

grande número de inseri- gou esta semana o pré-.
tos, está recrutando 77 fís. programa do evento, que

caíspara colaborerem du- r
deverá Feunir cerca de 350

rante as provas. diretores lojistas de todo
o Estado. Trata-se de' um

ESCOLA �CNICA

, Divulgad_ O pré � programa
da convenção _Ioiista

congressó técinco, matca
. do para o C.A., Ba�pendi,
"qué discutirá teplas de al-
to interesse dÇi' classe. Na
abertura, dia 22, após as

inscrições, reunrr-se'-ão às

9h os' presidentes e dire

tores/secretários dos SPCs,
seguindo visita ao pa�,que
fabrillocal. No período da

tarde está prevista a rea�
lização de três palestrâs e

coquetel. No dia 23, pela
manhã, apresentação de

módulos, na seqüência o

Respondendo a formu
lação' feita pela Associa

ção Comercial e IndustriaL
a 'Secretaria Executiva do

Programa 'de. Melhoria e

Expansão do Ensino Téc
nico _ Secreta,ria de En

sino do 19 e 29' gratis (Sub·
secretaria de Apoio ao

Desenvolvimento d(i)s Sis
temas de Ensino) do Mi
nistério da Educação, acer
ca do pleito visando a: ins

talação de . VJlla Escola
Técnica Federal em Jarac

guá do Sul, informou que
o pedido fõi eIlcaminhado.... A Campanha de Cadas
para apreciação do grupo tramento de Doadores de
de e,studos e análise do Sangue, encetada no dia

Programa de Melhoria e 25 pelo Rotaract Club e

Expansão do Ensino -Téc- , Biblioteca Pública ,"Rui
nico.

almoço e,. à tarde," duas

palestras. O encerramento
'oficial, com jantar. está

preVisto para as 21 horas.
As diversas comissões

estão atuando, cada qual
dinwnsionando o trabalho

para o maior brilho do

Congresso. A divulgação.
está sendo iniciadà e até
um COIlcurso para escolha
do logotipo foi instituído,
cujo primeiro colocado

ser4 premiado .

CONCURSO DE VITRINES -

Pelo quarto
.

ano conse

cutivo, está sendo desen
volvido .0 C(i)n€urso de vi

trines, que objetiva moti
var os Lojistas à decora;.
ção dos seus estabeleci",
ment�s. Até o dia 15 deste
mês, uma comissão avaiia
,rá as vitrines das lojas ins
critas e posteriormente di

vutgará o� resultados.

Positivo d ca,dastramento Idoadores,
Barbosa", em colaboração
cOlll o L.a;boratório JéJ{.a
guaense q$ Análises Clí
nicas,. a�

, ® em fi€ha es

petit:<,
,'o

pe-ssoas, ,que

IRTIMI EXPOSITORES' PARA LOJÂS

MOVIMEN1:ÁÇAO INDUS1;RIAL.Baqer-Duwe.e comuIi:idade. Jaraguâ será agora nosso único pal'ti�;lo.
,

'

BANANA'

Semiláril divulga·. as
. cODclusöes

Atingiu os objetivos CO-, apoio às associações de
Iímedos Ö 'I Seminário Stil- produtores; 5. -melhorar o

brasileiro da Cultura da sistema de comerçíalízaçêo
B a n a n a, 'realizado'· em

'

baseado num critério; de
Jaraguá do Sul no pe- 'padroni:Utção onéi�l;·' 6.

.:

riodo de 25 a 27 de no- promover cursos e treina
vembro, que reuniu téc- mentos para operadores.
nícos, produtores, comer- que manuseiam e comei
cíentes.ríndustríaís e entí- cializam banana; 7. apri-_
dades do setor agropecuá, morar o modelo de emba-

'

río. Ac final' do conclave, lagern 'para a banana ex

surgiu a "Carta dos Bana- portação: 8. toda 'vez ,que'
nicultores", trazendo as, houver tabelamento da ba
conclusões para o deseFl" nana, haja' também com

volvimento e aprimora-, promissas de aquisição do,
menta da cultura. Que sãó produto a .preço justo; 9.
as seguintes: 1. utilização locar mais recursàs para a

da banana "in natura" na pesquisa e a assistência
COliIlPosição 'da merenda técnica,. para a. ,cultura da
escolar; 2. incentivo à in- banana; 10� locar mais cré- '

dustriãlização e a utiliza- dito rural à cultura da ba
ção da banana' na aHm@n- nana;· 11., que a estrutura

tação da população; 3. dos Ceasas seja mais vo'
criação de uma ãssociaç'ão tacta aos interesses dos pro
de bananicultores; 4. loca- dutores; 12. criação de um

ção de técnico da Secre-. s�guro para a cülturÇl..
taria da A�ric1:1ltura para

reconheceram a' tipagtem
sanguínea e o. fator RH,
receben<;Io no lito instru

ções par� ser doador e

carteira para anotação das
datas das doações. O ca�

dastro ficou em poder do
. Laboratório e o número de
cadastrados' foi considera
do bom, levando�se em

conta o ineditismo da cam

panha.

o ·Rotaract,
.

destinou ao

Pronav/LBA, recursos! da
sua Campanhà do' Papel, o.
que possibilitou a compra'

,
de 391 peças de roupas in
fantís, que serão destina

: .das ,'às famílias earentes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PÁGINA 02

"PAROQUIA SÃO SEBAS:nÃO
INFORME, . PAROQUIAL

DlA 06 _ Sábado .... Missas ... lUo Molha (la. comunhão)
17h� ... Santo Estevão 18b. _,São Pedro 18h. _ SS. Trin-
dade 20h Santa Cruz (Crismas) 20h. _ São Luiz Gon-

za2a 19h Matriz S. Sebastião 19h.... Santa: Luzíe, 19h.
DIA 07 _ Domingo ... Matriz 'ih. _ 9h. _ 19h..__ São
Judas 8h . ..s. Cristovão 8h. _ S. Francisco 9.30h. -

N.S. Aparecida (la. comunhão) ,... 9.30h; .... N.S. de
Fátima 8h.... São João 9. 30h.
Triduo em Preparação às Ordenações _ Dias 10, 11 e

12 .... às 19.30h. Na Matriz São Sebastião.
Próximo Sábado ... Dia 13 de dezembro .... às 18h., -na
Igreja Matriz São Sebastião, Ordenação Sacerdotal dos
Jovens: Nivaldo Ölíveíra de Souza e Luiz Carlos Berri.

,

As primeiras missas serão dia 14 de dezembro:
As Bh. .na Igreja Matriz, _' P. Luiz Carlos Berri e

As lOh. .na Com. São Francisco _ P. Nivaldo Oli-
veira de SOUl8.

Próximo sabado .... Curso de preparação ao batismo -
às 14. 30h. no Edifício Cristo .Reí ,

Gente & Informações
-. _ A nora da coluna

foi confirmada. Padre João
e Padre. Maurício vão
mesmo deixar Jaraguá, no
final de janeiro. Padre
João assumirá a Paróquia
de Cíanorte (Paraná) e

Padre Maurício, a reitoria
do Seminário de Lavras
(Minas Gerais). Corno ví

gárío, assumira, aqui, no
dia 17 ou 18 ele janeiro, o.

Padre José Felipe Dalcegío.
vindo de S. Paulo-e, como
vigários - coadjutores, os

Padres Dionísio Tecilla (fi
lho de Jaraguá) e Norberto
Konrad. "

- Sábado .vtndouro, dia
13 a colação de grau idos
odontolandos 86/2, da Uni
versidade Federal de San
ta Catarina, às 19h30, no

Clube Doze de Agosto.
Dentre as formandas do
curso de odontologta- está
a Srta. AD.a Paola Bruch,
filha do casal Sr. e Sra.
Rolli Bruch, aos quais en

dereçamos cumprimentos.
,

- Neste domingo, das
8 às 12 horas, na Vila
Cohab, haverá a Manhã
do Lazer, com diversos
atrativos esportivos e de

palco, inclusive com dís

tríbuiçãö. de. balas, brindes
entre outros, numa promo
ção da Pefeitura, através
da SECET e. ])ME.

';

Marlene
' Panstein,

presidente da Casa da

AmizaAe, lembrando o Ba
zar de Natal, dià 11 pró
xímo,

.

a partir dás' 9h, no
estacíonamento do, Sup.
Breithaupt

'

da Reinoldo
Rau; com 'venda -

de bola
chas de S. Bento,' das suas

próprias . compàIíheiras e

de toalhas c

dà Lepper. E
de caráter 'filantrópico.

- Também no día 11,
às 20h, o Baependí. a Aca
demia Movimento (entíga'

, Damen Ginnastik), dirigida
pela professora Sônia Nu
nes, com 60 alunas e 8 co

reografías, estará promo-'
vendo a SUÇl. apresentação
anual. Os ingressos estão

.

sendo vendidos na Acade
mia ou com as alunas.
- A Academia de Mú

sica Camelr1nho, encerra

no dia, 17, às 19h30, com

um coquetel e apresenta
ção dos alunos, no C.A.
Baependi, o ano letivo. O
retomo às aulas" segundo o

professor Agostinho, dar
se-á no ldia 10 de fevereiro.
- Por gentileza do pre

sidente, Dr. Roberto Ma-,
'drid, marcaremos presen.:
ça segunda-feira, no Bei
ra Rio, de jantar ofereci
do à imprensa, quando o

clube, apresentará o seu

plano de metas para o

próximo ano.

O prefeito Durval
Vasel e a primeira dama
do Munlc1pio Maria Luí
za, estão curtlndo mereci-

'

do descanso em' Manaus,
conhecendo sua história e
seus pontos turístícos, De-.
vem regressar na próxima
semana.
- Biblioteca "Rui Bar

bosa" acaba de adquirir
343 novos títulos, livros
de líteratura e de consa

'grados autores. \0 atendi
mento, agora, no período
de férias (até 21 de feve
reiro), vai das 12 às 19h,
de segundas às sextas-Ieí.
ras.

_

- A Escola - de Música
da SCAR, que realizou
quinta-fetra audição musi
cai, matriculará nos dias
9, 10 e '11 próximos, os

alunes atuais e novos, pa-
.

ra 'o ano letivo de 1986,
em onze Instrumentos dís-.
'Untos.
- A entidade, recebeu

empresários, día 2, em sua

sede (rua, Amazonas 213),
.-----�--�-------------�--------�-------------

para apresentação de um

filme sobre a SCAR, as vá
rias etapas de construção
da Casa da Cultura e,

também, relato dos planos
futuros.
- A propósito, domin

go, o Coral, maís uma vez,
deu mostras da sua capa

, cídade, apresentando - se

durante a míssa da TV
Cultura, mostrada para to
do o Estado. Para o pró
ximo ano, o Coral foi con
vidado a nova apresenta
ção.
- Mauro Koch, coorde

nador da 219 Congresso
Estadual do Comércio Lo
jista, marcado para os días
22 e 23 de maio, em Jara
gué, ao lado dos compa
nheiros, vem .preparando
com raro zelo e compe
tência o novel aconteci
mento.
,- A tradicional empresa

Comércio e Indústria,Brei
thaupt. comemorá no pró
ximo Iínal-de-semana, os

60 anos de fundação,' jun
tamente com todos os

funcionários de suas vá
rias flllais.' Parabéns pelo

: Jubileu.
'.

.

- Será neste sábado,
na Arweg, o Jantar-dan
çante da Associação dos
Prof.essores de Educação
Física de Jaraguá do Sul,
com sorteio de brindes,
Inicia às 21h e será musi
cado pelo Conjunto de
Ritmos Society.
� O Clube de' Idosos

do Pronav-tBA, encerrou

quinta-feira as atividades
do ano, com uma bonita
festa de : confraternização.

EVANIR PRADI FORMA-SE EM DIREITO EM ITAJAÍ

A Faculdade de Ciên- formatura às 23 horas, na

cias Jurídicas e Sociais, do Sociedade Guarani. Dentre
Vale do Itajaí, da Fepevi, os novos causídicos, desta
realiza, neste sábado, dia camas a jovem Evanir Te-

6, a solenidade' de forma- resinha Pradí, que nos hon
tura dos 'formandos de rau com o 'convite) Çl.O

Direito _ 1986. 'O pro- qual - agradecemos, dese

grama prevê para as �Oh, [ando amplo sucesso na

missa na Igreja Matriz SS. carreira que a b r-a ç o u.

