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JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SíMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

Ministros trazem 17 milhões ao MUlicipio e asseguraI( terceira ponte

o Secretãrío da Educa
ção de Santa Catarina,
Sylvio Sniecikowskv, man
teve na tarde de sexta
feira, dia 11, na sede do
Sindicato dos 'I'rabalhado
res das Indústrias do Ves
tuário," um primeiro con

O empresário Aclíno Fe-. o empresário que durante tacto oficial com os Pre-
der (Berlim), foi es-colhi- este ano obteve inaior feitos da Microrregião, Se
_do o "Empresário do Ano" destaque. Receberam vota- cretárlos Municipais de
de Guaramírím, cujo títu- ção 15 empresários guara' Educação, Supervisores La
Ia foi-lhe revelado e entre- mirenses. cais de Educação' e Dire
gue na noite de quarta- De outra parte, no final teres de Escolas das., Re-·

feira, durante jantar de de agosto próximo, vai des Particular, Estadual e
confrate-rnização da Asso- acontecer. a Za. Exposição Municipal, quando, além
ciação Comercial, Indus- Agroindustrial de- Guara- de outros assuntos, expôstrial e Agrícola de Guara- minm, promovida pela' as propostas para a edu
mírím.: que preside. A pro- Prefeitura e' ACIAG. que cação no' próximo ano.

· moção é dos confrades de terão,. cada quai. funções Em seguida, o títular da
'A Notícia' e 'Jornal do específicas a cumprir, já SE dirigiu reunião admí
Vale", com o apoio da delineadas. Vão colaborar, nistrativa com diretores e
ACIAG,

.

que, auscultaram também, a Acaresc, Cidasc, ,dirigentes da educação es
vários setores da comuní-

.

Acarpesc e Sindicato dos tadual·· da área da 19a.
dade, 'para conhecer qual Trabalhadores Rurais.

/
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A grandeza de uma cidade' mede·se também pela consciência
do ,eu povo. Proteja '0 patrimônio público 'e o verde.

.
mais autoridades, resultou
na assinatura de convê
nios que beneficiam Ja
raguá do Sul, no"vÇl.lor de
Cz$ 17 milhões, -através

A visita dos Ministros
da Habitação, Urbanismo
e Meio-Ambiente, da Ci
ência e Tecnologia, 'do Go
vernador do Estado e de-

DENÚNCIA

Derrubada de árvores na Cidade
,-

É incrível como certas pessoas usam' e abu
sam do Interesse que é de todos para conseguir

.

os seus aviltantes íntentos.
Nas barbas das autoridades' perpetram atos

de extrema crueldade.
Leitores nossos telefonam para a redação,

reclamando. indignados contra,. a ínsensibilídade
do verde na cidade e pedem providências contra

os que agridem o meio ambíente.
Uma empresa publicitária que não deixou no

local a. sua identificação, sacrificou impiedosa
mente três árvores de regular tamanho, 'às rnar-

-

gens 'do río Itapocu. entre a cabeceira da, ponte
Abdon Batista e o Bradesco, para no local levari
tar uma publicidade da Fiat, pregando o madei
rame de sustentação no que restou do tronco dos

indefesos vegetais.
O limais antigo" compareceu ao local onde

constatou a veràcidade das informações, pelo que
cabe, em nome da comunidade denunciar mais

esse desserviço à cidade que a municipalidade e

órgãos de proteção à natureza devem punir exem
plarmente a quem assim procedeu, para evitar a

repetição de casos futuros. Ninguém "deve ficar

Impune' às' leis vigentes, mesmo porque até a ga-
'nâncra deve ter limites.

I' Para aqueles malfeitores deveria o prefeito
,

. municipal mandar decorar a oração que transcre

vemos' adiante � fazer repetir em voz alta no 10-

cal onde jazem os troncos das desditosas árvores:
" "ORAÇÃO DA .ARVORE"

"Tu que passas e levantas contra mim teu

braco, antes -de fazer·me mal olha-me bem. Eu

sou o calor de teu lar nas noites frias' de inverno.

Eu sou a sombra amiga' que te protege centra o

sol. Meus frutos saciam a tua fome e acalmam a

tua sede. Eu sou a viga que suporta o teto de tua

casa a tábua de tua mesa, a cama em que des

cansas, sou o cabo dê tuas ferramentas, á: porta
de tua casa. Quando nasces' tenho madeira para
teu berço; quando morres, em forma de ataúde,
ainda te acompanho ao seio da terra. Sou pão de

·bondade e flor de beleza. Se me amas como' me

reco. defende·me contra os insensatos".
"

Após estas orações' em voz alta, deveria' �
justiça lõcal.condenar os desalmados a' plantar
rieste fim-de-primavera, 30 novas mudas" que
deveriam ser acompanhadas pelos infratores até

que-cheguem ao tamanho daqueles espécimes -aba-
tidos. '

,

Com a palavra o executivo, a promotoria 'e a

sentença final da justiça.
r

.

, Eugênio' Victor Sch�öckel

da EBrU e Ca-ixa Econô
mica Federal, Rara obras
no setor viário e sistema
de água. Somente para o

setor víärto, os recursos,

conveniados são da ordem
de Cz$ '13.333.:>'30,00, in
cluída aí a participação da:
Prefeitura, sendo a fundo O custo da obra, hoje,

. perdido as verbas federais, é de Cz$ 44 milhões, e a
'que deverão ser emprega- EBTU vai promover estu
das, pricípuamente, na

dos para enquadrá-la tee
pavimentação de ruas.

nicamente dentro da poli-
. O Ministro Prisco Ví- tica de transportes urba

enna. despachou Iavora-: nos da União. A ponte de
velmente à solicitação do verá ser construída no

prefeito Durval Vasel, fei" ano-que-vem e segundo
ta em palanque durante a informações extra-oficiais,
inauguração

.

da
- ciclovia, a municipalidade estaria

.
quando pediu a partícípa-. adquirindo a área de ter
cão financeira' do Minis- I ras ao lado da Famac, na
tério da Habitação, Urba- Procópio' Gomes, preven-

,P OS' renova o .Diretório domingo

nismo e Meio-Ambiente,
.

através da -EBTU, para a

construção da terceira pon
te sopre o rio Itapocu, na
altura do Grubba, de 104
metros de extensão e que

,
virá diminuir em seis qui
lômetros a distância.

O Partido Democrático
Social (PDS)' de Jaraguá
do Sul, assim como. de
Corupá, Guaramirim.· e
Schroeder, realize neste Para

.

a presidência do

I domingo.
día 13� a Con� partido, Reiner Modro de

venção Municipal das 9 às clara-se não candidato,
11 horas .para eleição dos mas diz que a 'partir da
membros e suplentes' do Convenção o PDS traça
Diretório Munícípal. esco- rá a 'estratégia para a bus
lha dos delegados/e su- ca de uma grande vitória
plentes à Convenção Re- nas. eleições de 1988'· Rei
gional e, ainda, eleição das ner.: que. preside Interina
novas Comissões Executi- mente o Diretório, acredí
vas Municipais. Em Jara- ta que o PDS vai dar _do
guá, a co.nvenção te�á IU-, mingo u� exemplo de for-
gar no C.A.· Baependí. on- -ça e umao. '

de os 100. filiados poderão
.

,

.

.

· Aclino é' O ."

Empresário do Ano"

votar nos candidatos da

chapa única que concorre

ao novo diretório.

.do, para
. o

.

futuro, JIma
quarta ponte, para desafo
gar o

.

tráfego central, no
mesmo local que resultou

. emyolêmica há dois anos

atraso
_

.

lCM: Cz$ 171 MILHOES

Contínua crescendo os

Impostos estaduais arre

'cadados por Jaraguä do
Sul, onde o lCM. desponta
como o principal tributo .

Em novembro, o valor re

colhido somou Cz$ .....

170.998.074,49, significan
do aumento de 329% so

bre o recolhido em novem

bro do ano passado, -que
foi de Cz$ 39.932.080,41.
De janeiro anovembro re

colheu-se ao Tesouro Es-
tadual Ci$ .

1.069.:)95.765,15, contra
Cz$

- 333.900.155,02 . em
igual período do.ano pas
sado, o que dá um supe-'
rávít de 22f%.
Para'

. acompanhamento
evolutivo do leM, nos úl
timos meses: julho Cz$
95.858.951,04; agosto Cz$
124.532.858,96; setembro--"
Cz$ 152.708.961,11; outu
bro Cz$' 159.267.781,80 e

novembro Cz$ '
..

170.998.014,49.
-,

SECRETÁRIO' EM JS

Exposito_res Cromados
,.
Movimentação Industrial

'-.',-
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Jaraguc{ ao $ul ...... Dê '.12 a 21_ de Dezenitiró (li-lÖS"
.

Margaret Den i s e
.Schmídt foi eleita sábado,
-a 2a .. Princesa no Concur
so Rainha do Turismo de
Santa' Catarina, em Bal

neário Camboríú. evento

integrante da la,; Fenatur.·
A Rainha. é Loiva Maria

Reina, de Irani' e ala.
.. Princesa, Simone Albanaz,

da Capital. Concorreram
43 candidatas, o que valo

- rizou o terceiro lugar da
nossa Miss' Jaragué: do

.Sul.
.

_ No día 15 próximo,
em Porto Alegre, aconte
ce a formatura da Sra..In-"

grtd Hornburg
.

nos cursos
de-Decoração e Expressão

�Gráf1ca pela Escola de Ar
tes e Decoração Dífíní- O

curso teve duração 'de 300

horas. e a partir de 88 In

grid exercerá' a profissão
. de decoradora em Jara

.

g�á e região.
_ Colá grau no dia 19,

como integrante da 16a.
Turma de formandos da

;

Paculdede de Administra

cão de Empresas da PURJ,
Rogério Luís Gonçalves.
O culto ecumênico e co-

" .

·Gente
lação de grau acontece às
20h' na Catedral Diocesa-
na. ,

_ Estão de parabéns o

Líons Centro, Sest e Pre
feitura, pela promoção.. do
"Viva" o _Natal, segunda
feira à noite, que reuniu
cerca de 5 mil pessoas. _

Foi uma festividade que'
marcou e que sempre de

ve ser repetida., Valeu.
_ O. Grupo Teatnil da

S.CAR. apresenta. no dia
16, às '20h, no- Salão da

Comunidade Evangélica, a

peça' "Os Grandes Mágicos
do Círco'". Após, 0 Papai
Noel estará dístribuíndo
balas as crianças presen
tes. Tudo /gratuitamente.

-

_ Aconteceu ontem, día

11, a formatura dos tercei

ranístas' des cursos de In
formática e,Comercializa
ção/Mercadologia, ,do Co
légio Holando Gonçalves,
com míssa. e' jantar no

Beira Rio. Padrínhosr Ive
te Lombardi e Dímas Va-

COMUNICADO- -PRAÇA
Os Srs- RoJ. Pereira Oliveira e Lauro Pereira

Oliveira; Advogados, comunicam que instalaram
um Escritório de Advöcacia situado à Rua Wal
ter Marquardt, 356. com telefona (Res ] '72-2194,
onde estão a disposição de todos aqueles que ne

cessitarem de seus serviços.

Mamãe Coruja
Seus fllhos merecem uma loja só para eles.

Loja Mamle Coruja o cas�elo de sen reiziilho e

lua prlDéeslnha. Enxovais para bebê, roupas in

faDto-juvems, per{umes, bijouterias, artigos' para
present.·

-
'

Rua Bario do Rio BrancQ 168 _ Fone 72-0695

. Dr. Valter Germano Hehreus' '.
CIRURGIÃO DENTQSTA _- CRO-2446

.