Sacramento, colação de Cumprímentãmo - la pela
grau às 19h no Aníítea- formatura, assim como a

tro da Fepevi e baile de seus pais.
AGENDA BRANCA _ AGENDA BRANCA

.e 18h -'- Edson da SilvaI
Tânia Klack. Barra _ 17h

,""itor Lopes/Erilda Nazá
tio, 11h30 _ João' 'Nazá-

. rio/Marlt- Martins, l8h -

Mário Kowalski I Raquel
JuUão e 18h30 ..,. Edson

Milbratz/Evanice Jungton.

Nosso caderninho regis
tra os enlaces matrimo
niais, neste dia 6, de: Ma
triz 16h15 _ Osni Kurech/
Ivone Kiatkoski, -Orlandí
de Souza/Onélia Moreira
e Vilson Gonçalves/Rosa
lina Petry; 17h15 � Isalti-

,

no dos Santos/Kari Milke

MariaJoão e
Venha conhecer as últimas novidades da moda
infanto-juvenil que seus filhos vão adorar. Para

todos Os gostos e pera todas as ocasiões,

Rua João Píccoli, 161,· em Jaraguá do Sul.

A LH<�,í,',"'�
,

_;
fJ
.':

,��!/�/'CorujaMamãe, \i

Barão do Rio Branco, sa!s � !-
FONE:72.2607 1

"

Exclusividade T.

Roupas infantis, perfumes e bíjouterías

Rua Barão do Rio Branco 168 _ Fone '12-0695
Jaraguá do Sul

Macchione - Acessory -

�dv_ogada
MÁRCIA BUTTCHEVITZ

Divina Decadência

HWY :. I e Park Avenue

Jóias, relógios, pulselr., anéis, alianças,
prataria, artigos em ouro e. tudo, o mais para
presentes na

Rua Preso Epítácio Pes
,soa, 868 .

Separações e divórclos, aCidentes de trânsito,
inventár1os, cobranças, e advocacia em' geral.

'

Rua Jorge Lacerda 169 _ Sala 02 _ Fone 72-1108

laraguá do Sul.

Fone 72-1201

I Jaraguá do Sul.

:.._-==-==-.:=:---=-=-=--=-===============--J...:\====:::;:::::=�==:...:.___�========================== '.

Reloj:oaria Ivelida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n" 9

, "

Sorv,glßria Ki-Delícia Em Jaräfíu& de> Sul, uma nova opção para você.
,

Venhàli)!1I��'P�ve e usufrua das saborosas sensações Ki-Delicia.
Aceitemos éhcomendas para festas, aniversários, casamentos e ou

tros acontecimentos.Rua Jolnvllle n9 2.680 _ defronte da .Arweg.
junto a6Mercadão Malhas.

' '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Melhores�horla·s escolares foram premiadas

Mulher rural discute sua condição

Lançado em março des
te ano, pelo segundo. ano
consecutivo, realizou-se
o Concurso Hortas Escola
res, envolvendo 306 esco

las isoladas e 10.419 alu-·

nos dos municípios de

Araquari, Ascurra, Barra

Velha, Benedito Novo,
Blumenau, Corupá, Garu
va, Guaramirim, Indaíal,
Jaraguá do Sul, Joínvílle,
Massaranduba, Pomerode,
Rio dos Cedros, Rodeio,
São Francisco do Sul,
Schroeder e Tímbó, Du
rante o mês de novembro,
foram entregues a premia
ção às primeiras coloca
das . de eada município,
patrocinada pela Souza
Cruz. '

encerrado sexta-feira, día
28, com Cl! - entrega dos
prêmios no CIp· "Mário
Krutzsch'l.: Pais, professo
res, presidentes de APPs
e alunos, partícíperam do
ato, enriqueCido

.

com_ a

palestra "Integração Esco
Ie-Comumdade", proferida
pela Supervisora de Ensi
no Isaura Silveira.
Foi vencedora do Con

curso à Escola Isolada Vila
Chärtres, em segundo fi-

No final de outubro, foi
realizado o 29 Encontro da
Mulher Rural de Massa
randuba.. que procurou,
dentre outros, conscienti
zar a mulher como mãe e

educadora, levar conheci
mento . sobre a saúde da
mulher. ressaltar a impor
tância da mulher .dentro
da família e da comunida
de e, ainda, avaliar o prí-

EM JARAGUÁ 00_ SUL

Neste município, 19 es

colas isoladas das redes
municipal e estadual to
maram parte do Concurso,

APOSEN'TADOS

A Associação dos Trabalhadores Aposentados e

Pensíonístas de Jaraguá do Sul, CONVIDA, a to

dos os aposentados e pensíonistas, à participarem
da reunião que realizará no dia 06 de dezembro,
sábado, às 15 horas, o auditório do SESI, à rua

Walter Marquardt, s/n9.
.

Serão tratados de assuntos de muito interesse da

classe.
.

A DIRETORIA

---------------------------�--------�

Estado de Santa Catarina
PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

LEI N9. 1.120/86
Altera a Lei Municipal N9 1.025/85, de

11.06.1985.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO

SUL. no uso de suas atribuições,'
FAZ SABER a todos os habitantes deste Mu

nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e

ele sanciona a seguinte Leí..
.

Art. 19 _ O artigo 10 da Lei Municipal N°
1.025/85, de 11.06.85, passa a vigorar com a se-

guinte redação: '.
"Art. 10 _ Ficam isentas do Imposto sobre

Serviços de Oualquer Natureza _ ISS, as .mi�r?
. empresas, assim consideradas as pe�so�� jurídí
ca que obtiverem, anualmente, reeeíta Igual ��
inferior ao valor nominal de 10.000 (Dez mil)
OTN's, Obrigações do Tesouro ��cional, a�ura
da a 01N. segundo o valor unitano desse título

,
,

�, no mês de janeiro do a�o base'.
.

Art. 29 _ Esta Lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Jaraguá do Sul,
DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

21 de novembro de 1986.

IVO KONELL
Secret. de Adm. e Finanças

cou a Rio da Luz Vitória
e � terceiro as Escolas
Jaraguá 84, Freimundo
Keiser e Alberto

:

Jacobs.
Receberam· o mérito as
Escolas Francisco de Pau,
Ia, Rio da Luz II e Auré
lia Walter. A premiação
foi cedida pela Souza Cruz,
Câmara de Vereadores,
Banco do Brasil, Lions In
dustríal, Arte Laje, Met.
Henípe, Argí, Dísapet e

May.

meiro encontro, havido em

1985. Um total de 61 mu

lheres participaram, cons
tando da programação duas
palestras, além da análise
em grupo dos benefícios
que o primeiro encontro

trouxe, propostas para en

caminhamento ao 19 Con

gresso Nacional de Mu
lheres do Meio Rural em

Brasília, propostas à Cons

tituinte, sugestões à nível
de ensino-aprendizagem e

metodologia para ume
maior abrangência do tra

balho proposto.

Duas senhoras de Mas
saranduba ...... Maria . Ral

mondi, da comunidade

Guaraní-Açu e Almide

Karsmirski, da comunida

de. Braço do Norte .... par-
, ticiparam de 24 a 28 de

novembro, em Brasília, re
presentando a região, do
10 Congresso Nacional de
Mulheres do Meio Rural,

cujo temário básico cons

tou de discussões sobre

produção agropecuário, re
forma agrária, discrimina

ção nas organizações, pre
vidência social e saúde, e,

ensino rural. A proposta
do município, levada a

Congresso. consta de: apo
sentadoria da mulher agri
cultura aos 50 anos; assis

tência médica as 24 horas
do dia pagos por órgãos
afins, em ceso de

.
viuvez;

pagamento a mulher de
uma aposentadoria inte

gral, insumos condizentes
com os preços agrícolas,
pronto, socorro com con

vênio hospitalar e maior

assistência médica e odon,

tºló�ca junto ao sindica
to da classe.

.'

Estamos atendendo com novo horArio

MANHÃ
-

71120min às llh56min

PÁGINA 03

CttI listra. IS atividades do ano
A Comisaao MuniCipal

de Tränsito encerrou se

gunda-rena a uínma reu

mão tio ano, apreciando
pedidos e sugestoes reía-.

clonadas a sua, anvidaue,
quando reíatou-se as an

vídades pnncípais do ór-
gão, em 1986. Dentre as

atividades destacam-se a

aprovação do .trevo, ,no
entroncamento das. ruas No relato dos acidentes

Walter Marquardt e. Dr. de trânsito ocorridos no

Enrico Fermi, solicitação mês de' novembro em Ja

para agílízação dos trabe- ragué do Sul, registrados
lhos das obras complemen- pela Delegacia de 'Polícia
tares da ponte sobre o rio dq Comarca, observou-se

Itapocu, aprovação da 41 acidentes, dos quais 11

construção de duas rótu- com vítimas (14 feridos) e

las na BR-280; construção 30 sem vítimas. Os com

de rótula na cabeceira da vítimas, envolveram 7 mo

ponte Abdon Batista; apro- tocicletas, 8 automóveis, 1

vação do sentido da cír- caminhão e 2 picapes e os

culação do trânsito com a acidentes sem vítimas en

abertura da nova ponte so- volveram 4 motocicletas,
bre o río ltapocu: criação. 33 automóveis, 14 camí-

de ponto de frente na rua nhões e 3, picap�e_s._, _

'EXITOSO O xC} FECAJA _ COMPOSIÇÃO
A exemplo da categoria "Díscordêncías", de Igná

ínterpretação, realizada no cio Arendt: "Raças em

dia 7 de novembro, o X Duelo", de Everson Bóries;
Festival da Canção Jara- "Mágoa", de A r n a I d o

guaense (Fecaja), na cate- Ersching; "Até Quando",

.goría composição, superou de Volmir Souza e "Soli

as expectativas, resultando citação, de Paz", de Vera

em êxito. Esta etapa acon- Lúcia Melo Leítzke.
.

teceu no día 21, no Giná- O Fecaja, a partir' do

sio de Esportes Artur próximo ano, será esta

Müller, concorrendo- 16 dualizado. ou seja, aberto

composições dentre as 30 a participação de . íntér

pré-ínscrítas. O corpo de pretes e compositores. de
jurades formado por Vil- todo o Estado. Em 1987.

mar Martendal, Sueli Xa- segundo Agostinho Borba,
vier dos Santos, Luiz Car- da Academia de Música
los Amorim, Selma Ayala, Carneírinho e do Grupo
José Benedito Campos, Arco Iris, poderá aconte

Luiz Lanznaster. Vilmar cer também um. Festival

Bggert. Valdenir Preiber- Sertanejo tI nível regional.
ger e Ingo Reeck, classí- em vísta do Interesse de

ficou as cinco melhores monstrado quando das ins

composições, que são: crições ao Fecaja.

Jacob bUCK;. sugesüw, as
empresas para uunzarem
seus guardas .no

, poncía
mento e orientação das

saídas de Iuncíonários:
aprovação de novas lom

badas na cidade e realiza
ção' da 3a..Campanha de

Prevenção. de Acídentes
de Trânsito!

I

SECRETÁRIOS-EXECUTIVOS REUNIRAM-SE
_

No Centro de Treina- co Pereira. Os' secretários
mento da Secretaria da executivos cL i s cut i r am

Agricultura do município igualmente o futuro rela

de Agronômica, ao Alto cíonamento das Associa

Vale do Itajaí, realizou-se
,
ções com o novo governo

nos dias 03 e 04 de de- que assume em 15 de mar

zembro, o 220 Encontro. co. concluindo com a for

Estadual
.

de Secretários- mulação de documento e

Executivos das Associa- propostas para a contínui

ções Municipais, que tra- dade do trabalho de ínte

tou de importantes temas, gração existente entre Es

como análise do programa tado ,e Município, através

de cooperação técnica-fi- da ação das Associações,
nanceira entre a Sudesul e pois em últíma análise,

as Associações e- Sudesul- são os próprios os' bene

Prefeituras, discutido com fic1ários.

t1 superintendente Francis-

I
TARDE
13ht5min às 18h15min

AOS SÁBADOS NÃO HÁ EXPEDIENTE.

ij.,.�
Fones 72-1777, 72-1995 e 72-2614

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

----�------------�----�--�----------------------�------------_.=,.���--------------------�----------���

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



»

�Ja�r!:!�g!:u::á...:d:::o:...:S:::.::u1::....',-...;._.;.,:sem::.::>=,=:jlD=a=-d=e:....:.;06�a..;;I;;;:21:..:-;d_ez.:....e��...;.b_ro_/_19_8_6 C o R R E IO
'

DO'PO VO PÁGINA 04

NASCIMENTOS
.... . -�',

Dia H/novembro
Carina, filha Valcír (Ro
seli) Campregher.
Dia 13/no,vembro
Carolina, filha Oldair (Eli
ane) Dal"Ri.,
Dia IS/novembro
Renata, filha Reinwald

(Lúcia) Marquardt; Janaí,
na. filha José (Marina)
Machado; Leandro, filho
João (Ma. Carmo) Ferrei-

,

,

ra Souza; Jesana, filha Hé
Uo (Scheila) de Souza. '

Dia 17/novembro
Luís Fernando; filho Jair
ton (Carin) Mínel: Jean
Carlos, filho João Carlos

(Márcia) Chiodini.
Dia 18/novembro
Sérgio Roberto, filho Sér- '

gio (Adélia) dos Santos.
Dia 19/novembro
Rodrigo, filho Valdecir

, (Rosane) Gonçalves; Tiago
João, filho João (Iseldi)
Forte; Fernanda, filha In

go (Vera Lúcía) Krause;
Débora Cristina, 'filha Jor

ge (Márcia) Rosa.'
Dia 20/novembro
Daiane Venessa, filha

Orlando (Regina) Lazza

ris; Deywisson, filho Os
valdo (Altina) Gonçalves;
Anderson, filho Leonardo
(Sueli). Marquardt; Victor
Guilherme, filho Dímas
(Laura) Konell; Edson Ra

fael, filho Lauro (Rain
trauth) Erdmann.
Dia 21/novembro
Charlene, filha Pedro

(Edilene) dos santos; Mar
celo André, filho Luiz

(Fátima) Klein.
Dia 22/novembro
Jader Fernando, filho

Hercílio (Laura) Zeh; l'hais
Regina, filha Tercio (Natá. ,

lia) Follmann; Sabrina, fi
lha Cleíton (Zélia) Jesuíno.
Dia 23/novembro

'

Cristiane, ülha Celso

(Marina) Ronchi; Rafael
Cristiano, filho Adolar
(Rufina) Marquardt; Dení-
,se Fernanda, filha Agos
tinho (Wilma) Zimmer
mann; Rogger Whillian,
filho Sérgio (Dilma) da

Luz: Cleber, filho 'João

(Ivone) Miranda; Scheila,
filha Líndomar (Ivone)
Raldi; Josimar, filho Lou
rivald (Leane) Lehn.

,Iroelilla. ·de Casamenlos
MAROOT ADELlA ORUBBA LEHMANN, Oficial do R�

giatro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguä do Sul, Es
, tado do Santa Catarina, Brasil, faz-saber que compareceram em
Cartório exibindo os documentes exigidos pela lei, a fim de se
habilitarem para casar, os seguíates:

.

'

,

Edital 15.209 de 25-11-86.
Lev1no ,Spredemann e b1-
intra GeJsler
Ele, brasileiro, solteiro, .ie
vrador, natural de Jara

guá do Sul, domiciliado e'

residente em Ribeirão
Grande da Luz, neste dís
trito, filho de Ottvino

Spredemann e de .Adela
Schnaider Spredemann.
Ela,' brasileira, solteira, -ta
vradora, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e

residente em Ribeirão
Grade da Luz, neste dis
trito, filha de Alex Geis
ler e .de Gertrudes Gutz
Geisler.

raguá do Sul, domícílíedo
e residente em Vila Len
zi, neste distiito, filho de
Francisco ,Lehnert e de
Valeria Urbanski Lehnert.
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Garo
'paba, 'neste Estado, domi
ciliada e residente em Vi
la Lenzi, neste distrito,
filha de Demétrio de Jesus
e de Donatília Damásio de
Jesus.

Escreve :Ieilor .

gente pode saber o que
ele tem representado em

termos de promoção da
comunidade a que serve.

Mantem-na unida e povo
unido' não será vencido.
Uma secção tem me in

teressado mais de perto,
como catarinense, Os her
deiros da Duquesa. Lanço
através de seu jornal a

idéia de que outras. co
munidades escrevam sua

ihistória. Pode ser, como

essa, tecida de recorda

ções, história viva que
mais tarde pode ser rees

�', críta por algum "doutor"
Edital 15.213 de 27-11-86.

mas o que se faz da ma-
Edital 15.211 de 25-11-86. Vllberto Rolloff e Aurea

neíra como aí está é suma
Rubens Bruch e,Armelinda Wenndorff

mente interessante. Um
Baddaratz Ele. brasileiro, solteiro,

povo sem história é uma
, Ele brasileiro; solteiro, industriário, natural de Ja-

planta sem raiz e, portan-,mo�tadori' natural de Ja- raguá do Sul, domicilia�o to, um povo que sabe sua
raguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Joao

história é mais forte e sa
Edital 15.210 de 25-11-86. e residente na Rua Joín- Janúário Ayroso, 1890,

dío. Numa época de des
Em1l10 Lehnert e Marléte ville, nesta cidade, n? .. nesta cidade, filho de AI-

truíção da memória nacío.
DaQlásl0 de Jesus 2.155, filho de Rudibért win Rolloff e de Elly Rol-

nal como a qUe estamos
Ele, brasileiro, solteiro. Bruch e de Alida Bach- laff. Ela, b r a s i 1 e i r a, "

vivendo é, bom que isto
montador, natural de Ja- mann. Ela. brasileira, ope. solteira, o p e r á r i a, na-

aconteça. Os inimigos do
rana, natural de Blume- tural de Jaraguá do Sul,

Brasil que nos divertemANIVERSARIANTES
nau, ,neste Estado, domí- domiciliada e residente em

.na televisão, nos subjugam
d íd t RI' Três Rios do Norte, neste

. -'Aniversariam hojer 0.6 cilia a e resi en e em -

, maís facilmente se nos nao,

M Ih t di distrito, filha de Hardwich -Sr. Adílar Dalsóchio, Sr. beirão o a, nes e IS-
nos conhecemos, se nao�

. filha d B' Badda e de Catarina Titz Wenn-,' h d bEugênio Rossio, Fernando, tnto, 1 e sruno -

temos orgul o e ser ra-

.fílho Luís Célio (Helena) .ratz e de Maria Baddaratz. dorff. síleiros, descendentes dé
Brugnago, h 0ue ao tal etnia, com esta histó-

Edital 15.212 de 27-11-86. E para que c ee;.
d dAniversariam domingo conhecímento de todos, ria e vi a, etc.

Geraldo Imroth 'e: ErícaSr" Luís Carlos Chaves,
Zumach mandei' passar o presente Receba um abraço

-

doSra. Carmem Rozza Fugel, Edital,' que será publicado leitor, Pe. Mário Bonattí",SEle, brasileiro. divorciado,Srta. Cíntia' Chiodini, r.
-

J pela Imprensa em Cartó- N.R. _ Agradecemos ao
'

EI F operário, natural de -ara-Nilson Engelmann, , sa .

I d rto, onde será afixado du- prezado Pe. Bonatti maísW lk guá do Sul,' domici ia -, o eLoewen, Sueli 'o mann.
residente em Rio Cerro lI, rante 15 dias. esta contribuição para aDia 08/dezembro

rpr-eservação de nossa me-Mário Ademir Bortolini
"

EMPREGADAS DOMeSTICAS
mória. Por diversas vezesDia 09/dezembro. Procuramos para odmíssão imediata, com reíe-
temos feito chamados idên-. Márcia Maria Bortolini, rêncías. Tratar Rua CeI. Procópio Gomes 290. [A tícos para que as regiõesAngela Maria Hornburg.
como Nereu Ramos (anti-V id su h Comercial).aum e mg en.
,ga Retorcida), Garibaldi,Dia lO/dezembro ," --

Rio Cerro e Rio da Luz se-Wender, filho Ernaldo
guíssem o exemplo bonito(Ilena) Bartel

Instala'dora Ele'tr·lc,a J' agua' dos moradores da Duque-Dia II/dezembro ar sa. Todas as regiões têm,Sra. Cecília Ersching
um potencial enorme .quan.Mahnke, Sr. Herbert Paulo
to à língua, usos, costu-Luiz Marschall, Sr. Rudolf Istalação elétrica de baixa e alta tensão, montagem mes e cultura. Seria, real-Hírschfeld, em S. Paulo; 4e paínéís,

'

mente, uma oportunidadeBeatriz Cristina Grosskopf.
ímpar de escrever a ver-em' Joínville.: Relínda R Rua Fritz Bartel 610 (Vila Baependi) dadeíra história de suaKamehen. Jackson Aben Fone 72-1429
gente boa e, trabalhadeira.Corrêa, Clayton Aristides
Infelizmente' o éco do cha.Gonçalves.
.mado não alcançou osDia 12/dezembro
homens que residem nes-Jean Giliardí. filho Tia-

M· C b I·· U
·

ses vales. Ou quem sa-go [Marístela] Almeida an a e elrelra
"

IIssex be, imitando os mineiros,Luz.
estão trabalhando em si-

Dia 24/novembro Dia 26/novembro Serviços de cabeleireiros para homells e se� lêncio até o dia "D". De
Andressa Franciele, filha Fernando, filho Vitor nhoras com manicure, pedicure, maquilagem, de- Rio Cerro II tivemos vá-

Hilário (Celíria) Mader; (Maria, Lourdes) , Gustzaki. pilação, limpeza de' pele e massagem. Comércio rios colaboradores em lin-
Kärina, filha Woln:ey (Ma- Dia 27/novembro varejistil de_ cosmético� e artigos de perfumaria.

;, gua: alemã, que nosso jo�-
ria Carmo) Vanderlinde; Priscila Cristina, filha .. , aI registrou. As pessoas
Suelen Cristina, tijb�,�o- José Henrique (Tereza) Rua Erwino Mene_gcit,ti 66 _ Jaraguá do Sul. äepois envE;!lheceram e a�-
mualdo (Iria) do�s. Borba. guns até já faleceram. M'.',

_______________________________________. � ��============�============================�__�emaDlos perseverando.

o
Pé. Már1Q Bonatti __ Lo

rena-SP: "Não .resísto a

<lar-lhe meus .parabéns pe�
lo transcorrido aníversárío
e cumprimenta-lo também

pelo seu jornal. Pouca

neste distrito, filho de Vi

tor lmroth e de Hedwig
lmroth. Ela, brasileira. sol
teira, costureira, natural
de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente em Rio
Cerro ii, neste distrito, fi
lha de Roberto Zumach e

de Ida Zumach:

,

..

"O e s 'p" 'a c h a li I e L Ú c: i o '

ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DE' QUEM LHE OFERECE O MELHOR
EM ATENDIMENTO"
FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUÁ- AV. GETúLIO VARGAS, 26 - FONES: 72-1261
72-20'18 ,FALE COM O LÚCIO -E RETORNE SEMPRE.

'
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Jaraguá ao Sul- Semana de 06 a 'i2jdez�bro/1986' C.ORREIO·· 1>0----�--------------------------�----------------------..;

Magistério Municipa� agora· lem "Eslaluto
A' Câmara de Vereado

res de Jaraguá do Sul en
cerrou dia 28, o' período'
ordinário de sessões do

quarto ano da neva le

gislatura, com a entrega,
pelo presidente' .

Ademar
Winter, de placas de bron
ze a todos O'S vereadores,
"marcando o fim da sua

gestão na presidência. Nos
días 19 e 02, no entanto,
o Legislativo Municipaí
realizou sessões extraor
dínäríes, "limpando a

SE . abre noYa�

escolha de vagas
A Secretaria da Educa

ção, através da 1.9a. Uni-'
dade de Coordenação Re

gional, efetuará nos días
10 e 11 a escolha de vagas
do . Concurso de Ingresso

. (3a. chamada), destinada a

prover cargos de magisté
rio, nos grupos I e 11. As

disciplinas são: biologia e

programa de .saúde, ciên
cias e programa de saúde,
matemática, língua portu
guesa e literatura brasilei
ra, língua nacional, inglês,

. educação· artística .(19 e

2° graus), educação física
(masculino e femíníno},
geografia, história, OSPB,'
psicologia, fundamentos

psicológicos, didática e

prática de ensino, funda
mentos sociológicos, estru
tura e fundamentos do
ensino de 19 grau, funda
mentos históricos e filosó
ficos, admínístrador esco
lar (11 e I), supervísor es

escolar (II e 1), orienfador
educacional l, pré-escolar
e magistélio lq_. à 4q. sé
rie _ letras. O edital que
fixa data e define proce
dimentos encontra-se ne

Ucre e· nas Supervisorias.

pauta",
.

aprovando os ·pro
jetos-de-leí pendentes.
Dentre eles, foi. aprova

do o Estatuto do Magisté
rio Municipal, para me

lhor organização do ensi - .

no de 1Q grau e o Iuncíó
namento maís satisfatório
das unídades

, escolares.
Segundo a mensagem do

. Executivo, o pessoal en-
.

volvido, direta ou indire
tamente nas etívídades de
ensino _ docentes, espe
cialistas

.

em educação" e
au-xiliares ..... terão, dora- .

vante, . "um relacionamen
to maís transparente com
a admínístração e a comu.