Rua CeI. 'Procópio Gomes de OlIveira• .184 _

Fone 72-02Q9 _ Jaraguá �o SQl

CoPin!5oso
-I '-

A ROUPA -INFANTIL

.\
"--,---'"

-cOlfR�ro -no' povo

- Neste sábado, día 12,
na Matriz São Sebastião,
�s. lSh-Osvaldo Pinheiro/
Fátima Cereso: 15h30 Leo-
nésio Vieíra/Rosanie Cos
ta, Edevaldo do Nascimen
to/Isolde Murara,' Cilfai
Bitencourt da Silva/Luzia
Tomio, José Eduardo' Go
mes/Roseli Lange, Onilson
Cerutti/Edla Boddemberg:.

ríoca, e Ricardo, [aragua- 16h Laércio Kroehmke/'
. errse. 'é filho do querido Ruth Maass; 16h30 Valde-

casal Dr. Osny (Erecê on- 'cir Balsanelli/Leila Lore;
veíra) D'Aquino. O noivo zetti; 17h "Ademar Madru-·
é 1 ft Tenente da Armada

.

ga Dias/Roselí .Ferreira
.

e

(Marinha) e serve no con- Adelar Madruga Dias!
tra-torpedeiro Marcílio Vanilsa dos Reis; às 18h

Dias, na Base Naval- do Dimércio Buzzi e Ivanir
Rio de Janeiro. A recep- Gorgas.
ção .será na Villà Riso, Es- _ Na Barra do Rio Cerov.

tràdada Gávea, 728 � SãG ro, _16h30 Luiz Carl,os V"

Conrado. Ao novel casal da Silva/Maria Tereza Pe-

e familiarE;'s, os nossos lers; 17h Airton Maass/Os
par�béns. .-marina Guchert; 17h30 Os-

ni Victor da Silva/Lúcia
Fauroi 18h Rogério João
Freitas/OUvia HeiIler /e
às 20h15 Evaristo Zimmer
mann/Janete :_Tecilla. Na
Igreja Evangélica,' 18h
Valbano 'Laube/R_osemere
Kons e às 20h Stélio. João
Rodrigues/Marilze Wisch-

'1
ralo

.

- Ontem, dia 11, no'Rio
. ,Molha, 'às 19h30 CUmar
..Maes/Eliane Lúcia Stein-

· macher e às 20h Gilberto
·

GascllO/Cristiane Schrei-
·

nex:- Lucht. Na Matriz, às
20h.15

_ Anselmo Luis Ra
mos/Ana Paoia Bruch .. E
na Igreja Evangélica, Már
cio Jol>é Correa/Marlete
Siquéira. .' .

.

�,'11,
'

Informações
Dalva Crístovêo seguem'
neste sábado a Chapecö,
onde à noite Célio integra,
o Corpo de Juradös do

.

Concurso Garota Atläntída
:FM, do Sistema RBS-Rádio.

_ De sábado ·à. quínta
feira (12 a 17), sempre, às
20h15, Schwarzenegger em
"O Predador -=- A Cacada
vai Começar". No Cine Ja
'raguä, censura 14 enos-

' . .;_ Aclinó Feder (Berlim),
foi . eleito o "Bmpresärío
do Ano de Guaramírím",
cuja divulgação aconteceu
durante jantar festivo da
A:CIAG, quarta-feira.

� Instalando escritório
na rua Walter' Marquardt
356" os advogados RoJ. Pe
reira Oliveira e Lauro Pe-

. reira Oliveira. Dr. Laura
já foi Juiz de Direito em

.

Jaraguä do. Sul.

CASAMENTOS HOJE

.

nino
.'

'vO" �ni comemoração ao'

, _ Baependí ru:ep�ra com ' Dia da Justiça e de final
carinho o Baile' de Ré- de-ano. Agradecemos' o

veíllon, día 31 próximo, e' brinde oferecido à coluna.'

já .tem toda a programa- -'- Acontece às 18h des

Çã9. social' de 88. definida- te sábado, a. ordenação sa

Como novidade. a come-' cerdotal do diácono Cel
moração dos 10 anos de so Wasch, na Com. São

instalação da nova sede, Judas Tadeu, com a pre
no dia 26 de março. sença do Bispo D. Gregó-

. -:-:-
Beto Promoções. que .no. É maís um religioso

reallza_ dia 24, no Beira que Jaraguâ do Sul dá ao

Rio, o Baílede Natal, eom ' Brasil. Oue Deus o ilumí
o 4� Redenção, tem, tam- ne. I

bém. 'toda a programação :-
Cerca de 800 crianças

carnavalesca pronta, nos vão receber no dia 19, no
dias 12, 13, 14, 15 e 16 de pátio do Colégio Divina
fevereiro, no CA. Baepen- Providôncia, as cestas de

.

di e Beira Rio. .natal do Rotary Club,' 'pro-
_
., Abrindo escritório de movido . há maís de 30

advocacia em Jaraguá do, anos- No dia 15, no "Itaja
Sul; os

: Drs- Rubem Fon- ra, o Rotary realiza a sua
.

seca Flexae Aristides Tho- téstíva de natal.
maz, a -quem desejamos _ A Estoia. de Arte da
sucesso. Fica na Reínoldo SCAR vai realizar dias 14.
Rau 86, 1� andar, sala 6, 15, 16.e 17, matrículas pa
antigas dependências do ra alunes atuais e novos à

Registro de Imóveis. sua Escola de Música, pa-
A .Associação dos ra 88. São catorze cursos

Advogados de Jaraguá do
.

oferecidos. Informações pe
Sul" realizou terça-feira, .Io telefone 72-2477..

'

no Beira Rio, jantar Iestí- .' _ Ca�al amígo Célio. e

.

Barão do Rio Branco, sala 4

F0t-'E: 72.260'7

MARTA E RICARDO, O "SIM NO RJ.
,. "t'

•

'. A Igreja Nossa 'Senho
ra da Candelaria, na Pra

ça Pio X, nó Rio de Ja-
.neíro, recebe para a Ge

rímônía de casamento às
19h deste sábado, dia 12,
Marta Gaspar e Ricardo
Oliveira D'Aquíno, em bo- .

nito acontecimento, onde
os noivos desfilarão sob
os espadins dos Fuzileiros '

Navais. Ma.rta, é filha de
Genílson (Arlette Affonso)
Gaspar, da' sociedade ca-'
"--

JóIaS, relógios,' pulselrilS,
.

anéis, alianças,
prataria, el1fgos em ourO' e tudo

-

o mals' para
preseDtéS Da

R:eloioaria '

Marecha! Deodoro 443- e Ge.túIio Vargas n° 9

:. �Ivenida :

,

'João .e Maria,
O .ponto elegante-de vestir bem os set}s pim

,polhQs. Agora na Marechal Deodoro \819, a sua

espera, semp�e. Com as últimas novldades.

-----'_
..

_=
..

�����======�==�======

JÓIAS"E 'RELÓGI,OS ... NATAL PARA SEMPRE.

,JÓiAS RELÓGIOS'
&' -PRESENTES

SEMPRE Ó MELHOR PRESENTE
Marechal Floriano 29

-

_ Jaraguá do Sul.
-- � �.

.

,;"
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PMIS chaRla as inseri••s no 1n8C1a,. Obras, da Candanllnió, earjaDétí.,
A Câmara de Vereedo- inscritos nó Sístenia I'110- para ínícíer os trabalhos, Condomínio) e o valor do

res aprovou e �utorizdU o coop para aquisição - d'e ,no mês de janeiro. financiamento em 1.800,00
- Executivo a doar à Coope- apartamentos' �o' Conde-

.'
. .

,"'. 'ONs, o que equivale a ume
ratíva Habitacional de 'mínio, na sentido de pro" ,CONDIÇÖES DE prestação mensal de 20,97
Jaiagúá do Sul, Ltda-, uma ,videnciar' a documentação FINANCIAMENTO OTNs, é!. uma taxa de ju-
área' de 9·729,25in2, na necessária para a aprova- O� mutuários do Condo- \ ros anual de 9% e renda
rua 38�-Sem Nome,' no ção do cadastro sócío-ece- rnínío. Residencial Amíza- familiar de 69,39,'OTNs, O
Bairro Amizade, destina- nômíeo da Caixa Ecenômi- de terão prazo. de fin�n- apartamento de três €luar
dos cl: construção de ble- : ca Federal" para. d poste- elemento em '20 . anos- O tos, tem custó estimado
nos 'de apartamento aos .ríor financiamento do ímó- apartamento de dois quar- em 2.341,26-O'1'Ns, poupan
associados do Condomínio velo �,tos- tem um custo estima- ca a pagar de 186,10
Residencial Amizade, cuja Os projetos estrutural. do de 1.964,85 OTNs, sen= OTNs em 18 parcelas; va ..

construçãornicia-se dentro
.

hídrâulico e elétrico j,á �o- do 1(�4,85' OTNs para pa- lor do financiamento .de
de poucas semanas. 'Elel ram encaminhados para .gamentó em 'poupança di- 2.155,16 OTNs, �, presta-

, se:rá composto 'de- 48 aper- aprovação Junto aos ór- vídídas em ,18 p,arcelas! cão mensal de' 26,94 OTNs.

tarnentos de 2- quartos' ,gãos competentes .. A ter- (período da construção do Os' juros anuais, serão- de
(86',69m2 cada um) e 48 raplenagem do terreno en
apartamentos de 3 quartos contra-se em fase terminal
(101.,�Om2):

,-

e a. Tayei Bngenharia,
A. Secretaria de Plane- vencedora da eoncorrên

jamento da Pre!ejtut� Mu- da pública- para a cons

níeípal de Jaraguá do Sul, trução dos prédios, dese

para , acelerar, os trâmites . 'ja ainda este ano .ímplan=
, legaiS, ,está convocando os tar o canteiro de - .obras.

Implantação de- IODaS azui,s: ,estudos,
,. .

" .. �

.

Dentre as inúmeras solí
cítações de lombadas para

,

Implantação em diferentes
'pontos da cidade, à Go- No próximo ano, vai- ser

missão Municipal de 'I'rán- ' realizada nova pesquisa de
sito, no 'seu ultimo encon- tráfego e estudos pára a

tro do ano. aprovou ape- implantação, do estaciona-
- nas 'duas, uma na Avení- mento . rotativo na área
da Marechal Deodoro,' nas 'c,entra}, também conheci
ímediações

.

da Perafusos do' como zona. azul,
,

visan

Ewald. e outra defronte a do disciplinar o estacione- �

E�cola Machado 'de Assi!'>, Í:nento, . além de buscar ou-

, ,em Itapocuzinho, n/o qces- 'tras Çllterriativas. Deverá
so a Sé:hr()eder, onde ha- igualmEmte _ ser/revista a

via sol�citação para seis legislação para carga e

lombadás. A éMT, dentre� descarga, que lern trazidd

outras cleliberaçõ�s,'. aca- problemas' para algumas
ton pedido de -instalação . empresas; em setOFE!S 10-

.

de pontb e abrigo de ôni- calizados.

bus ,próximos dó Salã�
Amizade.

- Aproveite e restaure' o ,bri!lquedo de seu filhp
:para éSte Natal. iEntrégue,o ii Oficina JEspedali7 .

.

zada "Estrela", que dispõe também,_para pronta
entrega, da mais completa 'linha de brinquedos
para o Natal. - ,

VENDAS SOMENTE NO ATACADO

Regis - Com., :d,e' Brin,qQed'os ,lida.
Av. Mal. Deodoro, 903 ..:. EdU. PieolU,_ te}. a.ndar

,

Apto 203 '- Fone 12-2730 ":'Jaraguá da �ul _. Sc.

,

e 'n,a
_ !

J'

MÓV�IS
Tudo a preço, d'e fábrica

Rua Barãó do RlO Bra�co, 72 '7"
Fone, }2·248�

I /--.

A fAMlLlA ZEHNDE,R
parabeniza ROSANl ZEHNDER pela sua' formatura no
Curso de Direito, da Universidade Regíonal de Blume"
.nau, neste día- 12 de dezembro de 1987.

. Parabéns 'e' Sucesso.

PRÓXIMA BplÇÄO:' ,

Em 'vista dos preparativ(!)S da e'dição natalina, não
circularemos nb dia 19. e sim, soment-e na semana (lo

, \ \ -, .'