. nidade". Decreto federal,
de outubro do ano passa
do, estabelece que a habi

litação dos municípios à'
obtenção dos recursos do'
salário-educação freá con

dicionada à aprovação, por
. leí, do Estatuto do Magis
tério Municipal e que, a

partir de 1Q de janeiro de
1987, o munícípío que não
possuir o diploma legal,
ficará' privado' dessa im
portante fatia de recursos.

Outro projeto aprovado,
dispõe sobre denominação
de vias públicas, localiza- .

das na planta do períme
tro urbane de Nereu Ra
mos e Jaraguá do Sul. A
rua 7, em. Nereu Ramos,
passa a chamar-se Maria
Madalena Lopes Sant'Ana
e. em Jaraguá do Sul. as

ruas terão os nomes se

guintes: 199 _ Angelo To
rinelli, 218 ...... Leopoldo Ve

loso, 270 __ Bernardo Beh

ungr 281 .;._ Oscar Mohr,
289 _ Henrique Germano
Mielke, 311 ..... Luis Alves,
326 ..... Mariano Witkows
ky, 339 ..... Rudolfo Paiva

Lopes, .. 360 ' Francisco
Pírmann, 363 Bertholdo
Hort, 373 _ Maria Fran
cisca Gerent Klein, 390 -

Waldemar Rau, 409 _ An
tônio J. Macedo, 413 .:

Esmeraldina Junkes Klein,
43.3 _ Antônio Gesser,
454 _ José Pomianowski,.
414 _ Alberto Wagner e

629 _ Adolfo Tríbess .

O Legíslatívo aprovou,
igualmente, . projete-de-lei
.concedendo auxílio ao

Samae de Cz$ 250 inil,
para ampliação da rede de
distribuição de água na ci

dade, visando atender a

população necessitada de

águg_. tratada.

Schroeder aprova orçamento
- de 81

A Câmara de Vereado
res de Schroeder aprovou
na última semana, o pro
jeto de Lei que estima a

receita. e fixa as despesas
do município para o exer

cício de 1987, da ordem

de Cz$ 10 milhões. A
maior fatia orçamentária
caberá à Divisão Munici--'

paI de Estradas de Roda

gem, que receberá Cz$
2,5 milhões, ou seja, 25

por cento do. orçamento.
Na seqüência vem a Divi-.

são de Educação e Cultu
ra com Cz$ 1 milhão 904
mil, Divisão de Obras e

Serviços' Públicos Cz$ 1

milhão 547· mil, ficando as

dotações restantes distri
buídas à Divisão da Fazen
da, Divisão de Adminis
tração, Gabinete do Pre
feito, Câmara de Vereado
res, Divisão de Saúde e

Saneamento, Divisão de

Agricultura e Divisão de
Segurança.

EDITAL
AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã

de .Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jaragu' do Sul, E,ttado de S. Catarina, na forma da

1ei;- .

paz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cart6rio para protestes os títulos eontre:

.

Clauri Osmar Prederíco _ Rua 314, sln _ Nesta ,

Fab. Móveis Esq. Anselmo Pereira _ Rua Campo
Alegre, sln, _ Nesta _ José Jager _ Rua Barão
do Rio Branco, s/n ..... Guaramirim _ Nestor Git
berto Lessmann _ Rua Ceara, 348 � Nesta _ NOJ
berto Marquardt _ Rio Cerro I :_ Nesta _ Sebas-:
tião Stahelin _ Rua Tifa,Kien�n, s/n _ Nesta.

E, como os dítos devedores não foram encontrados
é ou se recusarem a aceitar a devida intimação, faz'por
íntermêdío do presente edital para que- 08 mesmos' com

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

prazo da lei a fim de liquidar o' seu débito ou então'
dar razão por que o não faz, sob pena de serem 08 referi
dos. titulos . protestados na (orma'da lei,

.

etc.

IH/Jaraguá do Sul, 21 dé novembro de 1986
Áurea MÜller. Grubba ..... Tabeliã de Notas e

jficiaJ de Pro�tos .de 'Ofulos da Comarea de J.do Sul

VARIG
Rua Cel. Procópio. Gomes de Oliveira, 290

Fone: 12-0091 _ Jaragué do Sul-Se.

.Calula
ALTERAÇÃO E�TAruTO
_ A AMEVI ..... As$ociação
Comercial e Industrial da
MicIO e Pequena Empresa
do Vale do Itapocu, com

sede na rua Venâncio da
Silva Porto 331, convida a

todos para se fazerem pre
sentes no próximo dia 1.1,
quinta-feira, às 20h, para
tratar da alteração do es

tatuto da microempresa no

que diz respeito ao Impos
to' sobre Serviço (ISS). Na
reunião' estarão presentes

Passagens

. PÁGINA OS

da IMEVI
diretores da FAMPESC.
VISITA AOS MUNICIPIOS
..... Dentro dos proximos
.días, uma comitiva da
AMEVI visitará as prefei
turas da região, levando o.

projeto e solicitando aos

prefeitos e vereadores, a

isenção do ISS até 10 mil
OTNs, a exemplo do ocor-.
rido em Jeraguä do Sul.
Desde já contamos com o

� apoio dos municípios, para
. beneficiar as suas mícro-.
empresas.

. ,

e .Ór ,.Cargas

J.
I

í

lUGAR DE CAPII

Com o Cofrinho Meridional seus filhos
vão aprender a poupar. Brincando.'
A poupança ainda é a melhor maneira
de garantir o futuro. .

.

Brinque de capital com seus filhos, e vá
treinando desde agora.
Qual a capital da Nova Zelândia?

Conheça também a
.

POUPANÇA TRIPLIC MERIDIONAL,
com rendimento mensal,

10lUNAl
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Onde o seu aparelhö eletrodoméstico é trata
do por técnlcós treinados na fábrica e o' bom aten
dimento é um'direito seu.

Peças e acessórios eriginais e' assistência téc- ,

nica autorizada ARNO, . WALITA, BRITÁNIA,
BLACK & DECKER, FAET,' GE, E'LETRQLUX,

, FAME e FORNOS LYER.
.

,

Av. Mal. Deodoro, 1.309 _ FONE 72-2200

Jaragwi ,do Sul _;-' SC. " 't

í J '"

,,�, t-

,Dr. Allevir, A. Jog_ça _Júnio�
,

.

,-,., 1'," /, -. ,,-.' ;

_v <

, !

-VENDE-

_" r �.

. Rua Domingos da Nova l02 ..;.. Foné'12-0498

.Jeraguä do Sul-SC:

I terreno com 420m2 próximo ao Beira Rio,
v - 1 Casa de madeira com' terreno com 406m2 de

frente para o asfalto c.; Corupá. .

, - 2 Aptos. cem 150'e 180m2 nos Ed. Jaraguá e

Ana Paula. ,

- 1- casa de alvenaria com, 60m2 próximo a Ce
realista'Urbano _ Jgua Esquerdo.

-:- Aluga-se casa na praia.
R. João Píccolí, 104 - fone 12-2111- Jaraguä do Sul

EStado de Santa Catadna 0603.08462242.041 .... Despesas com' 8' Cj)milflo Muni-,
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAG cípal d�'El?portes., .:

.. ; ':' .'" .

,

'

'" LEI," Nt,}
,

603.09 - �j.l�2..(\;..':Material de consumo .•.•.......•Cz$ 45.000,00
Suplementil 'e anula dotações nto vigente.. .: 603.10 ..:.. '3,,1.3.2- """".oil\rQs serViços e encargos, •••••.•.Cz$ 15.000,00
O PREFEITO MUNICIPAL DE VA DO SUL". no uso. das 0603.084.622ßl10Q6·..,; Implantação ,de. ·módulos espor-

atribuições que lhe são conferidas, tívos e do Passeio P'l;Íblic� Municipal.
.

,

" FAZ SABER a todos os habitan e Município que a Câmara,' 603.11 ,-. 1� L 1.C_..; Obras�e instalações •... "'.�' ...••..Cz$ 45.000,00
de Vereadores aprovou e ele sanciona te Lei: 603.12 -- 4.1.2.0 _ Equipamentos e ·mat. permanente Cz$ 18.000,00,

Art. 19 _ Fica o Chefe do.Exec IIllÍcipal autorizado a abrir 0604...., DIVISÃO DE,TURISMO,. '

um crédito suplementar no valor de C .500,00 (Dois milhões, qui- 0604.1t653631.001.,;..... Construção e,ampliação des Cen
nhentos mil e quinhentos cruzados) pan o dos programas e verbas tros de Informações Turísticas;
abaixo discriminados, constantesdo Or o vig�nte, a saber: 6Q4�01 _ 4.1. 1.0 -_ Obras e instalações .......•......Cz$ 50.000,.00,
0401 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE 604.02 _ 4 ..1.2.,.0 _ Bquípamentos e mato Perman�te Cz$ 40.000,.00
04Ql.99999992,019 _-Reserva Orçament 0604.11653632.042 _ Manutenção' da Divisão de Turismo
40L08 _ 9. O.O. O _ Reserva de Conting' "." Cz$ 2.500.500;00 604.03 _ 3.1. 1. 1 .;.., Pessoal Civil -e

' Cz$
.

Art. 29 _' A despesa decorrente igo anterior, correrá por 604 ..o5,'''__:>3.1.2 . O _.Material, d.e consumo ...•........Cz$
conta da anulação parcial e t()ta-l dos p' e verbas abaixo discri- 604.06 _ 3.1.,3:? ..::. Outros .servíços e 'encargos •....•Cz$
nados, constantes do Orçamento vigén ber: 604.08 _ -1.1. 2".'0 _ Equipamentos e mato permanente Cz$

, 0303 - DIVISÃO DE SERVIÇOS 'GERAIS 0701 _ DIVISÃO DE OBRAS
0303 . .03070202.009 _ Manutenção da Di' Serviços Gerais. 0101.03070251.008 _ Construção e ampliação dos Pré- __

303.04 _ 3.1.3.1 _ Remuneração de se ssoaís ..Cz$ 5.0.000,00 díos Públieos Municipais.
0501 _ DIVISÃO DE SAÚDE E ASSIS SOCIAL 101.01 _ 4.1.1 . .0 _ Obras e' instalações' CZ$ 50.000,00
0501.13754281.801._ Construção e amplia Unida- 0701.13714581.010 _ Drenagem, dos canais' nas sub-

" d5'0esl OSlanit�l'ials'l O ab t I C $ 55 000 00
bacias do Riö Itapocú no Município.

C $ 21 000 00.
•

, : 'i:. • • _', ras,e ins..a ações ., 00 .. z ,., 101.08 �,4,. 1. 1::0 ..:. Obras � instalações ; ..• " z .,

50J.,02 - 4.1.2.0 _; Equípamentos e mateâ rmanente Cz$ 90.000,00 0101.169151.51.013t ..... Construção de pontes. .

501.03 - 4.2! 1.0.,... Aquísíção d� Imóveü '" 00 Cz$ ·45.000,00 701.12 _ 4. L 1.0 _ Obras e tnstalações Cz$ 100.000,00
0501.15814811.003 .,... Implantação de um ro Co- 0802 _ DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
mnnitá:rio.,

.:
" 0802.10603272.052 _ Manutenção dos serviços da rede

501.11 _ 4.1.1.0 _ Obras e instalações " ........Cz$ 135.000,00' de iluminação pública..
501.-18·.,... 4.1.2.0 _ Equipamentos e ma nnenente Cz$ 45.000,0.0 802.12 .: 3.1.2.0 ., Material de consumo ; Cz$ l�.OOO,OO
501.19 _ .1.2.1.0 _ Aquisição dé Imóvé "00 ......Cz$ 18.000,00: 01303, _ DlVISÃO DE AGROPECUÁRIA
0601 _ DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 0803.04140752.054 _ Manutenção das atividades da-
0601.08421881.004 _ Construção e ampl' de Pré- AgricultuTa,'

,

, " ,'�

'diQs Bscclares. 803:06 "-ê'�:,: 1-.1.0 .:_ Obras e instalações ........•.... ;Cz$
'601.01 _ 4.1.1.0 _ Obras e instalações, " Cz$ 300.000,QO ß03.07 _ �;,;1.2.0 ;_ Equipamentos ,e mst, permanente Cz$
601.08421R82.028 _ Manut. da Divisão ucação . 0803.041'50672,056 _;_ Man.'làtenção· das atividades da

-

60L03_3.1.1.1_PessoaICivil .... ","oo ......Cz$ 250.000,OQ pecuária. (.: "

.

" ,,""
','

601.11 _ 4.1.2.0 .: Equipamentos e mal rmanente Cz$ 100.000,00 '803.14 _ 4.1.1.0 _ Obras e instalações.; Cz$ .,9.000,00
0601.0842Hi82.029 _ Subvenção a Ent. cionais. TOT'A 1 .. -;:. ! .: '. ; Cz$ 2.500;500,00
601.12 _ 3.2.3, I -' Subvenções Sociais '" 00 ......Cz$ 45.000,00 Ârt. � _: Esta' Lei entrará em vigor na data de ßuá puplicação,
0601.08442051.005 _ Consto do segundo o/PERJ revogan.às as, 'disposições em contrário.

'

601.11 _ 4.3.3.1 _ Auxilio para despe Capital .. Cz$ 180.000,00
. ,::Jaraguá do Sul, 21 de novembro de 1986.

0603 � DIVISÃO DE ESPORTES
0603.0846'2242.038 _ Manutenção da Div, sportes DURVÄL' VASEt
603.01 _ 3.1.1.1 _ Pessoal Civil " :Cz$ 70.000,0.0 Prefeito Municipal

30.000,00
180.000,eo '

300.000,00
45.000,00

9.000,00
4.500,00

;

IVO'KONELL
_Secretário, de Adm� e Finanças.

o homem e a mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calçados, téll1s, con

fecções e calças US-TOP. A mamãe e a noiva tam,
bém têm completa l�ha de artlgo§ .Infantls e en

xovais (cama, mesa, banho e copa) em lindos bor
dados v_!ndos das fábr,icas de 'S�o ;.Famo.. :" ;__ �,'.

Aproveite as.·promoções espediais e 'visite 'a

KOX'IXO·
Av. Mal. Deodoro 491 ,..;.. Fone 12-0648 _ Jaraguá
do Sul e a

Bordados e' Confecções'. _ B
Rua 28 de Agosto, 21'! _ Fone 13-0363

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras ..

�. '.

Um toque de amor. Dê .üores a quem você
ama. Decerações, buquês, arranjos, plantas orna

mentais, coroas; com entrega a dQmlcilio.

Casá das Flores

Speil'a'

-

--JOALHERIA A PEROLA' .

. ,OTICA- MODERNA,
reinoldo tQu�289 - ,

,
•

.

.

.

",'
.'

. :f"c", . 'h:

Reínoldo Rau .606, esquina' com a João Píccolí.
I

.r 1,

. Comercial Floríemí ,I
Máquinas de escrever manuai, elétrica e eletrô

nica, calculadoras, arquivos. cofres, fichários, es

crivaninhas,' balcões, armários, prateleiras, cadei
ras fixas e giratórias, bancos, poitronas, Relógio!
Pont<?, autentiêadora de Caixa.

Acessórios para máquinas em ,geral
Completa assistência Técnica.

COIisulte-nos pelo Fone: 12-1492
.

) � :. I t.. 'Leia, assine e anuncie no

CORREIO DO POVO

Clínica de Fonoaudilogia e�Psicologia
'SERRAiUÀ E SERVIÇOS DE TRATOR

,

Madeiras 'para constfução e serviços' de trator

com profissionais altamente especialiZados,
Rua' Joã0 Januário Ayroso, 772 _ Jaraguá Es

querdo _ Pone 12-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

l

O seu reloj0eiro

,Jóias, relógios, alianças, cristais, troféus, meda

lhas e presentes.
Marechal 364 _ Fone 12-1261

:_

'OLGA ATAIDE SALDANHA ROSELY HELENA OLSEN

Fonoaudióloga Psicóloga
CRFA _:_ 0268 CRP 01/03031

Terapia da voz-fala-atidição,-linguá. Psicodiagnósticci - Psicomotricidade·

gem�reeducação eI'II,'léitura 'e escrita. Terapia para criànças e adultos

,

' ,Orientação de pais.
Av. Getúlio Vargas,49 _ 1-' andar _ J�aguádo Sul

Para nós, segura n_i', é só gara,nli,a ,_e ri'seos

Seguro" é

Prestação ,de, Serviços·

"

Polícil abre
.

Lanznaster

Lida.
A 19a. ia Regio-

nal ,de Poli' e Jaraguá
do Sul, at o titular
Dr. AdheID rubba, ""in- .

formando Academia
de polícia d� Santa
Catarina ilb' inscriçQes
ao concurSO letivo pa-

. ra ingressO CUrsos de
formação de petor de

polícia, de o �egista,
de auxiliar utopsia e

de c escré\rent licial.'As .

inscrições o sex: rea

lizadas até o 30 de de"
zembro, na gacia R�

gional de pc de Jara_

guá do sul;, a .ao pré
diQ do F Informa
ções: pelo t \

72-1546 .

I, Re'preseolações. .Valadares

S!elu ro s
Rua Ba�o do Rio Branco 168 .." Fone 72-1788

-; Jaraguá -do Sul.

.' F R Ui O R í F I CO Ci U M Z S. A.

Produzindo alimentos com qUéll1da��" e h�gi�ne :
,

'

d.esde 1945. . ;
c

Frigorifico __ Supermercado e Fábrica de Ràções.-

Represelltante: Vílinar Valadar\!s Barroso
J
..

REPRESENTAÇÖES COMERÇIAIS, VENDA DE FIOS nXTElS,

COMPRA E cVENDA DE CONES DE,PAPELÄO

.E PLÁSTICO, E RETALHO� DE TECIDOS.

..

. ;

'. .RUa 28 de Agosto'3.412 ..... B�irro' Av�i _ Fone 0413 >12-1217
.'

c

,"
,c,

,

'
,

•

Guarámirim< _ SC.
" .

, -, .-
-

'

. "-��'!��

IMOBILlAlUA 11'

REPRES�NT4ÇQES_ LTDA.

Rua Relnoldó' Rau 61 _ fones 72-1390- ,ê ?2:2321
Crecl .643...1.

_ � w "

-

"'V e' ·11 .d e': .:
, ,

-,ApCU1a..ento no EdU ... Carvalho.
contendo:,

1 . Sulte
_ 2 Dormitórios

Dependências, de empregada
'_ Sala de Estar

Sala de Jabtar ,.

, ,Sala de TV
Cozinha, Área de Serviço

....- B-WC Social
. ,

Garage

-
,".,,"_

_. '.,. '-' �

Financiamento "través do SFH., além de· outros
terrenos, cases, .apartamentos e áreas índustrtaís,

i-,

CONSULTE-NOS.

(; ". '",

frioliveira 'Com. e) Repres., LIda.
,

� '} Fiambreria
Sob a dlr�ção tiie, Mà�CY Mascarenhas de Olíveíra

" "

. Presu�tos-, Queijos, Linguiças, Defumados,

Carne de Porco, Carne Bo�lna Beneficiada,

Chester, Peru e Frango (inteiros e em pedaços)

E ali na Av. Mal. Deodoro; 744 (próxlmid�des do

Colêgio Dlvipa J>rovidênçia) ou faça a) su? er..co-

menda pelo' fone: 12�H8�, ",: .<
• ','

) l

.'

Foto 'Nottêl�hdia' J Itd�.
Rua VeÍlAilcto ,áa SUva Perto 785 _ FODe 72-2804

Metalúr.gica
.

Franza, c �tda.
Rua Helnz Mahnke,210 _;:_ Fone 724387

c_

-Consulte-nos,
-I. Garcia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. Rabiscando. para a·, pl�leridade

Fritz von Itapocu.

Escritóril éoolábil Marlian Lida.
eRC 0172. Aldo Salai CRC 8.959

Administração -e Assessoria Industrial,
,

,-

I e de Serviços.
'

Registro ��, . "�, Contratos e Distratas e

. COllta
.

ifidade em geral.
, P,,",oCessamento.'de Dados.

Rua Eplt'c10�Pe8soa, 415 - Fones 72:-2044, '12-0616.

1,0
1,05

'

0,60
0,80

-

PÁGINA 10

0,95

1,00·
0,80
0,80
0,70

o
3
5

19 _ O Ministro Paulo respeíta o povo, o povo
Brossard, em cadeia de te- 'desrespeita o governo. E
Ievisão falouâ Nação das' dai?
20h30 às 21 horas, comen
tando 0$ lamentáveis acon
tecidos de Brasília, onde'
quase 3 dezenas' de veícu
los foram incendiados, com
saques e um quebra-que
bra generalízado. Prenca
mente não agradou o tom
do

.

Ministro da Justiça.
Nem convenceram as suas

palavras, nem sempre con

dizentes com o momento.
o' cargo que ocupa e o pú-

.

blíco que procurou atingir. J9 _ Frases de homens

A certa altura ele talou do nosso tempo: "Temos,
que fazer outro PMDB,

que o que .se fez foi des-
• porque -no atual todos os

cumprir a lei, que tem 33
gatos são pardos". (Fernan

e tantos lugares para fins
-

do Henrique Cardoso, can-de reunião que o. govet- I
no destinou, que' nínguêm didato ao .Senadc pe o

ficóu sabendo se existem e
.

PMDB-SP) Folha dê S'Pau,

M I' aio, 21.10.86;
onde. as ançou um

frase -que foi a gota que "Se o pMDB se consíde

faltava: "Descumprir a leí ra suücíentemente forte

leva à democracia?" Per- para dar respaldo' politi- Determinação do Valor Venal do' Terrello _ VVT
gunta que o governo de- Co ao presidente Sarney, FÓRMULA DE CALCULO: A x Vu x Fcl x Fc2 x Fc3 x Fc4.
vía responder, porque nem que o' diga sincaréUIlente e

A' d t f 00'
- " I "1 d dA'" � area o erreno con arme m içeo in, oco pe os ca astra ores,

sempre o governo cumpre dê o primeiro passo para .

Vu � Valor do metro quadrado do terreno conforme Tabela I da Lei
a leí; Lembramos para quebrar a Aliança' Demo- , -Munícípal N9 1.109/86, de 21 de novembro de 1986;
tanto o caso dos aposen- crática" (Dep. José' Lou- -Fct, Fc2, Fc3, Fc4 � Fatores de correção conforme Tabelas acíma.
tados onde milhões de bra. renço (BA), líder �o PFL

ß
.

......".. DEllERMlNAÇÃO 00 VALOR VENAL DA-EDIFICAÇÃO VVE
síleíros ganham a metade '. na ,Câmara) De 21;;.11.86; A Situação da edificação fornecerá um fator de correção cön-
do que - deveria receber. "O PMDB, com .toda a

forme Tabela abaixo:
Milhares já ingressaram' votação que conseguiu no

, ITEM 1 ,_ Situação � Fcl -

,

em juízo; tentando a atua- Pais, ao agir desta forma,
Isolada Recuada

.

1,00
ll'zaça-o das aposentadorias, em breve vai se transíor-

Al h dIsolada . in a a 0,95
e o recebimento do que mar num novo Arenão".

Recaada Geminada" .,.. 0,95
,deixou de receber em (Dom' Serafim Fernande�, Alinhada Geminada 0,95
tempo hábil. Jurísprudên- arcebispo, de Belo Horí-

Isolada Superposta 0,85
cía existe aos montes re- zonte, sobre o último pa-

. Superposta Geminada 0;80
conh·acendo a' [usteza dos cote econômico) DC .. .' .'

.,' Recuada Superposta 0;90
pedídos, Porque o gover- 21.11 .001: Al' h da' S t

-

O 85'.

F' t
.

,

In· a
". u;perposa_;, ,

no na-o paga de uma vez, "Oficializaram a aju a-
T bel "d d t d -J.