Natal. Agladeçemos a ,compreensão: '.
1\

'i

" Ci'dade poderá ter grupo de dança
'i' , :- '

' ,

Upica
-

ano '_ q,ue vem,

"

i �

A Federação dos Centros Culturais 25 de Ju:'
lho vai promover de 03 a' 1,6 de janeiro,' na Casa
da Juventude, em Gramado-RS, o' VI Semtnário
Folclórico Alemão, cujo conteúdo programátíco
preve· danças folClóricas alemã-s, instruçãio' de
danças, ,prática de trabalho com\ grupos, danças
pard grupos infantis, trajes da .Alemanha, can

ções; 'folclóricas alemãs, música instrumental po
pular e as regiões ,de origem .das danças alemãs.

De' Jaraguá do Sul participarão Carlos' Ce
zar Hoffmann, da Fundação 'Cultural e Albertina:
Khtzke, do Centro Educacíonal Evangélico. A

pa1"Cr desse Seminário poderá surgir à fö.rmação
p.e um grupo de dança típica germánica' em Jar
rag;]é do Sul, paja vista, o interesse no des�nv91-
vlrnent0 dessa arte na cidade, a partir ,da cons"

ciência cultural, que ve:q:t' crescendo.
ARTE E ARTESANATO

.
.Para oportuniZár a aquisição de artigos ar

tesánais pina (') nalaL a Fundação Cultural de Ja
ragü;> do, Sul progr�mo:U feiras especiais nos; dias
10" 15 ,e 17, defronte a Prefeitura e, ainda, a feira

trádicio:r(al no t�rceiw sábado\ do mes, dia' 19,

10% e a'· rendá >i�Jhlilat �

• >.' ,.I

para se enquadrar ao. fl-
nancíamento, de . 89,�O
:OTNs.

.
. '"

. Este� valores, no entán-'
to, podem ,sofrex altera- -,

cões em tunção dos esju
dos governamentais que
pretendem reduzir as p]je�- ,

tacões em 'até trtnta..pcr
·

cento. 'diminuir .as taxas de
[uros, 'entre ..

outras, medi-
'das. ',--

· Barra Velha alora
, ':' .,', -

é Comarca
Coroando, Uma' luta' de

maís de 15' anos empenha-
.

da pelas lidetánças' pclítí
cas e comnnítérjas, foi ins
talada. segunda-feira, dia
7, a mais nova Comarca
de Santa Catarina; a de
Barra Velba," munidpio
integrante da Mícrorre- .

gião 'do Vale do,' Itapocu
. O ato, foi presidido pelo
Presidente do Tribunal de
Justiça do' Estado, Geral
do .Gama Salles, e ,0 novo
Fórum funeiona no prédio,
da ex-Prefeitura -Municí ,

· pal, inicíandc suas atíví- c

dades çom,' um saldo de
550 processos,: 450 cJveis,
\e 100· criminais, tendó co

rpo diretor o juiz substitu�
to PaulO Roberto Sartona-

.,

to, qiJ-e permanecerá interi-
namente atê a designaçã.o·

, de um' magistrado déf�niti,
va. '

Barra . Velha 'desmem
bIiou,se da: Comar,ca _de

, Piçarras 'e parà o prefeit�
, Valte;/ Régrs; oß esforços
,valeram a pena, 'pois em,

última instância- vem be-
'nefiéiar diretamente a co

�úIÚdade. NoVale do Ita:
p'ocu, são sedes de Comár
ca, a:n�m de' Barra Velha.
° municíp'io·sede Jaraguâ
do, Sul é Guaramirim.

: (, .
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'PÁGINA OICORREIO DO POVO!araguá do Sut - De 12 a 21 de Dezemorö 'de 1987

PONIOS. AProclamas d'e" Casamentos POIIDERARNASCIMENTOS

Francíely, filha Francis
co (Sonia) Rosa.

Dia' 14/�ovembro
Andersen, filho Narcizo

(Carmelítaj Klein.

Dia 19/novembro
Suelen Denise, filha Ro

meu (Rosimere) 'I'rettín.

Dia 20/novembr'o
Paulo

.

Sérgio, filho Sér

gio (Ana)' Stinghen; Ja

. quelíne, ftlha Irene (Luiz)
de Avíla-

MARGOT ÁI)EUA OROBBA LElL'\fANN, Oficial do R�
listro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, ßs
tado de Santa catarina, Brasil, faz saber que compareceram CIQ
Cartório exibindo os ,documC!ltos exi.ltidos pela Iei, a fim de se

habilitarem para casar, os seauintea: '

Estes dados, contudo,

Edital 15·863 de 02.12.87 Ela, brasileira, solteira,
.

O 'IBGE lançou no Rio não são' alarmantes, to-

Genésio Stenger e Rosalia operária, natural' de Mer- de Janeiro o Anuário Es- mando por base 0 eontín

Küster cedes-Marechal Cândido tatístico de 1986, com pes- gente de idosos nos países
Ele, brasileiro, solteiro, Ia- . Rondon, Paraná, domícilía- quisas reíerentes ao ano desenvolvidos,' a Suécia.
vrador. natural de . Jara- da e residente em Estrada de 1985. O 'anuãno do por exemplo, país com ó_

guá do SuL domiciliado e Garibaldí, nesta distrito, 'IBGE mostra um: quadro maior contingente de ido

residente em Estrada Ga- filha de Bruno Küster e da pobreza brasileira, prín- sos em relação a popula
ríbaldi.. neste distrito, fi- Paula Steinert Küster. cípalmente no que diz res- ção. e índice atinge 22%.
lho de Eduardo Stenge);e. "peito ao, trabalhador bra- Nos Estados Uhidos repte"
Regina Bockor Stenger- . Edital 15·864 de 02.12.87 sileiro. Dos 53,2 milhões de sentam 16% da população

'Péríeles Amadeu Furlani e '

trabalhadores com maís de e na França, 18%. '

Sandra Regina Ztltnscki 10 anos de idade, 42% ou
Ele, brasilerro, solteiro, cí- mais de 22 milhões 'gan-

Ainda segundo o IBGE,

rurgíão
.

dentista, natural ham até um salário mini- a tendência pata o Brasil

de Rodeio, neste Estado, mo ou não recebem ne-· é uni
'

aumento cada vez

domiciliado e residente na nhuma remuneração. O. maior no total de idosos
Ru R' ld R 585 ' em relação a faixa da )'U-

'

, a einou o au, , quadro mäis grave e o
· nesta Cidade, filho de Jun- Nordeste, onde maís de ventude.· Projeções indí

dir João Furlaní e Teresa 60% encontra-se nesta si- cam que em 1995 o Brasil
Marli Tonet Furlam. Ela, tuação. Apenas 5% dos' terá . �2,S milhões de an

brasileira,
-

solteira, fano- trabalhadores no País ga-
ciãos e 71,8 milhões de

audíologa, natural de Blu- nham maís de dez salâ- jovens. E para o ano 2000

menau. neste Estado, -do- rios mínimos por mês e a projeção' apontamaís .de
.

'1' d íd t 14' milhões de idosos emiCl la· a e H�SI en e na estão, na sua maioria, con-
Rua Reinaldo Rau, 585, centrados na região Sul e cerca de 74 milhões de
nesta cidade, filha de Au- Sudeste- A população ocu- jovens.

· gusto Zilinscki e Zenaide pada de 10 anos ou maís
Leite Zílinsckí. 1985 he

'

Eõ!m .

c egava a .....

Edital 15.865 de 03.12.87
53.236.23&, representando
um aumento de cerca de

6% em' relação ao ano de
.

1984. o mesmo percentual
de 4:20,{, dessa população
ganhava de zero a um sa

lário mínimo. Diante desse

quadro pode-se dizer que
houve um agravamento da.

.

situação dos assalariados,
já que seu número aumen

ta e o quadro de rendi
mentos permaneceu o mes-

.ídosa apreseatou um cres
NO PAIS, 42% GANHAM cimento de 89,4%..

SALA1UO MINIMO· ,

ANIVERSARIANTESDia 22/novembro
Diego, filho José Elizeu

(Andréa) da, Rocha.

. Dia 25/novembro
Edílson, filho Ivo (Edwír

. ges) Klabunde.

Dia 26jnovembro
Ana Carolina, filha Lau

rící (Marisa) Stein; Tatía-.
ne e Daíane. filhas de Vil-

,

san (Regina) Giacomelli. ,

Dia 28/novembro
,.

/ Janice, filha Adolar (Dr
sulaj Briese.

Fazem anos hoje: 12.
Jean Cilierdí, filho Tia

.

go e Maristele Almeida
Luz; 'Alexandre Gorges.
Ola 13rde dezembro
Sra. Lúcia Maria Meier

Harnàck. -, Sra. Rosane
'Eichstaedt Rlitta, em 'Pe

trópolís-Rl .

Dia 14 de I dezembro
Sr'a. Ivone Zacko, Sra

Marli Gonçalves;, Valdir
José Píetruzza, Simone Li

lian Stéphani.
Dia 15 de dezembro

Sr. Enio Oldenburg, na

Bahia; Johnny. filho, Edgar,
e Janete Gramkow, em

Rondônia. "

Dia 16 de dezembro
Wilson Luís Floriani�

'Rita Bublítz-
'

Dia '1" de dezembro
Sra. Téa Marquardt

Schmidt, Eliete Marina Fa

gundes, Eveli Moreira,
Cláudio Júnior _ 'filho
Cláudio (Maria" Lisete)
Herbst.
ma 18 de dezembro
Sr. André Weinfurtter

Filho, Sra. Cutsela Luzia
Steilein Ristau. em Schroe
der; Sra.· Elvira Müller
Westphal: Evelyn, fílha
Ariovaldo (Ellen-Sílvia]
Hansen; s-. Paulo G· Hof
fmann, Henrique.Walter ., E para: .que chegue ao

S h
. , conhecimento de todos,c ramm.

Dia 19 de dezembro mandeí passar o presente
Sr. Cláudio Olínger Ví- Edital, que será publ1cado·

eira, Â;ngela .:Amin He- pela imprensa em Cartö

lau, ·Sra. Marli Ga.rcia e
rio, onde será afixado du·

Darci de Solisa� rante 15 dias.

Dia 20 de dezembro
Dr. Esperü;lião Amin He

lau Filho, Srta. Andréia
Pisetta, em Massaianduba;
Luzia F. Pellis.
Dia 21 de dezembro
Srta. Noemia E. 'Gonçal

ves, . sr. Atnobett Ruedi�
ger, Sonia Tarnawki, Jp.o
vani Pedrotti. Sandro Ta
barelli, Osvaldo Lenzi. El
zita . Weiss.

BRASIL, ,pAIS DE
ANALFABETOsDia 29/novembro

Rodrigo, filho Valdir

(Roseli ) Tironi.

Dia 30/novembro
Priscila. . filha Cláudio

(Cleidy) de Castro.

Dia OI/dezembro
Jacenir. filho A r tin o

(Diolmira] Dallabona.

Dia' 03/dezembro I

Jakeline Jussara, filha
Herivelto (Cecilia) Meldo-,

,

la.

Cópia recebida do Cartó-.
rio de São Pedro do Sul,
Rio Grande do Sul.
Glauco Krüger Compazzi e
Marina Días.Díníz

Ele, brasileiro, solteiro, en
genheiro, natural de Rio
Grande do Sul. domicilia
do e residente nesta. cida
de, fifho de Rino Giacomo
Vittore Compazzi e Ema
Krüger Compazzí.
Ela. brasileira, solteira, es

tudante, natural de Rio
,

Grande do SuL domiciliade
e residente na São Pedro

, do Sul-Rio Grande do Sul•.
filha de Waldecirio R. Di-

·

niz e Suely Dias Díniz.