S . a , as re contagem e pon os para a eterminação da categoria da
esses míseros trocados que gem". [Joaquím 'dos _an� ,

edificação:
tanto bem fariam' aos mal-: tos Andrade (Joaquinzao), -Forro
trapílhos. da PátriaJ Presidente da CGt e su-

inexistente
plente do senador peeme- madeirá,

'lJ ..... A imprensa dé Flo- debista por São Paulo" Má-, chapas
ríanópolís trouxe aos elas- Tio Covas), ,,' t
sificados duas netas que "O Simon diz que o .fim .' � _ ,.�:,�qJl:
bem refletem ó atual es- do sub�idio pode q�ebr�r

- .-.-' g�:so .

tado de coisas no País. Um a' agncultufa . g�c?a "

Bstrutura
deles dizia em letras g�� (Deputado U ysse�t .Ulllllf,a- concreto
rafais: "A Pedido ,_ Que- rães, sobre o even ua im

id
'

b ídí d t: gol De ma eira
ro . Fim1eiredo de . Volta - do SU simo o Tl ,

I' ,

6""

26.11.86;
a ve?�naEu. No .segundo, abaixo:,

"A tão
é

que só le- metálica
Atenção. Funaro __ 200% qu�s a� e

, mista
nos Brinquedos _ Não só galiza dínheíro frío quem

em nós _ Vamos Baixar dá um voto de confiança'
o Consumo". Isto nos faz' ao Governo". '(Advo'gado
refletir. Os pais, quando Ary Oswaldo de Mattos

desrespeitam os filhos, os Filho,'sobre a anistia fís-

filhos desrespeitam os pais. cal) DC, ,26. lI.86. -

E dai vem a dissolução da

família. -Se o governo, des:"

EstadO:dé Saata..CatarlD4:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

��
..

-- .: ,LEI N9 1.1U/86
, . Fixa: os valores e as fórmulas para efeito de cálculo do valor

,
" .venal-dos imóveIs recadastrados, para fins de lançamento do

Imposto Pte'dtàl e Territorial Urbeno,
,�. ,O .PREFEITO-MUNICIPAL DE'JARAGUA DO SUL, no uso de

suas atribuições, .

'

FAZ SABER, a todos.os habitantes deste Município que a Câma-
ra de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: '

.

Art. 19 _ Ficam aprovados os valores e as fórmulas estipuladas
para efeito de cálculo do valor venal dos imóveis recadastrados, para
fins de! lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, a seguir
discriminados: ",:. ,_

,

I _" FATORES DE.CORREÇÃO
, , - Conforme caracteristicas do terreno atribui-se a 'cada um dos fa-

", , " tores :uma variação conforma abaixo:
N9 de frentes ;;... Fel.

'

Situação _ Fc2
1 _ frente 1,00 1 _ Normal
2 _ frentes, 1,05 2 _ Esquina
3 .... frentes 1,10 3 _ Encravado
4 _ frentes 1,15 4 _ Vila

5 _ Logradouro
Secundário'

Topografia _ Fc4
1 _. Plane'
i _ Aclive
3 _ Declive
4 _ Top. Irregular,

Pedologia, _ Fc3 ,

1 _ Normal
2 _ Inundável
3 _ Alagado
4 -' Rochoso

_'

1,00.
,

0,80
0;60
0,10

,_

ITEM 2 _ Depreciação
Após 1981
de 1911 a 1980
de 1961. a 1910
de 1951 a 1960
de 1921 ii 1950

� Fc2
1,00
0,85
0,70
O,5Q
0,35 '

_ O
5
8
2

_ 10
_ 10

Cobertura
palha 1
zinco 1
fibra cimento _ 1
telha _ 10
laje _ 12

, especial _ .16
Revestimento Externo
inexistente O' .

chapisco 3
reboco 5
mat. cerâmico 1
tijolo

à

vista 9
madeíra 9
especial _ 12

O
3
8

_ 15
_ 20

Inst. Elétrica
inexistente
aparente
embutida

Inst. Sanítárta
inexistente

. externa
,

int. símples
int. completa
maís de uma

_ 25
_ 5
� 15
_ 25

.

..:. 10

Piso
inexistente O
cimento 2
mat. cerâmica 7
tacaimadeira 7

•

mat. plástico 4

especial 12
III - FÓRMULA PE CALCULO

VVe � À x va x Fel x Fc2

. u

..
-' ,

I •

na.qual,
.

A � Área construída da edificação conforme' levantamento. dos cadas-
tnidores,

,

.

,

-

� Vo .� Valor do metrO' quadradO' de acordo com a categoria da .edificação,
conforme Tabela -I da presente Lei. '

Fc 1 � Fator de éQ.1i-re�ão 1 conforme tabela do item 1.
Fc2 -:=- Fator de '�correção- Z conforme tabela do item 2,
TAB E L A . I ';, ,

" ,

Tabela do valor por rrH�tro quadrado conforme a categoria das edifica
(co�t1nua página 11-)
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ções em ordem decrescentes. em função do padrão de construção, la. Ca- ,

tegoria até a 5a. Categoria:
la., Categoria' Cz$' 75,63 o - m2 _

2a. Categoria 'Cz$ 61,88 o lllI.2
3a. Categoria Cz$ 4;9,50 (I) m2
4a. Categoria Cz$ 39,59
5a. Categoria Cz$ 31.71
Conforme sorna de pontos na tabela de contagem determinam-se as ca

tegorias conforme abaixo:
la. Categoria de 91 -a 100 pontos
2a. Categoria de 76 a 90 pontos
3a. Categoria de 60- a 75 pontos
4a. Categoria de 35 a 59

_ pontos
5a. Categoria de O a 34 pontos _

Art. 29 _ A presente Lei entrará em vigor no dia lOde janeiro
de 1987, revogada a Lei N° 1.053/85, de 12 de novembro de 1985.

Jaraguá do Sul. 27 de novembro de 1986.
DURVAL VASEL IVÖ KONELL'
Prefeito Municipal - Secretário de Adm. e Finanças

Organização Contábil ".A Comercial" se Ltda,
Deixe sob nossa responsab1lldade os serviços contábeis de sua empresa.

Rua CeI. Procópio Gomes 'de Oliveira, 290 - Fone 12-0091
,

Jaraguá do Sul - SC.
'

.

Confecções Sueli Lida
Vestindo' bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a matsvaríada coleção de inverno, aproveitando
as vantagens do preço e crediário Sueli .

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085
. F. 72-0603 Jareguá do Sul _ SC.

Loja 2 Rua Reinaldo Rau, n° 530 _ F. 72-2911 -

Jaraguá do' Sul _' SC.
Loja 3 - Rodovia BR-28ü (km 63) Portal de .Jaraguá.

,

Lanchonete: e Sorveteria Pinguim'
Lanches, 'pÍzzils, petiscos, sorvetes e gelo

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO

Rua Ângelo. Rubíní, 1110 _ Barra do Rio Cerro

Fone 12-�181 _ Jaraguá do Sul/SC.

----- -----.....------

Compre seus materiais de construção na

Arte Lájê Jaraguá
Mate'riais de construção e telhas coloniais direto da Cerâmica Vila Rica.

Aquecedor Solar da Punílaría Jaraguá.

E além disso, a melhor laje da região. Visite�nos.
Temos o melhor e um bom preço.

Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira 850 _ Fones 72-1011,

72-2334 e 72-1292 _ Jaraguá do SuLSC.
._.-'--------_._-----�--------:-__,

PÁGINA 11

EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS "SIGMA"
CURSO SUPLETIVO DE 29 GRAU (PARTIC.ULAR)
Inscrição para o Curso Supletivo de 20 Grau, que
funcionará nas dependências do GRUPO ESCOLAR
MUNICIPAL "ALBANO KANZLER", a partir de
fevereiro de 1987.

' "

DURAÇÃO DO CURSO _ Duração de um ano e

meio ou três fases, com direito a Certificado de
Conclusão de '}.9 Grau.
IDADE _ Alunos maiores de 18 anos.

INSCIUÇOES _ De 10 a 20 de dezembro, no Cen
tro Interescolar de 19 Grau (CIP)
HORÁRIO DAS INSCRIÇOES _ 2a, 4a. e 5a. feira
das 14 às 22 horas;
3a. e 6a. das 8 às tS horas:

.

Valor das Inscrições _ Cz$ 300,00 (trezentos cm-

zados) "

.

DOCUMENTOS; _ 1) Registro Civil de Nascimen
to ou casamento (xeróx) _ 2) Carteira de Identi
dade _ 3) Titulo de Eleitor _ 4) CPF _'5) Histórico
Escolar 19 Grau (2 vias) _ 6) Certificado de Re
servista ou Alistamento Militar (sexo masc.) _ 7)
Comprovante da Firma que trabalha.
M.4IORES INFORMAÇOES � Pelo telefone -ri'<?'
72-0350. .-

Estado de Santa Catarina
Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul

RESOLUÇÃO � 03/86
'

"Exonera Funcionário"
O Presidente da Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, no uso e exercício de suas .atri

buíções:
R E S O L V E:

Exonerar, a pedido, o Sr. José Alberto Klitz

ke, ocupante do Cargo de Diretor Geral da Câ-
mara de Vereadores de Jaraguá do Sul.

,

Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul,
30 'de outubro de 1986.

ADEMAR BRAZ WINTER - Presidente

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

LEI NI,) 1.118/86
Reconhece de Utilidade Pública o Clube de
Diretores Lojistas de Jaraguá do Sul.
'O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO

SUL, no uso de suas atríbuíções,
'

.

FAZ SABER a todos os habitantes deste Mu

"nlcípío qUe � Câmara de Vereadores aprovou e

.ele sanciona a .seguínte Lei:
'

.
,

Art. 1 Cl
_ Fica reconhecido de Utilidade públi .

ca o CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE JA
RAGUA DO SUL, com sede neste Município.

Art. 20 _ Esta Lei entrará em vígor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Jaragué do Sul, 27 de novembro de 1986.
DURVAL VASEL IVO -KONELL
Prefeito Municipal Secreto de Adm. e Pinarica-

Posto de Vendas· Marcatto
Chapéus, bonés vizelras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.
Em frente à fábrica. _ Amplo estacionamento.

.." .'
'.

' i
------------,·----------------c �"_�.

'

.. ,
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Oestil Máquinas 'Ltd.a.
Equipamentos para täbnca de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

Rua Joinville, 433 - Fone 72-1564
Jaraguá do Sul _ SC

. Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob hQ 0075

.

Escritas fiscais e contábeis
Imposto de Renda
Registro de Micro-Empresa

Confira a eficiência de nossos serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

Folo Center Lida.
Agora sob nova direção

Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30% .

mais uma amplíacão do 20x25 e um álbum C01ÜO .

brinde.
-

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05' I

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de trânsito - In
ventários - cobranças e advocacia em geral.

"

Rua Reínoldo Rau, 86 - sala 4
.

- Fone 72-2711

r PERSIANAS i BOI • ESO. DE ALUßl!f!IO ...

PERFLEX
RUA JOINVILLE, ,_. JARAGUA DO $UL • sc

\. FONE: (0473I72-G1185 �

Persianas horízontaís e verticais,
box para banheiros,

divisões, toldos, portas saníonades, esquadrias
e cercas em alumínío.

Consulte-nosl Fone 72-0995

ESCRITÓRIO JURíDICO

José Alberto Barbo'sl
Alexandre Dellagiusfina Barbosa

ADVOGADOS

Rua João Marcatto n. 13 _ 20 andar, Sala 204

Jeragúá do Sul.

MARSCHALl. POLIMENTOS
A especialidade está

.

nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

.,,_....__,Lavagem. limpeza de
tetos e estq/amentos.

Rua CeI. Rt�}6.omes de Oliveira, 227
Jaraguá do SuIlSC

PÁGINA- 12

Estado de Santa Catarina
PREFEJUTR Ä. MUNICIPAL DE JARAGUÁ 00 SUL

LEI NV 1.110/86
Píxe os valores para e·feitQ de cálculo do valer venal dos imó
veis não abrangidos pelo recadástramento, para fins de lança-
mento do Imposto Predial e Territorial Urbano. .

O PREFElTO MUNICIPAL DE· JARAGUA DO SUL, no uso de
suas atribuições,

.

.
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câma-

ra de Vereadores aprovou � ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1 o � Ficam ííxados os valores venais e respectiva classi-

ficação dos imóveis não âbrangidos pelo recadastramento, para efeito
.do lançamento e cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial
e Predial Urbana, de acordo com a Tabela 1 da Lei Municipal N<] 1.109/86,
de 27 de novembro de 1986, e conforme as Tabelas 11 e III que integram
a presente Lei. .

Art. 2° "'" A presente Lei entrará em vígor no dia 10 de janeiro
de 1987.

Art. 3° "" Ficam revogadas a Lei N? 1�052/85, de 12 de novembro
de 1985 e demaís disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 27 de novembro de 1986.
DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secretário de Adm. e í-mençes

TABELA II
..

VALORES VENAIS PARA BFEnu DO LANÇAMENTO DE COBRAN<;A
DO IMPOSTO SOBRE A PRO'p.Kl.t. DADE TERRITORIAL URBANA.
AVENIDAS E RUAS DE la. CLAS:SJ:l:

.