Segundo dados do IBGE
e que fazem parte do.
anuário estatístico do Bra
sil/86, dos 114,6· milhões
de brasileiros de 5 anos

ou maís de idade, 26,6%
(30,5 milhões) são analfa
betos. Na Região Nordeste
se encontra' mais da me

tade deste total (15,5 mi

lhões), seguida pelo Su
deste �9,1 milhões), Sul

,

(3,1 milhões), Centro-Oeste
(1,9 milhões) e Norte (700
mil).

mo.

AÚMENTA A
",.

POrULAçÁO DE IDOSOS--���----------�

FALECtMENTOS
------------------

Estudos estatísticos do.

"IBGE revelam que o '. 'Bra

sil já não é mais um Pais
tão jovem, pois a propor
ção dos idosos em relação
ao totalda população tem

aumentado. enquanto o

contingente de jovens' es

tá dimil'luindo, da última
I

déca,da para essa. Em .1980 .

a população idosa brasilei·'
ra representava 6% da po'

pulação _
cerca· de sete

milhões de pessoas. Cinco
anos depois� con.forme da
das do Àm:lá1:io Estatístico
do Brasll. laneado pelo
IBGE, � proporção aum�n
tau para 6.6%, o que equi-
I' . \

d 't
.

va é a malS e Ol o mI-

lhões de pessoas· Já de

1970 a 1985, a população

Dia 17/novembro
Rodolfo Volkmann. . 81
anos; . Victorio Campre-

I gher. 84 ános.
Dia 18/novembro
Alfredo 'FlohT, 71 anos e

Berta Gnewuch Becker, 74
anos.

Dia 19/novembro
Arnoldo Kreis, 49 anos·

Dia 22/novembro
Guilherme Spengler, 95

anos·

Dia 23/novembro
Anna Venera, 63 anos e

'\Val'ter Borchardt, 68.
Dia 25/novembro

.

, Wanda Reblin Meier, 58
anos·

'DIa 29/novembro
Adele Manske, 78 anos.

\ Ao todo o Brasil- possuí
31.9 milhões de estudan
tes de 5 ou mais anos de
idade: 7,5% encontram-se :

no pré-escolar, 78,6% no

primeiro grau, 9,5% no se

gundo grau e, 4,4% no Iii",
vel superior. O total de es

tabélecin1entcis ,de ensino
de 1 «? grau' é de 19.7.274"
sendo 94%, públicos e

6% particulares. As esco

las dé segundo grau so

mam 9.260, sendo 56% no

setor público e 44% na

particular. A situação se
inverte em relação· as 859
instituições de ensino su

perior, quando 13% são

particulares e 27% públi
cas.

NOSSA PRÓXIMA

EDIç.ÃO:

Edição Natalina. na sema·

na . do. Natal� Dê uma as·

sinatura do '''Correio do
Povo" de presente. Ligue

1200091.

Desp,a'ch'8n'le ,Lúci'o.,
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO·SEU VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM IRE OFERECE O MELHOR
'EM ATÊNDIMENTO. , '.' .

'

.

FUNCIONA JUNTá .A AUTO ESCOLA JA.RAGUA- AV. GETULIO VARGAS, 26 - FONES: 72-1261
72-2018 .', ,. AGORA TAM�M EM FRENTE AO FORUM.

.

.

\"
.' ..

/'
"

-----------"-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Iíentou ainda' que o Plano outra parte, de t4 ,a 18
de Matricula caminha proximos, na 19a., VeRE,
dentro da normalidade, vão ser acolhidas as ins
previsto até o dia 18, po-

'

críções para os professo
rém, após 'esta" data, as, res que pretendem Iecío-:
escolas

..

continuarão ma· nar em caráter temporá
trículando os alunos. Está río. no . an,o que vem.

havendo, consoante Rose-
� E para avaliar o ano de

meíre. uma maior procura 87, analisar o 'plano de
para o 29 grau diurno, matrícula e o ensino pará
curso que vai realizar-se . 88, estão sendo realizadas
no Colégio Abdon Batista. reuniões com as A2PPs' das
Durante ,as férias, nas', escolas de toda, a: regtão,

escolas, haverá plantão das idêntico trabalho realizado
8 às 12 horas, sendo nor- na quarta-feira com os

mal o expediente nas Su- diretores de escolas e su

pervísorias e UCRE; De

.

'

'

Educação:laragoá perde doasSDllenisarias.m 88. Verbas para escolas
-

. No próximo ano a admí-

n'istração do sistema esco

lar .da .
rede estadual so

frerá alterações, com a su

pressão de duas Supervi
sorías da Educação, das
três, que funcionam atual
mente em Jaraguá do Sul.

para dar lugar a CLE _

Coordenadoria: Municipal
de Educa'ç.ão, que será

uma yor município. Com
isso, dois supervisores. a

nível de Jaragué. deixa
rão seus cargos' cómissio
nados, devendo ser apro-'
veitados na Coordenado
ria. 'Nos demals municí

pios, onde existe uma' Su-:

pervisoria, haverá somente
.a alteração da nomencla
tura e sigla, segundo de-

Turistas: maior número é' do. �Paraná:
o CEntro' de Iníormaçeõs Turísticas;' .anexo a Pra

ça dos Imigrantes, na BR-280, registrou a vinda de

9.211 turistas nacionais' e 28 estrangeiros durante o

mês de novembro em Jaraguá do Sul. que efetivamen-'
te solicitaram informações da cidade, números sabi

damente muito superiores. considerando que nem to

dos os forasteiros utíltzaram-se do crI', .Os turistas

vieram em 221 ónibus, sendo: 78 do Paraná" 51 de San

ta Catarina, 47 do Rio Grande do Sul, 29 de São, Paulo,
lO (la Bahía.vô do Pernambuco e Ldo Rio Grande do

Sul.
E além destes, 1-22 automóveis, dos quais 40 de

Santa Catarína, 39' do Paraná, 14 de S. Paulo, 16 de

Minas Gerais, 3 'do Rio de Janeiro, 2 do Rio Grande
'. do Norte e L da Bahia, Mato Grosso e Amazonas. É
do Pq_ra113 a origem dó maior contingente de turistas

que 'visrtam Jaraguá do Sul, como mostram os relató

rios mensais da Centro de Informações Turísticas.

TFr faz publicidade em Jalaluá
Fanfar re roupas vermelhas e .'} peregrinação pe

las ruas principais' da cidade. Jaraguá do Sul assistiu

na manhã do dia : 03, quínta-feira, ao desfile dos

integrantes da- Sociedade Brasileira de Defesa da Tra

dição, Família e Propriedade (TFP)., O objetivo da

passeata, segundo UD;l. membro da TFP,. foi o de. cha
mar a atenção da' população para o livro. publicado
rlf'centemente ,pelo, presidente do Conselho Nacional

'do órgão, Plínio Corrêa de Oliveíra, intitulado "Pro-

jeto de Cônstítuíçãó Angustia o País".

Com sede .no Estado em Joínville, a TFP trouxe
à Jaraguâ .do Sul cerca de 30 pessoas, todas com, ves

tes vermelhas e cabelos cortados ao estilo militar que,
com bumbos e clarinetes, faziam .. ,parar, a

.

população,
no que aproveitayam para distri?u!r. mate�'ial e apre
-sentar .o livro de seu -fundador Plínio Corrêa _ comer

cializado por" Cz$ 2ÓO,OO. A mesma campanha- .qe pu
blicidade já foi realizada em Joinville, Blumen,au, São

Frandsco. Jaraguá do S_ul e Florianópolis, entre out�as.

Malhas
" FOG"

.
.

POSTo DE VENDAS
ANEXO A FÁBRICA

, Lindos modelos' e estampas para adultos e crian-

ças. 'Confirij nossos produtos.
.

.Rua José Theo«;loro Ribeiro 842 _.
Fone 72 1916'

'Ilha da Figueira.
Malhas "FOG" _ O Ponto' Certo dãs Malhas.

elarações da díretora da
19a. UCRE, Rosemeíre Va
sel, que míormou a entre

ga pelo deputado, Adernar
Duwe. de .cz$ 700 mil pa-

.

rä a Escola Básica São Jo
sé, .do, Rio Branco, Guara
mmm. reiniciar as obras
do novo prédio, que já
possui quatro salas con

cluídas" faltando. no en

tanto, o espaço para área,
admínístratíva, cozinha e

sanitárias. Também a E·B,
São José, de Corupá. re

cebeu Cz$ 170 rail para a

reforma da sua quadra de

esportes-
A títular da UCRE sa-

'áxis . ro'dal COI,
nivas '

' la'rifas
Desde', sábade,' dia 5, os

táxis de Jaraguá do sul.ro
dam .com: novas tarifas,
autorizadas pelo Poder
Público Municipal. a quem

'

cabe deliberar acerca do

transporte no município.
Decreto baixado pelo Exe-

, cutívo fixa as novas tarí-
-r- fas para o serviço de táxi.

'

passando a Bandeirada pa ..

'

ra Cz$ 4.5,00 a Bandeira I
_ Ci$' 4.0�00 por quílôme-
tro rodado, a Bandeira II
_ Cz$ 45.00' e a Hora Nor-
.mal de Espera, � Cz$ "!
260,00.

'

A partir do .dia ',18 de
dezembro, caté o dia 0'3, de
janeiro, os taxistas, pode··
tão praticar em ternpo in

tegral a Bandeira II". fato
_ que 'vem ocorrendo, todos
o� anos, nesta período.

pervísores

SENAR TRARÃ TILAPIAS EM JANEIRO,
-

o
.

Senar e a Prefeitura
Municipal. dentro do pro'
grama de povoamento de
lagoas e 'açudes com peí-

- xes. trouxe esta semana

de Camboríú, da Acarpesc.
um novo lote de 10 mil
carpas ' espelhos (aleví
nos). vendidos a razão de
Cz$ 0,50 a unidade, todas
colocadas: dado o interes
se pela piscicultura, no mu
nicípio. como fonte alter-

nativa de renda e de ali':
mento, aproveitando o ri
co manancial hídrico exís
tente em todo o seu ter-
ritório.

�

Para janeiro; de acordo
com Jaírto Corrêa; -do
Senar. esta programada a
vinda de 20' mil filhotes
de tílápías híbridas, adap
das a região, cujo grau de

.

desenvolvimento ê exce ..

lente.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACiA

Rubem· ,Fonseca 'Flexß
,

'

ThomazAristides
Advogados '

gu�l� j� terras, inventários, separações, di
vóréios,. ,direito prevídeneíärío, direito empresa
rial; direito trabalhista, cível e criminal.

\

.
Rua Reinoldo Rau n� 86, '10 andar, Saia 6 (antigo
Cartório de Registro de Imöveís] ..

'fIAT,�' Javel �,Jaraguá Veículos
.....
,

ESTOQUE DE VEICULOS USADOS
MARCA

.

ANO COR COMBo
Panorama ..

'
'

: .. 85 Branca .... A
Fiat 147 C :. 84 Brancâ

' •..... A
. ,

Y pa.rati . " � 0_0 •• 84 Verde 0, � •• ··A
I. Fiat 147 -c ;' 82 Branca A

.. Fiat 147 ,L .. : 81 Bege A
t4 � �fiá.t �147 'L 80 Bege .. "'" G

Fiat 147 L , 79 Bege ...... G
Corcel II

'

�,' 18 Vemelha . G
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-DiácODO' Celso Wasch ordena · se Sacerdote hlie'
Acontece às 18 horas cíou seus estudos ;no Co

deste 12 de dezembro, na légio Divina Providência e

Comunidade 'São Judas "a 4a. série fê-la no Colé

Tadeu" a 'cerímônla de gio São Luís, de onde, 'em

_ ordenação sacerdotal do 1911, ingressou no Semi

diácono Celso 'Wasch, nano de Corupä, onde

presidida pelo Bispo Dio- completou o 1 o� grau. O

cesano D. Gregório War- segundo grau fez em Cu

melirig. Nascido em Jara- ritíba, de 1915-11, retor

guá do Sul, filho de Fran- nando depois para . Jara

asco e Erene Na gel guá, onde
_

Iez o Novicie

Wasch, J?adIle Celso 'ini- do, na Barra do Rio Cer-

ASSOCIAÇÄO NACIONAL DOS' VETERANos
DA F E B

Seção Regional de Jaraguã do Sul
NOTA OFICIAI,. ,

A Seção Regio!lal da Associação 'Nacional dos
Veteranos da FEB vem a público manífestar seu

maís veemente repúdio à impatriótica decisão

da Câmara de Vereadores de Jaràguá do Sul ,que
na sessão do dia 16 de novembro de 1981 rejei
tou projeto que visava dar o nome do ax-Pracínha
da Força Expedícionérie Brasileira

_ ALFRED._O
BEHNKE a uma das ruas laterais da Rua Joao

Januérto-Ayroso. onde' nosso companheiro sempre
morou e ainda hoje residem _seus fam�liar�s.

'

-, A mesquinha decisão foi inspirada em diver

'gência político-partidária menor entre -o �utor do
projeto e, o Vereador, Adernar Braz . Wmter do

PMDB, que:sabidamente deseja colocar �a�uela
rua o nome de um cidadão que sempre residiu no

Gari baldi � por certo também digno de tal ho

menagem _ só porque hoje um de seus \ilhos
-mora na citada, rua e é cabo eleitoral do citado

Vereador e funcionário da Prefeitura- Municipal.
O voto em branco da bancada peemedebista,

acertada em 'sala anexa ao plenário do legislativo
minutos antes da votação do projeto; não só o

derrotou, cerno mostrou, maís umã vez, até onde
chega d Indignidade de homens que pretende:n
.ser representantes do povo jaraguaense, mas 'nao
têm coragem cívica para assumir seus atos e, no

caso. declarar .publicamente seu, votordando 'ª�.)
razões porque são contra 'a aprovação do, proje-'
to, depois 'de haverem votado a favor .de outros
projetos que aprovaram nomes para 'denomina-

cão de vias públicas.
'

Em respeito à família do companheiro AL-,
FREDO BEHNKE e como desagravo à sua memó

ria, esta Regional se absterá doravante de .pleí
tear junto ao legislatívo de Jaraguã do Sul que
outras vias públicas recebam nomes de Vete�a- ,

,
nos da FEB, ,e .iÍg�adece à cidad\e o favor de ha-,
'ver dado, em tempos idos, os nomes dos quatro,
companheiros tombados' em combate, a ruas; cen:

trais.

Jaragua do Sul, 28 de novembro de 1981
,

Estephàno Meier .:., Presidente

IITERIMOVEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

_ IMÓVEIS A VENDA

1 terreno com 812m2, na rua José Emmen'
âoerfer:

','
,

,

1 casa de 650m2, em alvenaria, fino acaba·
mento, teireno com 1.550m2, na rua Leopoldo
Janssen.,

'

1 casa eIn alvenaria cJf80m2 na rua Clemen
mente Báràtto�
2 apartamentos c/188m2, nos Ed. Ana Paula
e Christiane,MOJlique.

/

R. João Píccch, 104 - fone 72-211'1 - Jarq,guá do Sul

'ro. Em 1979 iniciou o cur

so 'de- Filosofia, em Brus

que e, completada esta

etapa, atuou _em' 1982 e

1983 como, fcrmador nos

seminários menores de Rio,
Negrinho (hoje acolhedor
de vocacionados adultos)
e de Corupã. respectiva
mente.

, Neste ano de 81 con

cluiu em, Taubaté, SP, o

curso de Teologra, inicia
-do em 1984, tendo sido or-

denado diácono em maio
do ano corrente e hoje re

cebe a ordenação sacerdo
tal junto a sua comunída-

'

de. Amanhã. dia 13, às 9h,

reza a sue primeira' mis-
sa. ,

,

Como Padre da Congre
gação Sagrado Coração de
Jesus, Celso irá trabalhar
na Paróquia Divino Espí
rito, Santo' em Varginha,
Minas Gerais.

Jaraguaense .

na
'

,

Operação Ora'Dão
I A Menínha de' Guerra
do Brasil' realizou na se- -

mana passada, no litoral
de Santa Catarina, a Ope
ração Dragão. 'que envol
veu seis mil homens no

exercício de adestramento,
para a .qual foram' mobi
lizados vanos navios,
aviões e helicópteros, co

mandados pelo p o -r t a

aviões ,"Minas Gerais".
Dentre os que participa
ram da Operação Dragão
estava' o '[araguaense 20
Tenente Fuzileiro Naval

_ Bvandro Oliveira D'Aqui
_
no, -que presta serviço' no
-Corpo de Fuzileiros Na

vais do Rio de Janeiro:

ADV-OGADA
Dra. Aurilene M." Buzzi

Questões de terras '- acidentes de trAnsito - In
"'entárlos - cobranças e advocacía em geral.
Rua (�inoldo Rau, 86 ,. sala 4 -, Foile 12-2711

" ��loriani
�

EQUIPAMENTOS PARA ,ESCRITÓRIO

Rua Venäncío da Silva Porto: n� 353

FONE 72·1492

E D I T A L' __
AUREA MULLER GRUBBA, 'Tabehã

de Notai e Ofi� de' Protestos de Titulos 'da Comarca
de laraaui do Sul, Eatado de ß; Catarina, na forma da
lei, etc. '/ "

'

Faz saber a todos quantos este editàl vkem que
�e acham neste qu-t6rio para protestos os títulos eontra:

�

Benjamin Ianowski .-- Rua Arduino Pradi, s/n ,_

Nesta _ Bertoldo Hínschíng _ Rua Ano Bom, s/n
., Corupá _ Cesar José Gascho .-- Rua Vila Lenzi
Nesta Eloi Mathias' _ Rua Tífe Mathías, s/n �

NeSI"l _ Ermelino Meister _ Rua ErwiIlO' Mene
gott i, '850 _ Nesta _ Gisana 'I'ransp. e Com. Ltda
ME - Estrada Santa Luzia, km 14 _ Nesta _ Ilzla
Ferreira _ Rua CeI. Proc. Gomes, 538 _ Nesta
Leimar Ind. e Conserv-as Ltda. _ Estrada Santa
Luzia, km 15 _ Nesta _ Nilo Gesser _ Rua Preso
Costa .e Silva, s/n � 'Nesta _ Restaurente ePízza
ria Pranzen Ltda. _ Rua Reinoldo Rau, 752 _

Nesta _'Roberto elätholdt Estrada Garíbaldí _

-

Nesta _ .Romeu Kienen _ Jaraguä Esquerdo, s/n.
Nesta _ Serraria Aldrovandí Ltda _ Estrada Rib.'
Molha, s/n Km 04 _ Nesta.
É, 'Como os dítos devedores não foram encontrades

e ou se recusaram á aceitar, a devida intimaçãc, faz pur
intermêdío do presente editar para que os mesmos com

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

,prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
aar razão por que o não faz, sob pena de ser� os referi
jOs títulos protestados na forma da Ieí, etc.

'

,

IH/Jaraguá do Sul, 10 de dezembro de 1981.
Áurea MUUer Grubba _ Tabeliã de Notas �

.)ficiaJ de Protes1:Ol de TítulOJ 4a Comarca de I.do Sul

i' 'I ',IA Emmendörfer faz ,a revisão

,completa de seu Chevrolet agora.
E você só paga depois' das férias.

Pa.ra você ter boas fér;iajl, ,

o seu Chevrolet tem que estar' revisado,
E para' você ter férias melhores ainda,
a Emmendötfer Veículos faz a revisão

completá do seu Chevrolet agora
e você só pàga na volta.
Férias' com dinheiro no bolso
e Chevrole't revisado
é éom, a Emmendörfer.

"

"

Bo'as fériás.

EMMENOÖRFER VEíCULOS
Rua MaL Deodoro, 557 . Tel. 72-0655

Jaraguá do Sul SC
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• Transporte·: eolll'o, ·Iazer, 8 IIle lazer. ,.e como proceder
--------------------------�--------..�.�-�--_.----�'- .' ..

Vale,

i
! .

A conceSSionária dos serviços de transporte coletivo em Ja- III não é censiderado go do beneficiário será:
ragu. do Sul, a Viação Canarinho Ltda-, está tomando todas as proví- para. efeito de pagamento da Gm' I _ o salário básico ou venci
dencías ß9 'sentido de operacionalizar o, vale-transporte na cidade. Como tífícação de Natal ( Lei n? 4·090, de mente mencionado no item I do
o decreto-lei que regulamenta este beneficio foi assinado em 17, de no-' 13 de julho de 1962, e art. 79 do De- art. 99 deste Decreto; e

vembro passado. após um período de análise e discussões, os ímpres- ereto-lei n? 2·310, de 22 de dezem- II _ o montaute percebido no

sos de documentos e passagéns para normatizar o beneficio já estão bro de 1986); .
período. para os trabalhadores re-

em fase de impressão pelas gráficas, que solicitaram um prazo, de vinte IV. _não configura rendi' munerados por tarefa ou serviço
dias para entrega. mento tributável do beneficiário. feito ou quando. se tratar de 'femu�

.

De acordo com o gerente da Viação Canarinho; Jorge Hen-
.

Capitulo. II neração constituída exclusívamen-
rique Brognotí, tudo está sendo feito para que- já a partir do dla 19 de DO EXERCtCIO DO DIREITO DO te de comissões, .percentagens.

_ janeiro de' 19Ur., esteja em condições de pleno funcionamento. VALE"TRANSPORTE gratificações, gorgetas ou equíva-
.

, A propósito, o "Correio do Povo" publica o decreto-Ieí na Art. 79 Para o exercício do di- lentes.
integra, assim como ínshuções, para servir de ortentação as empres-as reito de receber o Vale-Transpor" Capítulo rn
e aos próprios beneficiários do vale-transporte. -te o, empregado informará ao em- DA OPERACIONALIZAÇ.�Q·DO

pregador, por escrito: VALE-TRANSPORTE
Decreto n? 95.241, de 17 (d� no- ra utilização efetiva em despesas. I _seu endereço resíden Art. 13. O poder, concedente

vsmbro de 1987. de deslocamento residência-trabe- cial; ou órgão de gerência com jurísdi-
.

Regulamenta a Lei fiO ,.418, de lho e vice-versa.
.

II -os serviços e meios de .ção sobre os serviços de transpor-
16 -de dezembro de 1985, que Parágrafo único. Entende se

.

ce- transporte maís adequades ao seu te coletivo urbano,' respeitada a
institui o Vale-Transporte. mo deslocamento ã sorna dos seg- deslocamento residência-trabalho e lei federal, expedirá normas com-

. com a alteração da Lei n'" '" mentes componentes da viagem vice-versa. plementares para operaeíonalíza-
7.619, de 30 de setembro de do beneficiário, por um ou mais § 10 A informação de que tra- cão da sistema do Vale-Transpor-
1987. meios de transporte, entre .

sua ta este artigo será atualizada anuo te,
.

acompanhando seu funciona-
o PRESIDENTE DA REPÚ:BLI- residência e o local de trabalho. almente ou sempre que- ocorrer al- mento e efetuaado o respectivo

CA, no uso da atribuição que lhe Art. ;,ç ",-,'0 Vale-Transporte teração das circunstâncias meneio' controle.
confere o art. ·8L item 1Il, da é utilizável em todas as formas nadas nes itens I e' II; sob pena de Art.

-

14. A empresa operado
Constituição, e tendo em vista O' de transpette coletivo públíce ur- suspensão do benefício até o cum- ra do sistema de . transporte cole
disposto na Lei n° 7.418, de 16 de bano ou, ainda, intermunicipal e primento dessa exigência. tivo público fica obrigada a emi
dezembro de 1985, alterada, pela interestadual' com características

.