Até ." -. 500m2 .Jd." o.' Cz$ 8,25 o m2 _ 4.125,GO
de _. 501m2 a 1.000m:l ",,,_.,, Cz$ 6;88 o m2 """ 7.562,50
de 1.001m2 a 1.5()Om2 __ Cz$ 5,50 o m2 _ 10.J12,.')U
de ..f............ 1.501m2 a 3.000m2 L ••••••_. Cz$ 1,38 o m2 � 12.J15,UU
de ,.,........ 3.001;m2 acima ... .k._ .... �. Cz$ 0,69 o m2 � -x-

RUAS DE 2a. CLASSE:
Até... .... .. . .500m2 "".' ';" Cz$ 6,88 o 102 � 3.437,50

e, •..•• ,_, Cz$ 5,50 o m2 ".,... 10.312,5u .k'_" •. , Cz$ 5.59 o m2 ,.., 10.::H2,5U
de ., ..... , .�; . 1.001m2 a 1.500m2 ... '_"'. Cz$ 3,44 o m2 � 7.906,25
de ••••.• '.'.' . • 1.501m2 a 3.000m2 �•. o • '. Cz$ 0,31 o m2,..., 8.937,50
de ••..•.....• 3.001m2 acima ...•... .- .. Cz$ 0,16 o m2 _ -x-

RUAS DE 3a. CLASSE:
Até 500m2 _._ Cz$ 5,50 o m2':_ 2.750,00

. de ,...... 501m2 a 1.000m2 _h Cz$ 3,44 o m2 _ 4.468,75
de :....... 1.001m2 a 1.500m2

_ _. ó. Cz$ 0,69 o m2 _ 4.812,50
de '0_", o o., o. 1.501m2 a 3.000m2 LO.O. o. Cz$ 0,35 o m2 = 5.328,13
de o •••• o ; • • • • 3.001m2 acima .. ,

_ •.!.L�.'_O Cz$ 0.14 o m2 _ -x-

RUAS DE 4ao CLASSE:

500m2 Cz$ 0,69 o m2 _

501m2 a 1.000m2 Cz$- 0,35 o m2 _

1.001m2 a 1.500m2 Cz$ 0,14 o m2 _

1.501m2 a 3.000m2 Cz$ 0,01 o m2 _

3.001m2 acima Cz$ 0,02 o m2 _

TABELA 111
VALORES VENAIS PARA EFEITO DE LANÇAMENTO E COBRANÇA
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA, NÃO
ABRANGIDA PELO RECADASTRAMENTO.
ANO DA CONSTRUÇÃO .. VALOR POR M2 DE CONSTRUÇÃO

Madeira Alvenaria Mista
Até o, 1920 Cz$· 6,88 Cz$ 13,75 Cz$ 0,68
de 1921 iii. 1950 Cz$ 13,75 Cz$ 20,63 Cz$ 13,75
de 1951 ao 1960

. Cz$ 20,63 Cz$ 27,50 _ Cz$ 20,63
de 1961· a 1970 Cz$ 27,50· Cz$ 41,25 Cz$ 27,50 I!'de 1971 a 1980 Cz$ 34,38 Cz$ 55,00 Cz$ 34,38
de 1981 em 'diante Cz$ 41,25 Cz$ 68.75 Cz$ 41,25 I--------�--------.-------------�------�-------------------------

Até .. o •••••• '. 500m2 ._"' ... ,.

de 501m2 a 1.000m2
de .. ,

, 1.001m2 a 1.500m2
de , o ••

"

1.501m2 a 3.000m2

Cz$ 2,75 o m2 _ 1.380,00
Cz$ 1,38 o m2 _ 2.062,50
Cz$ 0,35 o m2 _ 2.234,38
Cz$ 0,14 o m2 _ 2.440,00
Cz$ 0,07 o m2_ -x-

Cz$ 1,38 o m2 _ 687,50
Cz$ 0,69 o m2 _ 1.031,25
Cz$ 0,14 o m2 � 1.100,00
Ci$ 0,07 o m2 _ 1.203,13
Cz$ 0,04 o m2 _ -x-

..........

de ... o • • • • • • • ·3.001m2 acima ... 'd ..
' ••• o

RUAS DE 5a. CLASSE:
Até..... ..... 500m2
de .......•..• 501m2 a 1.000in2
de ..... 0...... 1.001m2 a 1.500m2
de ...•......• 1.501m2 a 3.000m2 .

de 3.001m2 acima '-'.' .•..

RUAS DE 6a. CLASSE:
Atê .

de .

de .•........•.
de .

de ., .

343,75
515,63
550,00
602,50
-x-

Clíni\ca Velerinária
SCHWElTZER

.

1)R� WALU,EMAR SCH.WEITZER

'Olinica (de p�qiênó�"e grandes animais, cirurgias, vacinações,
reío x. internamentos, boutique.

Rua ,JollFVllle. n\)' 1.178 (em frente ao Supermercado Brelthaupt)
.. ;Fone 72-2840 _ Jaraguá do Sul - Santa Catarina,
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Malvice,de.�aYI,çaßlpeãl ..Du.rval quer.Divisãl (special
Chegou. ao fim o· Tor-

neio "Delfim de· Pádua -

Peixote Filho" , da Liga.
Jaraguaense de· Fu-tebol,
que envolveu oito equipes
da segunda divisão .... Al
vorada, Vitória, Aliança,
Garíbaldi, Guarani, Amérí. .

ca, São· Luiz e Malvice -

em tomo das disputas en

cerradas domingo RO Es
tádio Max Wilhelm, mes

mo apesar do mau tempo
.reinante. O presidente da

Federaçãó Catarínense de
Futebol, que emprestou
seu nome ao Torneio, pre
senciou a decisão, primei
ramente a disputa da ter

ceira colocação, on d e

América e Aliança empa-

PELADÃO TERMINA NA
SEXTA-FEIRA
, Coníeccões Neuza, J1a

raguá Esporte Clube, Pin

guela e Rei dos Botões são
as quatro equipes finalis
tas do Campeonato Muni

cipal Aberto de Futebol
de Salão (Peladão), defini
das nas rodadas havidas
na semana passada. Pela

quarta fase, jogaràII?- n�
dia dois Pinguela Je Rei
dos Botões e Jaraguá x

Neuza, que voltaram a se

defrontar na quínta-feira,
para apontar as equipes
vencedoras e ganhadoras,
que disputarão as rodadas
finais nos dias 9 e 12 de
dezembro próximos, quan
dó o Peladão será encer

rado.
------------__--

JULGAMENTO
NOVAMENTE ADIADO

Está virando verdadeira
novela o julgamento do
caso Botafogo x Astel pe
la Tribunal de Justiça
Desportiva da Federação
Catarinense de Futebol.
Esta semana, pela quarta
vez ,a decisão foi adiada
e novo julgamento marca

do para segunda-feira,.
quando, . espera-se, o pro
cesso seja apreciado e as

sim a Federação dar pros
seguimento ao certame
nos jogos restantes pela
fase dois e depois pela
três, que .estão pendentes.
De qualquer forma, qual
quer que venha a ser o

resultado, o certame não
acaba mais esteano.

taram a -doís gols no item- ança, pelas terceira é quer.
po normal- e ·na -prorroga- ta coiocaçöes, íseínm, ao

ção,
.

deeídíndo na cobran, dírígir a palavra, eiogiou
ça de penalidades maxi- a atuação da UF, a quem
mas, sorrindo a vitória quanncou como. uma das

para -a. equíps americana, maís atuantes. eiogienco
por 3 a 2. igualmente o trabamo do
No principal e decisivo presidente Waldemar ví

jogo, oMalvice, ·marcan- eira e de sua diretoria.
do 1 a O sobre o Grêmio Da mesma firma, ·0 pre
Garibaldi, na segunda de- feito Durval Vaseí teceu
cisão entre ambos, este considerações acerca da
ano, levantou novamente importância do torneio,
o titulo, amplamente co- dizendo que a munícipe
memorado pelos etíetes. lidade, que tem no espor
dirigentes e "torcida que te uma das suas pnonda
marcou presença em . bom des, tem colaborado com

número ao "Max Wi- o futebol, assim como a

lhelm", Além -do título, o outras modalidades. O
Malvíce fez, igualmente; o Prefeito defendeu a volta
artilheiro,· o Belmiro Vô- de Jaraguá do Sul à Divi
gel, assim como o gelei- .. são Especial do futebol
ro menos vazado €lo cer-

. catarinense, lembrando a

tame. o Djalma, que havia passagem do Juventus e
sido também o menos. va- prometeu envidar esforços
zado do Campeonato da no sentido do reaglutína-
2a: Divisão. mento de forças buscando

o desenvolvimento de um
<

trabalho voltado ao obje
tivo proposto, ainda den"
tro do seu governo.
Uma confraternização na

recreativa. da Marísol,
marcou o encerramento do

.

ano esportivo da Liga Ja
reguaensa de Putebol.

o troféu de campeão ao

Malvice foi entregue pe
lo presidente. da FCF, Del
fim de Pádua Peixoto, o

de vice, ao .. Grêmio Gari
baldí, pelo .preíeíto Durval
Vasel, recebendo ainda os

troféus o América e Ali-

Seleçia Regional· enfrenta CoriUba
São Bento do Sul vai

receber no dia 14 de de
zembro, para .ínauguração
de estádio" de futebol, o

campeão brasileiro Coríti,
ba . FC. Pata enfrentá-lo,
está sendo formada uma

seleção regíonal, que reu

nirá atletas de São Bento,
Mafra, Río.Negrínho, Cam
po Alegre, Joinville e Ja
raguá do Sul, dentre os

quais Chícão, P .e r o 1 o,
Amauri, Juca e Moacir

.

que atuam em nossa cida-
.

de, além de Raul Rodri
gues, convidado para di
rigir o selecionado, mas

que, devido a afazeres
outros, sODlente integrará
a comissão técnica.

A partída vem sendo
aguardada com expectati
va em todo O'Planalto
Norte Catarinense. Dos

.

atletas de Jaraguá do Sul,
Juca e Moacir, por inte

.

grar,em a' equípe
c

da Mir:'
tes, que no dia 13 à noi-

te enfrenta a Elase, não
farão parte do seleciona
do regional.

Prossegue Oliseia
. Menegottí . na prova
rústica, Weg Motores no

xadrez e Kohlbach no tê-
.

nís de mesa feminino, fo
ram as que conquistaram
os primeiros troféus da-
5a. Olímpiada Sesiana Ja

raguaense (Oliseja), da
.

qual participam 20 empre
sas e 1.700 atletas, cu;o
encerramento está previsto
para o próximo sábado,
dia 13. A Olíseja prosse
guiu no decorrer da se

mana, em várias modali
. dades, muitas das quais � á
concluídas também.

Faça sua empresa chegar
mats longe. Anuncie no

"Correio do Povo".
Fone 72-0091.

FItsli: Mirtes busca reabilitaçãa-
Pela terceira rodada do

hexagonal .fínal do Cam
peonato ·Estadual Adulto
de Futebol de Salão, a

Mirtes, de Jaragué do
Sul, foi goleada impiedo
samente pela Sadia, em

Concórdia, sábado à noite,
por 13 a 1. O quinteto
vencedor é o mesmo que
levantou o titulo dos Ja
gos Abertos de Santa Ca:
tarina, em outubro, na cí
dade de Joinville. Fói uma
noitada triste para o salo
nísmo jaraguaense e' jo
gou por tetra a pretensão
de ganhar o více-campeo
nato.

A Mirtes saiu na fren
te, porém, não conseguiu
segura-r o ímpeto da Sadia.

Nas demaís partidas, a

Perdigão venceu o Maltas
por 5· a 2 .e o Cruzeiro

goleou a Elase, por 6 a 2.
A classificação mostra Per

digão e Sadia sem nenhum
ponto perdido, seguidas
da Mírtes, Blase .e Cruzei
ro com quatro e Moitas
com seis pontos perdidos.
Neste dia 6 (hoje), nova

rodada, em que estarão se

defrontando Cruzeiro x

Mírtes (Joaçabe}, Perdigão
x Elase (Videira)· e Moi
tas x sadia' (Itupotanga).

Na última
-

rodada do

hexagonal, • a Mirres vai

enfrentar em Jaraguá do
Sul, no día 13, a Elase,' de
Florianópolis.

Persiánas>':�Engler
ESTEIRINHAS HORIZONTAIS E VERTICAIS,
PAINSIS PARA DlVlSÖES-TODAS EJ\;f MADEI
RA. PERSIANAS HORIZONTAIS E AGORA. Ç9�
EXCLUSIVIDADE, AS VERTICAIS EM ALUrv.(_I
NIO E JUTA; PORTASSANF9NADA� E� VA

RIAS CORES E BOX pARA BANHEIROS.
Nós consertamos também a sua persiana.