§ 20, O beneficiário firmará tir e comercializar o Vale-Trens
Lei n". 7.619, de 30 de setembro semelhantes ao urbano, operado compromisso de utilizar o. Vale" porte ao. preço da tarifa vigente.
de 1987, diretamente pelo poder público ou Transporte exclusivamente para colocando-o à disposição dos ein-

D E C R E TA: mediante delegação, em linhas re- seu efetivo deslocamento resídên- pregadores em geral e. assumindo
Capítulo I. gulares e com tarifas fixadas pela ela-trabalho e vice-versa. Os custos dessa obrigação, em re-.

DOS BENEFICIÁRIOS E DO autoridade competente.
.

§, '::_,oo A declaração falsa ou o passá-los para a -tarífa- dos servi-
BENEFICIO

.

DO VALE-TRANS- Parágráío único: Excluem-se uso indevido do Vale-Transporte cos-.
'

PORT:E do disposto neste artigo' os servi- constítüem falta grave .. , § 19 A emissão e a comercie-
\

Art. 10 São 'beneficiários do ços seletivos e os especiais. . Art. 89 É vedada a acumulação, lização do Vale-Transporte pode-
Vale-Transporte, .nos termos da Art. 40 '---- Está exonerado 'da do benefício com outras vantagens rão também ser efetuadas pelo pr-,
Lei nO 7.418, de 16 de dezembro .

obrigatoridade do Vale-Transpor- relativas ao transporte do beneíí- gão de gerência ou pelo poder ,

de 1985, alterada pela Lein? 7·619, te o. empregador que proporcío- ciárío, ressalvado o disposto no pa- concedente" quando este tiver a

de 30 de setembro de 1987, os tra- nar. por meios próprios ou con-: rágrafo único do art. 49 deste De competência legal para emissão.
bslhadores em geral e os servido- tratados em veículos adequados ereto. de passes.
res públiços federais, tais como: ao transporte coletivo, o desloca- Art. 99 O Vale-Transporte será § 29 Na hipótese do parágraíc

I _. os elnpregados, assim de-. mentó, resídéncta-trabalho e vice- custeado: precedente, é vedada a emissão e
finidos no arfo 30 da-Consolidação versa, de seus trabalhadores. -I

_ pelo beneficiário, na comercialização de- Vale-Trens
uas Leis do Trabalho; Parágrafo único. Caso o em" parcela equivalente a 6% (seis por porte stmultaneamenta pelo poder

II - os empregados .domésti- pregador forneça· ao beneãcíärío tento) de seu salário básico ou ven- concedente e pelo órgão de . ge
cos. assim definidos. na Lei n" transporte, próprio ou fretado' .címento.excluídos quaisquer adi- rência.
5.859,' de 11 de dezembro de 1972; que não 'cubra integralmente os 'cíonaís ou vantagens�' § 39 A' delegação ou transfe-

IH _ os trabalha-dores de em- deslocamentos deste, o Vale-Trans- Il '

---; pelo empregador, no rência da atnbu.ção de emitir e

presas de trabalho temporário, de porte deverá Ser aplicado para que exceder à parcela referida no comercializar o Vele-Transporte
qu e trata a Lei n" 6.019, de 3 de

os segmentos da_ viagem não itemanterior. não elide a proibição de repassar
janeiro de 1974; abrangtdes pelo !e'��rido tra�spor- Parágrafo único. A concessão 08 custos respectivos para a tarí-

IV ..:.. os empregados a domí- te-
..

do Vale-Transporte autorizará o fa dos serviços.
cílio, para os deslocamentos in- Art. 59 g vedado ao emprega- empregador a descontar, mensal-

.

Art. 15. Havendo delegação
dispensáveis à prestação do tra- dor substituir o Vale-Transporte mente do beneficiário ,que exercer da

'--

emissão e comercialização de
balho. percepção de salários e os

por antecipação em dinheiro ou respectivo direito, o valor da par'" Vale-T.ransporte, oú constituição
necessários ao desenvp'lvimento qualquer outra forma de pagámen- cêla de que trata o item I deste ar- dE. consórcio, as empresas opera;
das �elações com o empregador; to, ressàlvado o dísposto no pará, tigo.·

.

dor.as submeterão os respectivos'
, V � os empregados do subem- grafo único deste artigo. Art. 10. O valor da parcela a instrumentos ao poder conceden-
preiteiro, em re�açãô a es.te e ao. Parágrafo único. No caso de- sef suportada pelo beneficrário se· te ou órgão de gerência para ho--

.

empreiteiro :principal, �os _:ermos falta ou insuficiêpciá dê estoque rá descontada proporcionalmente à ruologação dos procedimentos ins-
do art. 455 da ConsolIdaçao das

de Vale-Transp.orte, necessário aO-quantidade de, Vale-Transporte tituídos.
'

Leis do Trabalho;
.

atendimento da demanda e ao concedida para o período a qUê se Art. 16. Nas hipóteses do ar--

VI � Os atletàs profissionàis funcionamento do sistema, o ben�- refere o salário ou vencimento e tigo anterior, as empresas, opera
de que trata a Lei nO 6·354, de 2 ficiário será ressarcido pelo em- por ocasião de seu pagam�ntOl sal: doras permanecerão solid(;triam�n
elE setembro de 1�76; .� pregador, pa folha de pagam�nto vo estipulação em contrário, em tF re�ponsáveis' com a pessoa jUr

V'II _
os serVIdores da Un�a�, imeçiiata, da parce_la ,correspon convenção ou acordo coletivo Ide ridica deiegada ou pelos· atos do

do Distrito Federal, dos Ternto- dente, quando tiver e�etuacto;� por trabalho, que -favoreça b benefiá- consórcio, em rq_zão. de eventuais.
rios e suas autarquias, qualquer, conta própria, a despesÇl para -seu tio. faltas ou falhas 'ne serviço.

I qu� seja Q regim:, jurídico, a for- deslocamento. '. AiJ:. 11. No caso em que a des-, Art. 17. O responsável, pela
ma de remuneraçao e da presta- Art. 69 O Vale-Transporte, no-que pesa com o deslocamento do bene- emissão e comercialização do Vfi
ção de serviços. se refere à contribuição do empre- ficiário for inferior.a 6%' (seis por lérransporte deverá manter esto-

Parágrafo. único. Par� efeito
gador: cento) do salário básico ou venci- ques càmpatí-veis com os níveis

desfe Decreto, a?otar-se_a. den�- I' _ não tem· natureza sa-.·mento, o empregado poderá optar de Qemanda..
.

minação . beneficiaria para Ide�tI- larial, nem se incorpora à r-emune- pelo' recebimento antecipado do, Art. 18. A comercialização äo
ficq_r qualquer uma das cat�go:['las ração do -beneficiário para q�ais' Vâl�Transporte, cu;o valor será in.. Vale-Transporte dar-se_á em cen

mencionadas nos diversos mClSOS
quer efeitos; tegralmente de.scontado por- oca- trais ou post(j)s,.de v:e1õldÇl. estràté

deste artigo. .. ":-

II _ não constítui base de sião do pagamento co [esp ectivó gkaro��te distribuídos na cidade
Art. 29

_ O Vale-Transporte incidência .de contribuição •. previ- salário OU vencimento. or,dE1,s'erão uti�i:zados. . .

.

/

COT'stitui benefício·que o empreli!a- denciária ou do _Fundo de Garan- Art· 12. A ,base (1(' cálculo pa- I>çlIág.rCYfo úmco. Nos ca'sos em

eai ará ao trabalhador a- tia do Tem o de Serviço;· ra determina ão da arcela a car- .- (Continua na Página 8)Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I·

que o _sistema local de .transporte naaceíros dessa atrvídade, ao ór- junto com as de que tratam as Av. Mal. Deodoro da Fonseca 9.81

público. fOL operado por diversas gão. de -gerêncía que observarä-o. Leís ri<? 6·297, de 15 de dezembro Jaraguá dó Sul-SC. Fones: 72-1422
�mpresas ou p'or meios diferentes,

-

dispost-Qtlº-ait.-2ß.- .. --_ ....._ .... '!:.:..- .. _.:.:.... -�_·cle..J975, e n<? 6.321,. de 14 de abril 72-1131. .

com ou sem integração, os 'postos Art. 25. As empresas, operado- de)976; não poderá reduzir o im- 3
..., Será necessária a apresenta

de vendas referidos' neste artigo ras são. obrigadas a manter p�r- . posto. devido. em maís de 10% (dez cão dos seguintes' documentos pa-
: deverão comercial)zar todos os tí- manentemente um sístema+de re- pör cento). observado o que dis- ra cadastramento e .aquísição do

pos de Vale-Transporte. gistro e controle do número de põe o § 3'2 do art.) o do .Decreto- Vale-Transporte: -;

Art. 19., A concessão do be- Vale-Transporte ,emitidö, comer- lei' n" 1.704, dé 23 de outubro de 3·1 _ Pessoa Física:
neíício obríga o empregador a cializado e utílízado, ainda que a i979, podendo o eventual excesso A.·pessoa física que se ínteres

adquirir Vale-Transporte em quan-. atividade seja exercida .por dele-' sér aproveitado nos dois exerci- sar na aquisição do OVale-Trans
tídade e .. tipo de serviço que me- gação ou por íntermédío de con- cios subseqüentes.

. porte para os seus empregados
.

lhor se adequar ao deslocamento sprc;io..
.

Art. 33. Ficam assegurados os deverá apresentar-sê para a prí-
do beneäcíãrío. . Art. 26· .No caso de alteração' benefícios' de que trata este De- meíra aquisição com a seguinte
Parágrafo único. A aquisição se- .na tarifa . de .servíços, o Vale- ereto ao empregador que,' por documentação:

'

râ feita antecipadamente e â vis- Transporte poderá:
'

,
meios próprios ou contratados a _ Cartão do -: C.P.F.;

-ta, proibidos quaisquer descontos I _ ser utilizado pelo benefi- com terceiros, proporcionar aos b _ Carteira de Trabalho e Previ-
e limitada â quantidade estrita- ciáno. dentro do prazo a ser Ii- seus trabalhadores a desloeamen- dêncía Social de seu(s) em-

mente' necessária ao atendimento xado pelo poder concedente: e
-

to residência-trabalho' e vice-versa, pregado(s);
dos' benefícíänos. .:

II _ ser trocado, sem ónus, em. veículos adequades ao trens c,� Contrato de .Prestacão de
Art. 20. Para- cálculo do valor pelo empregador,. no prazo de porte coletivo. inclusive em caso Serviços; .

do Vale-Transporte, será adotada trinta 'dias,. contados da data em de complementação do Vale d _,Ir.lsCrição no lApAS. caso se-

a tarifa 'mtegral.. relativa ao des- que a tarifa, sofrer alteração. - Transporte. c
. _ ja autônomo:

Iocamento do beneficiário por um Capítulo IV,
-

Parágrafo único. O disposto e � Qualquer outro documento
€lU maís meios de transporte. mes- DOS PODERES ÇONCEDENTES neste artigo não se aplica nas con- 'que comprove a relação .de
mo que a legislação local preveja E ORGÃOS DE GERÊNCIA tratações de transporte díretamen- emprego;
descontos- ,Art.;�T O poder concedente te com empregados, 'servidores, f _ Dados complementares para

Parágrafo -úníco- Para fins do ou órgão' de gerência, na área de . diretores, admínistradores e pes- 'esse fim.
' .

disposto neste artigo, não são sua jurisdição, definirá: soas ligadas ao empregador. 3.2 .: Pessoa Jurídica.:
-consíderadas desconto as reduções I _ o transporte intermunici-' Art. 34. A pessoa jurídica em- A pessoa jurídica que se inte-

tarífárias decorrentes de íntegra-,paI ou interestadual com caracte- pregadora deverá registr9-r' em ressar na aquisição dõ Vale-Trans'

ção de serviços.
.

rísticas .semelhantes ao urbano;
,

, .

'

contas específicas que possibili porte para os 'seus empregados,
'Art. 21, A venda do Vale- 1I'_'os serviçosseletívos e os" tem ldetesmínar, com clareza e deverá apresentar para a primeira

Trànsporte será. comprovada me- especiais. ,

. exatidão em sua contabilidade, as aquisição com a seguinte doeu-
diante recibo seqüencialmente nu- Art./28· O poder concedente', despesas efetivamente realizadas mentacão:
merado, emitido pela vendedora ou órgão de gerência rornecerä, na aquisição do Vale-Transporte a' _ Cópia do Contrato Social da
em duas vias, uma das quaís fica- mensalmente, ..ao órgão .íederal . ou, na hipótese do artigo anterior,

v

Empresa; "

rá com a compradora, contendo: competente, informações estatís- OH dispêndios .e encargos com o b _ Dados complementares pára
I _ o período a que se reíe-, tícas que permitam avaliação na-

_ transporte 'd.o beneficiário, tais esse fim,

remi ,:
'

.

cíonal, em 'caráter permanente. çia
.

como, .aquisição de combustível.v-í -,-' Após a primeira!' aquisição' o
n _

a quantidade' de Vale- utilização do
. Val�Transpo�te... manutenção, reparos e deprecia- comprado:r; receberá um cartao de

Transporte vendida f:'! de benefi- Art. 29; As operadoras infÇ)r� çã,o
-

dos," véículos' próprios� desti- cqdastramehto que deverá ser· uti·

ciários a quem se destina; marão, mensalmente, nos termgs. nados. exClusivamente ao' - tr.ans" lizado para. as próximas' compras.
III _ ó nome; .endereço· e nú- eXigidOS pelas no:t;mas, locais, o vo-

.' porte .dos empregados, bem assim 5 _ Os pagamentos serão feitos
'mero de inscrição .d?l compradora lume de Vale-Transporte.emitid.o, os gastos com as empresas contra:" â vista e, em hipótese alguma, se

no Cadastro GeraL de Contribuin- comercializado e utilizado, a fim ,tadas para esse fim. rão concedidos descontos, ainc).a
tes

-

no Ministério qa Fazenda ....de 'permitir a a:valiação local do Parágrafo único. A pB;rcela de que atinjam grandes valo_!es';
CGCMP. . ,

.

sistema, além de outros �dados q1.le. custo, equivalenle a .�% (seis"por 6 _ O número . de Vales-Trans-
Art. 22.. O Vale-Transporte venham ,é1 ser julgados conveni- cento) do ,-salário básíco 00 em- none adquiridos por uma em,Pre

poderá ser emitidb conforme as ,entes a esse objetivo., ",' pregado "que venha a ser recupe-' sa está llmit?do â quantidade
peculiaridades . e � as conveniê:n- . Art. '30. Nos atos de .c.onces�. fada pelo empregador, deyerá . sei equivaJente â rpédia aritmétiéa

das locais, para utilização por: são, permissão ou autorizaçãQ s� deduzida do montante das despe- das. aqu.isições �o�. t�ês meses ime-

I � linha; rão previstas sanções âs empresas �as efetuadas' no perfodo-base, cliatamente anteriores, acrescida

II � empresa; operadoras que 'emitirem ou ,co- mediante lançamento f1 credito de 30% (trinta por cento).
'II1 _ sistema; mercializarem o VaIe-Tr-anspörte das contas q-ue registrem o mon- 7 _ As aquisições serão. feitas pa-
IV _

outros níveis recomen- diretamente, po� meio d� delega� . tan.te dos custos relativos ao be- r$i períodos indeterminados".:_fican-
dados pela experiência local. ço ou consó'Fcio, em quantidade nefício coricedido. ao, no entanto, o valor de uso as-

Art. 23. O responsável pela insuficiente ao atendirpento da, Capitulo VI' segurado enquanto não houverem

emissão e comercialização do Va- demanda.' ,
. ..' DISPOSIÇOES :FINAIS mutações tarifárias. Na sua,ocor-.

le-Transpôrte poderá adO'tar a for- Parágrafo' único. As sanções-, Art. 35. Os atos de éoncessão, rência ß utilização do Vale-Trans-

ma que melhor lhe convier â se- sérão 'estabelecidas em valor pro-- : permissão,.e autorização 'vigentes porte antig.o s'erá garantida; sem.
g'urança e íadlidade de -distribui: porcional âs quantidades solici-. serão Fevistos para cumprimento complemen,tação, por apenas 05

ção.
.

tadas e não fornecidas, agravan- do disposto no art:_ 30 deste regu� (cinco) dias. O valor de troca dos

Parágrafo umco· O' Val�- do-se em caso de reincidênGia. lamento.' Vales-TranspO'rte, por equivalen-
. 'Transporte .poderá ser emitido na Capítulo V Art. :;'6'.\ Este Decreto entra em tes na nova tarifa, é assegurado
forma de bilhetes simples ou múl" DOS INCENTIVOS FISCAIS. vigor na data de sua' publicação.' ao empregác:l.or ou p.essoa jurídi-
tipIos, talões, cartelas, fichas ou. Art. 31. O valor efetivamente Art. 37, Revogaín-s� as dispo- Cél de direito ·_público, até 30 (trin-
!quaisquer proce'ssos similares. pago e comprovado pelo empre- . sições em contrário e em especial ta) dias da data do reajuste tari-

, Art. 24. QuaRdo o Va.le-Trans- gadO'r, pessoa jurídica, na aquisi... o Decreto n<? 92.180, de 19 de de- fário, mecliante cbmpl�mentação
porte for emitido pela. utilização ç�o de' Vale-Transporte, poderil zembro de 1985.

•

da diferenç(i.
num sisteÍna determinadQ de trans- ser deduzido como despesa ope·

.

8 _ Só poderãQ ser vendidos um

porte ou para v�ler e�tre duas .öu raciónal, na: áet,erminação do lu-
INSTRUÇÃO PAR A . I' .

S
mínimo de, 50 (cL9-q�e��a) .

vales

mais operado.ras, sera de . aceIta- cro real, no pelilodo-base. de com�
. {"L CL ENTE de cada preço ou multlplo de 50

ção comp-qlsória;- nos termos de petência da despesa. r (cada .bloeo DU cartela).
acordo a' ser previamente firma" Art. :';'2. Sem prejuízo da de- 1 _ P9derá adquirir o Vale-Trans- 9 -'- Os cupons do Vale-Transpor,
do.' dução' prevista no a:r:tigo anterior. porte o empregaqpr, pessoa físi- te conterão impresso o' preço da

.

§ 1<? .o responsâvel pela emis- a pessoa' jurídica empregadora ca ou jurídica que assim ö. dese- passagem vigente' â época de, sua
são e comercializaçã? do Vale- poderá- deduzir do Imposto ide jar, desde 'que esse benefício não utilização e só pod�rão ser utih·

Transporte 'pagará as empresas ,:Renda .devido, valor equivalente. venha a substituir outros de maior zados em liÍlhas-de um mesmo gru-

operaq.oras ds !e_speCtivos créditos â aplicação da alíquota cabível. interesse para Ci empregado, con- po tarifário.
.

no prazo_.de 24_ horas, facultado âs do Imposto de Renda sobreü' mon- forme disposto na Lei n<? 7.418,' de 10 _ Na ocorrê.ncia de perda Oll

partes pactuar. prazo maior., ..... tante das despesas comprovada- 16. de' dezembro de 198.5;
.

extravio do Cartão- de Cadastro,

§ 2� O rE;!sponsável pela emis� mente r.eàUzadas, ne) periodo-base;---:2 i- A aquisição do Vale-Tr�ns� deverá,ser comunicado, pör escri

são e comercialização do Vale- na concessão do Vale-Transporte .. porte poderá -ser feita no seguiu' to,.o Sindicato, sob pena de arcar

Transporte
':c•. deverá apresentar, ParágrafO' úniço. A- dedução. a te endereço:

.

com o ônus de aquisições fei1as

mensalmente, demonstrativos {i.. que se refere este art}go, em qon� Viação Canarinho Ltda. por terceiros.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

Cabras ,I . Lagartls
�

. flERDINANDO PISKE
Os comunistas brasileiros tive- } . Personagens: Presidente da, �asa

ram sua vez de usar a televisão e te eventual líder do PMDB.
encheram uma hora inteira do ho- f . O Presidente: Está com a pal�-
rário nobre com sua .lenga-Ienga .so- [vra do Vereador...

'

bre comunismo adulterado "made in; Ö pseudo-líder. dirigindo-se" à
Brazil". Já .dísse Luiz Carlos Pres- 'um cidadão de idade provecta que
tes. -"Isso que aí está não é comu- 'secretariava a sessão: "Você aí, ve

nismo coisaalguma, porque nada tem .lbínho, o que tá fazendo aqui? ..

da doutrina comunista, não tem obje-
.

O secretário: "estou €oláborando
tívos. não tem princípios, tudo não com a Câm�ra, executando 'os servi

passando .de um amontoado de ían- ços de ·secretaria. ..
.'

testas burguesas é capítalístas". O pseudo líder: "Pois olhe aqui,
,

Os oradores sé sucederam mas velho, se você se atrever a escrevei:'
-

nenhum deles disse ao que veio.' Fa- novamente essas mentiras a respeito
laram trinta e umª, vezes nos "mílí- �do Ivo Konell nos jornais" -etique-
tares" (claro que negativamente, -bro a tua cara, ouviu? ,

pois como' os milicos, também eles
-

O Presidente: "Bota mão no ve-

lembram da fracassada intentona de
' lho' e eu te mato ...

27 de, novembro de 1-935). Insistiram 'O pseudo líder: "Repete. isso e

em democracia, liberdade sindical e, vou lá fora apanhar um revólver Í10

imaginem em "eleições diretas". A meu-·carro... ,

palavra "TRABALHADORES" só foi O Presidente: "Pois vai buscar
citada ChICO vezes·

. essa'm. .. e me mate, vai] ...
E realmente uma gracinha ouvir Epílogo: Entre a leitura da Ata

comunistas, falando de temas demo- e essa peça de circo de quinta-cate
crätícos, a perfeite e incondicional. gorta (levandO em conta a projeção
antítese cio comunismo. Se duvidam, cultural e econômica de Jaraguã. do
procurem informar-se sobre o que se Sul, passaram-se não mais de dez

passa na Rússia, na Bulgária, naHun- minutos, e o Presidente encerrou a

gria, em Cuba, na Polônia (lá está o sessão.
sofrido e perseguido Sindicato. Soli-'

daríedade), na Alemanha, dividida ,Custo da "peça": (parà o bolso
em duas.. Precisamos Citar maís do povo; é claro}: Cento e quinze
exemplos? mil cruzados. Como essa "peça" es-

Nossos comunistas são tais' tá em cartaz seis. vezes por mês; vo

quais aquele soldado russo que con-
.

ce. povo, voce trabalhador; voêe co

versava com seu "colega" ameríea- _
lono., voce proflssional liberal; voce

no, por sobre o' muro Ide 'Berlip:" empresário! com suas contribuições
.

_ O russo: "Você vive falando de aos cofres públicos contribui men

democracia americana. -Então me ex- salmerite com a' bagatela de .setscen

plica como é que-isso funciona, tá?" tos e trinta mil cruzados pera pagar
_:_ O yankee: "Bem, resumindo, é os subsídios dos quinze Vereadores,

o seguinte: Eu, como cidadão ame- que ao invés de cuidarem 'cl()s map-'
,

ricano posso Dr à Casa Branca, man-. nos problemas dê' Jaraguá do Sul,
dar. chamar o Presidente Ronald Rea- como o 'Plano Diretor. o Código de

gan, enfiar o dedo na cara dele e' Posturas, e mitras leis bâsícas, trans
dizer-lhe o que penso dele".

,
formaram a Cas!l do Povo ,d.e Jera-

_; O russo.: "Ora. então é igual ,guá do Sul em ringue pará acertar

como na Rússia. Pois eu-também pes- suas diferenças politico-partidárias,
so ir ao Kremlin" -mandar chamar o numa demonstração da mais crassa
Gorbachov, esfregar o dedo na cara_ignorância e Irresponsabilidade.
dele, e dizer exatamente o que pen
so do Presidente Ronald. Reagan".