Faça-nos uma visita ou Iígue-nosl

Rua Max Wilhelm. 869 _ Fone (0413) 12-0058

Jaraguá do _Sul-SC.

QONDASUBA NA

eHE GOU A·

CONCESSIONÁRIA HONDA DA REGIÃO. CO
MSRCIO DE MOTOS. ASSIS'J'ENCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA HON D A DA MENEGOTTl

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua Adélla Fischer, 239 (Rodovia BR-280)

Fone 72�299,9. _ Jaraguá do Sul � SC.

" . -.

,

TelD genie nova em Jaraqua· ..,.

P.S.Equip.ntosparaEscritórioLtda.
.

'

. Vendá e assistência técnica em geral.
�9J� _ It Preso Epltédo Pessoa. 419
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por ser ö mesmo um can

didato de fora, sendo que
nossa cidade concorria
com três nomes.

Ao invés do presidenb,
do PMDB usar a imprensa
para se vangloriar e criti
car companheiros, porque
não a usa para dizer como'
é fácil fazer campanha
com quase mil' funcioná�
Fios a disposição, como é
fácil eleger candidato com
o dinheiro do povo, como

, é fácil ser "papai-noel" ,em
novembro, ,quando se dis·
tribui. a coisa pública, co

rno é fácil eleger candi
dato tendo o governo fe
'deral dö mesmo partido e,

apenas para lembrá-lo, <;e

nhor presidente, quando
essas, pessoas, as mesmas

que você vem cdticando
costumeiramente fundaram
o PMDB de Jaraguá do Sul,
lutaram contra o governo
municipal, estadual e fe
deral. A sua ganância pe
lo poder fatalmente o leva-

.

tá à destruição do partido,
como presidente a sua fun
ção é tinir e não destruIr.
fAltevir AntÔnio Fogaca
Júnior ...: ,ex-Presidente do
PMDB de Jaraguá do Sul).

Is lIolaçiés de Flávilr.sé Qerlili·alSo. aGiAG. 'Sêhark rilila lraIJalhõsH ueslão
-� 'Fanioú;pcsse em acon- Empresarial de Guarami-

'- 'Ape�� de não�fêt mu1tõ- o-que eöíD.êmôrãr, o "tecímento: concorrido, día rim, em fase 'de acabamen
PDS locar eneerreu o.: 'ano cem-ume avalia.!;Çio ,-da.·�cam- ,":3 �à -noíte, .em, que JIlél:I:ca- to,

,

que -eonsohderé os. es
panha e coníretermzação, segunda-feira, .nc ,Bae.pen- ,,].la,m pl1e��çà.!! os' poderes . forços :da'-clas�e., que teré,
di. Dentre as presenças, o deputado, eleito PaulÔ.Bauer.' e;JS:ecutivo' e Iegísletívo do assim, a sua sede própna,
Agora, o .partído entra em reCeSSO. como, os demais, .munícípío, repr��ntantes dentro de ):29 :dias.,.
a espera dos acontecimentos que estão PQr vir, »Ó: .' � da. Secretaria da, Indústria '

- O estabelecimento de Uma linha- de ônibus e .Comércíe, Secretário� da
especial no� Sábados e' domingos, no período de: vera- Educação Darcí -Laske, cie
neto, � o que deseja. a AssociaçãQ Comercial e' Iadus-

'

, putados. associados e con.

trial, entre Jaraguá do Sul ß. Barra Velha.' Solícítação vídados,: a novs. diretoria
neste sentído 19i encaminhilda a. Auto Viação Cata- da,Associação. 'Comercial,
rmense, Aguarda-se a resposa do pedido. Industrtal 'Ie· ,AgrícQla .de

-

_ A Comissão Municipal Intennstituctorral de Saú- ' Guaramírím, eleita no día

de, reunida quarta-feira à tarde, avaliou o quadro' ge-' ,31 .de 0Jlt-ubro" ,Rar� ::t:p.an
ral da saúde no município. buscando íórmulas e

. pro- dato de dois ano.s.., 'Aclí

postas para tentar solucionar a questão, que é gravíssí- no .Feder assumíu a, pre

ma! Há ameaças de fechamento de importantes 'alas sidência.' substítuíndo .a

nºs hospitais da cidade. -

,

Prencísco "&hQr�;' Junto
_ O problema será levado ao Ioamps na próxima com. o' vice - presidente

semana e dependendo dos resultados, a comunidade Lauro Murara, secretário

será chamada a partlélpar.'Há grandes ,problem� no Jair, Tomeläm, tesoureiro
setor de pediatria, psiquiatria, além de- outras ',c:leH- Domêníco W:e�r' e �ó� ,'in
c1�nc1as, a esperade solução. O caso é realmente muito tegrantes cios, departamen
sério e. preocupante. tos comercial,' .índustrial,

- -o IPTU terã um aumento de 25% no próximo agrícola, , microempresa.
ano. Quem informa é o secretário de finanças Ivo 1:(0'-, comuníário, jurídico e, de

nell, afirmando que a majoração atingirá a todas as, 16 'senvolvimento, empresa.
mil propriedades cadastradas. dentro de um crítêrío] de ríal, conselho fiscal, asses-

justiça tributária, que vísa a benelícíar todos' os con-' soria geral e conselho ,su-

tríbuíntes do município.
", 'perior..

_ Na possé da diretoria da ACIAG, em Guara-
I O ex-presidente Francis,

mirim, desfilaram políncos, empresários e. representan- co Schork, destacou dentre

tes do governo do Estjldo. Dentre os politicos da nova' as conquistas da ACIAG,

safra, os \(leputados Ademar Duwe e Vilson Souza, já IlO quadriênio 83/86;,�,a ,es

bastante soUc1tados para a defesa dos interesses' da trutlHação da entidade,

classe em Florianópolis e Brasilia.' ampliação do· nÚ!Ilerp de

---" Empresários do comércio lojista são un&ni - associa,_clos, ' de
.. ,2.8 Para

mes em atestar o grande volume de vendas neste ,ha- 128, c r i a ç ã'o do' spe,

tal, muito além dos anos passa90s. O consumo aUllJ,�:m- obte.:nção 'do reconhe-,

tou consideravelmente e em contrapartida, há difiçul- Cimento de·utilidade pú
dades em obter mercadorias para a reposição ,dos esto- blica municipal e. estagual, .

ques, de vários artigos. Reflexos do cruzado. ,
co�vêi1io ,com a Jurlta 'Co-

_ A propósito, as bebidas' alcoólicas como uisque, merdal para autenticação

bilcardi, vódca e outras, desapareceram quase que "por de livros contábeis, im

encanto" das prateleiras dos supermerca<J,os, após o
,

plantaç�o da bolsa de em

govemo ter anunciado que haveria aume_nto nas.. o,
be- pregos, criação dos depar

bldas. A retirada das mesmas é uma afronta ao consu- 'tame'ntos,'criação' das asso

midor. Falta dlscemimento para muitos...
,

dações profissionaÍs das

_ Após o governo ter institucionalizado o ágio; indústriàs d� alüriêritação
através do "campulsório", a venda de produtos �or� ,e construção I mobiliário

ágio, 'principalmente a carne, conlinua proliferapdo (futuros sindicatos);' reali
ferozmente. Em alguns açougues e pontos de v�da" zação, com a Prefeitura,
a carne é comercializada at� a Cz$ 80,00 o quilo, fon- da Peira Agi:oindustrié;ll g,e
forme a cara do freguês. Sem chorol... )

, 1984; levantamento sócio-

_ O "Correto do Povo", como o faz anualmente, econômico com aCEAG.
'

circulará com edições natalinas. Se você não foi aÍndà 'criação do Conselha de

visitado, reserve cJ espaç� Panl a lJ1ensagem 'atravé� do Desenvolvimento de Gua

Fone 72-0091. :e uma boa forma de agradeçer ao apoió raniirini, cursos em cón

no decorrer do ano que·se encerra.' :l,' vênia com o Senai, Senac
e Ceag possi�ilitanda o

,i

" _.'

treinamento para 350, pes
soas; criação da agência
do' INPS; melhoria no' sis
tema elétrico (solucionado
em parte). apoio á:b asfal
tamento da rodovi� toru
pá-São Bento, sinalização
e acostamento da SC-413
e BR�280" criação "de Es
cola Técnitil Pederal e

apoio para a fundação das

Associações Comerciais· e
Industriais de Massarandu
ba e Piratuba'

, Outrá f-grande' II1eta
.

da:
.

sua, ge�tão foi o Centro

Agradecime'oto
para_

,

e 'convite, :1

Culto
Senhor, tu tens sido o nosso refúgio ••• (Salmo 96)

A familia enlutada do Sr.
'

ALFONSO BLANK
aluda profundamente consternada com o seu ia

lecimento, vem agradecer a todos os parentes,
vizinhos, amigos,. com1lIlit4ade, as enfermeiras do

Hospital Jaraguá, Drs. Edson Schulz e Nancy Bian

chi, Pastor Iogo Piske, aos que enviaram coroas ti
flores e a todos que nos confortaram nestes mo

mentos dif1ceis;
OutrossilÍl, convidamos para o culto q!le se:

rá celebrado BO domingo, dia: 07 de dezembro; às

8h, na COlilunidade Evangélica Luterana !(l� Jara-·

guá do Sul, Centro.
'

,

JesU8 disse: Eu sou o caminho, a verdade e à vida:
J,araguá do S�l, dezembro de. 1986

Contrat�-se. Tratâr rua

Relnoldo Rau 167':'oti atra
vés do telefone 72-278'9.

cho- melhonas no trevo

BR-280/SC-474, criação de
um slogan e. maior, divul

gaç,Çio .de qua�ariíirim co

mo Capital da Conserva,
Feira Agroíndustríal em
agosto de 1987, constitui-

METAS DE 'ACI:.INO ção do sindicato cio comer-
FÉDER'

"

,

Cio var�jistal,
'.

criação de
O novo presidente AcH- centro de abastecimento

no Feder (Berlim), tem co- de produtos da região,
mo metas da, sua gestão, apoio a novas empresas,

, apoio a instalação dê uma treinamentos, atrair ínves,
.emissora de rádio-q.ifusão.,· tiJp.e.ntQS � '. para construção

'

construção de rodovíéríe, de hotéis, creches." lotea
conclusão do prédio do ". mentes, abertura de ruas,

,CEQ, ,revesUmento" do escola -técníca e polícia-
acostemento da BR-280 e mente nas ruas, dentre

'. arborízação de todo- o tre- outras.

A PEDIDO

.
FlOiça 'rebate crítica,s' do PMO·ß

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
LIXEIRAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS RIOS ITAPOC� "E JA_RAGUÁ

ANTES· DE. :rOMÃR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECISAo INTELIGENTE.

Calé

"

.

Em matéria veiculada ;i c aão pense em,unir os pe
na imprensa tocar soo 0 (1- emedebístâs..e. sim díví
tulo "E, agora cnssíuen-

=,

.dí-los, e cuja eleição já foi

te�. .:" . assínaoa pela Lo- Unia farsa. - jamaís preme
missao E x e c u t 'l Y a 0.0 temos quantia de votos a

PMDB, Ieia-se Ivo Konen, quem quer que seja e sim
na qual C mesmo raz al- pedimos pera alguns com

gumas críticas citando no. panheiros que votassem
mes de pessoas que mere- no nosso candidato, já sa

�m o maior respeno e que bedores das dificuldades,
construiram com sacnHc10
e sob suas expensas o
maior partido de Jaraguá
do Sul; que é o PMDB, e,
que vêm sofrendo críticas
'po.r patte daqu�le qUe näo

ajudou em nada na lun-

d�.ç�o 9:�ste, P$lItid9 e. 'nem
siq\ler foi um dia filiado
aO antigo MOB, mas que
agora está usufruindo· das

, benesses. do poder :público
j\\ntament� com' seus fa
miliares, .' graças' a essas

p�ssoas por ele criticadas.
É bo_m lembrar a esse

cidadão, de ,memória cur

ta, que se hoje ele e seus

familiares ,gozam das be
nesses do dinheiro do po
vo é porque justamente
uma das pessoas critica
das na matéria o tirou do'
anonimato,

. introduzindo-o
na vicia. púb'liça e não é

'

demais lembrar a outras
pessoas que estão inves
tindo 'Ileie que se cuidem,
pois ele pode fazer o mes

mo.

Às· afirmações 'contidas
ma· :''já, referida matéria,
além de inverídicas. são

. maldosas e bem caracte
rísticas do presidente do
PMDB desta cidade; que .

SISSE
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