,; -Tal qual, sem tirar nem por.

� I

I

E. 'não se surpreendam se os nos-

sos preclaros édís convocarem a Cá
'<, mara para sessões, '�xtlaordinárias;

Afinal, estamos, às vésperas do Na

tal,e 'um .dínheiro (do povo) extra,

virá a calhar .. ·.

;r' _:X_y...__x_

.Cenãrio: Câmara de Veeradorés
de Jaraguá do Sul.

I
i,

Para nós,' seguro não', é s,ó garantia de riscos.
r

Seguro
,

Prestação., de
/

'i

Serviços
I

Consulte
·a�

- nos
..

,

G a r c.-i a:
" )

"

S�e,D o·r os·
'Rua Expedicionário Gumercindo da Silva n9 90; 19 anda.... Sala}.'

Fone 72-�788 _ Jaraauá do Sul. .

,\.
,

�. '.,

�PÀGINA Oft

Posto de Vendas Marcatto /,
ChaJ)é1is, bonés, vilseiras. "caIm\lsas, sbor�,'

bermudas e cordas.

EnJ. frente à' fábrica. _ Amplo estacionamento.

tia.Spezia 'lida.I
,

�ERRARIA E SERVIÇO� --DE TRATOR
.

Madeiras para construção e serviços de t:r:ator.·
com proüssíonafs 'altamente especializados.
Rua João JanUário Ayroso, 1'1-1 ., Jaraguä, Es
querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do, Sul ..:... \SC.
_ ..........---__".----'---------...,..--------_._

I·

Persianas horízontaís e verticais,
. box para banheiros,

'dívísões, toldos, portas saníenadas, esquadrias
e cercas em alumínio.

Consulte-nos! Fone n-099'5

PERSIANA'S I BOX I ESO. DE AlUMíNIO

'PERFLEX
RUA 'JOINvrLLE', 1839; jARAGUÁ DO SUL· sc

FONE: (0473172;0996

ESCRITÓRIO JURlOICO.'

José' Alberto -�8arbosa,
Alexandre Del1agiuslina Barbosa
.,

- .,
.--

ADV.OGADOS

Rua João Marcatto :1. '13· _ 2° andar, Sala 204

Jaraguá do Sul.

ELETROLAR

Comercial. de Peças Lida.
ASsistência técníca em mäqutnas- de costura

tndustríats e 'domésticas, peças,' acessêríos e agu-
lhas em geral. .

Oferece também assistência técnica autorizada
em aparelhos Arno" WaUta, Britânia, Black

.

&

Decker, Faet, GE, Elet"rolux, Fame; Pandora; For
nos Lyer, além do mais completo estoque de pe-

.

ças e acessórios.

-Av. Mal. Deodoro. 1.309 _ Fone 72�2200

Jaraguá do Súl�SC:---

SUBA 'N A HC!,NDA

CONCESSIONÁRIA HONDA· DA kBGIÄO. CO
MERCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TECNICA'

E BOUTIQUE HONDA-'VAY.

ENTRE NESTA HON D A DA MENEGOTtI
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.

Rua Adélla Fischer, 239 (Rodovia BR;280)
Fone 72-2999. _ Jaraguá 90 Sul:'" SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



J��ag�á do S�l --·Dê 12 ii 21 de Dezembro de 1981�-
_ (�,�-����,'--:ç:ORRBIO DO pOVO-

.-__"_....:....,.,..._.,,__,..,,......--.---._.".

PÁGINA
----------�------------�----�--�------

CORREIO DO POVO
Fund�dQ/l0 maio 1919. '-CGC 84.436.591/0001-.34.
Diretor: Eugênio V. Schmöckel Jom. Prof; ORT-SC
n, 129 e Dir. de Empresa Jornalística n.

- 20-. t"fem
bro efetivo do Inst, Histórico .e Geográfico de S.
Cato Redator: Flávio J. Brugnago - ORT-SC n. 214/

. 84. Rep6rter: YTonne AoS. _ Gonçalves - DRT-SC n_9
219/84� RecÍação Admlalstraçio e PobUc:idade: Ruà C0-
ronel Proc6pio Gomes de Oliveira, n9 290 - ex.Pos

tal, 19 ....:. Fone 72-0091 - 89.2S0-Jaraguá _do Sal-SC

Impresso nu oficinas da Organização
-Contábil "A Comercial", S/C "Ltda.

Assinatura para 1aragui do Sul Cz$ 500,00
� Outras cidades : - Cz$ 600,00
Número Avulso Cz$ 10,00
Número Atrasado ; . . . .. .. .. . . Cz$ 15,60-

Representantes crédencladol: Pereira'de
'

Souza '&Ci•.
Ltda, Tábula yeículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro-

-

� paI Propaganda Represént8ÇÕes Ltda.
Este Jornal E associado a ADJORI/SC e DRAlORL

Relojoaria AVENIDA
As mais finas mgestóe, para presentes,

j6ias, rel6gi�, - violões, troféus,
medalhas o artigos de. prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

\ Na Marechal e na GetúUo Varaaa

Funilaria Jara-guá Lida.
Calhas para todas as finalidades

Â.l0ra m.nbEm aquecedor_ a

"

enerata solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 7-2-0448

(fcl//=HO .

.

..

VIAÇÃO CANARINHO.LTOA.
-

, Programe bem as suas viagens de férias e

recreação.
.

A "Canarinho" coloca à sua dis-;
posição os módemos e confortáveis ônibus, da sua

frota. Venha conversar conosco;

Av. Mal.' Deodoro, 987 Fone 72-1422

Tubos Santa Helena Ltda.
. Tubo� de PCV [eletrodutos), Tubos de Concretö-

,

_
Tubos de Polietileno (mangueira preta).

Fäbrícs» Rua Jolnvllle, 1016 _ Fone 72·1101

Bscrltôrío; Rua CeI. Procópio Gomes, 99

Fone n�0066 _ Jaraguä do Sul _ SC

'Fo t o : Lo s S:
.. )

Fotografias _: equlpamen·tos de cíne

toto _ som � vídeo.

Marechal Deodoró 302 Fone 72-0-181

Lanznaster
E HORA DE BRILHAR

Jóias, relógios, alianç9.s I:'

presénteS finos é com a r:övé'

LANZ.NAst�n
Marechal Deodóro, 391 _ Jar:�guá do Sul.

"A Hístörta de nossa gente 010 pode ficar SÓ 03 saudade'
O Passado sö é Importante se o seu teinpo foi bem empregado.

bini foi sugerida, que se nomeasse

comissões no distrito de Corupé e

outros lugares do Município. Assim

começava a surgir o atual Colégio
São Luís e seus desdobramentos que
mantém atualizado até Os dias de

1987, sob a direção do operoso Ir.

Alcídio João Schmidt-

•••HÃ 30 ANOS-
Em 1957, acontecia uma ten

tativa de suborno no futebol catari
nense que passou para a história do

futebol em Jaragua do Sul. Visando

"amolecer" o Baependí, um técnico

de um clube queria conquistar o ti

tulo da 3a. Zona do Campeonato. Es
tadual e teve a audácia de . fazer

uma proposta ao dr. Murillo Barreto

de Azevedo; então Presidente do

C,A.B. _ Murillo recebeu a carta, o

sangue subiu à cabeça e, ferido nos

seus . brios de - esportista, largou os

cachorros em cima do destemperado
técnico, publicando na imprensa a

"oferta" e a resposta em página e

meia de espaço a CARTAABERTA,
que calou fundamente no .cenario

esportivo do Estado· "Isso é nojeira,
imundice, excremento, ladroeira, pa
tifaria, suborno, desonestidade e ver

gohha dentro do futebol!!!". desaba

fou, Murillo. No jogo que se realí
zou no dia 17/11; - o Baependí deu
o troco: ganhou de 4xO. E o Juventus .

(que não é o de .Iaraguáj dançou ...

CONFIRA i\ HISTÓRIA ...
...HÃ 51 ANOS

_ Em 1930, um Cônsul brasilei

,ro teve a paciência de levantar as

dívidas da América, realizando so-
bré elas uma estatística, exceção' dos
EElJU. O Brasil, por milagre, não es

tava
-,

em primeiro lugar, mas essa

vantajosa situação era aparente, pois,
se as dívidas desses países fossem
calculada por cabeça de habitantes,
o Brasil, com uma população de 40
milhões, certamente batería o "re
cord" entre a irmandade. Assim, cal
culados em mil-réis, a dívida de ca

-da país era catalogada; de forma de
crescente: Argentina, México, Uru

guai, Costa Rica, Chile, Panamá, Cu
ba, BRASIL Bolívia, Honduras, São
Domíngosr Perú, San Salvador, Equa
dor, Paraguai, Guatemala, Nicarágua,
Venezuela, Haiti e Colômbia. No
curso desses 57 anos o Brasíl.. con
seguiu" se - transformar num autênti
co campeão mundial da modalidade.
E o Cônsul patrício termina as suas,

considerações: "Esta é, por enquan
to, e provavelmente sem terem en

trado no -computo os maís recentes
empréstimos, a- sorna que cada habi
tante deste vasto, rico e tão mal gei
vernado paíz deve 'aos credores ex-

ternos ,',-;
,

.

.

;
"

J' .,'
.

.; Desde o dia :l' de novembro

assumia 'o Governo da República, o

dr. Getúlio Vargas e o seu novo mi-
nistério, ficava assim contituído: In
terior e Jutíça _ Oswaldo Aranha:
Fazenda _ José Maria Withaker: Ex::
terior Afranio de Mello .Franco: Via
ção � Juarez Tavora; Agricultura
_ Assis Brasil; Guerra _ Gen, Lei te

de Castro; Marinha _ Alm'. Isaías
Noronha;

-

Chefia de Polícia _ Bap
tista Luzardo; 1jrabalho _ Lindolpho
Collor

-

e< Instrução. _ Francisco de

Campos. -

_
-

Nos combates de Itararé, os Ba

talhões que maís entraram em con

tato com 'as tropas adversárias eram

.o 139 e 15° B.C" morrendo o Cap.
Isaltino Pinho; que estivera em Ja

raguá, em- sua curta estadia.
-

...HA 40 ANOS
Em 1947, no dia 9 de dezem

-bro, reuniam-se no salão' nobre do

Colégio. São Luiz; de Jarazuá. os

srs. Irm. Ernesto José. Arnoldo Leo

nardo Schmítt, Mário Tavares. o 'dr.

Ary Pereira Oliveira, dr. Priamo
Ferreira. do Amaral e o sr.. Joaquim

-

Píazerâ, quando se tratou do -

pro
blema. da construção de um ginásio
em Jaraguá do Sul. Ao final da reu

nião toi 'aclamada a seguinte'comís
são que tomaria a seu encargo a an

gariaçãó de fundos e outras Il)edi
das necessárias à execução do e_!!l

préendimento: _
Pr. Ary Pereira Oli

verrat jo�quim Piazera, Wàldemar

Grubba, Arnoldo L· Schmitt, di. Al
varo Batalha, Roberto Marguardt,
Faustino Rubini. Heinz Marquardt,
Ernesto Czerniewic2;, Alfonso -Buhr,

Artur MüÍler, dr.. Luiz de Souza. dr.
Arquimedes Dantas, Irmão Ernesto

José e Mário Tavares da Cunha

Mello. Por sugestão de Virgilio Ru-

I
I

Barão de Itapocu-

'-- '

•••HÃ 22 ANOS
Em 1995, os ginasianog do

São Luís, a maior turma"que' já hou-
-,

ve até então no Colégío Marista de

Jaraguã, convidava para paraninfo
o dr. H. Díeter Schmidt que, no en

tanto, não poude
:

cumprir o com

promisso. em virtude
-

de integrar
uma Missão Econômica, par convo-

.

"lcação do' General Edmundo de Ma- I
cedo Soares, Presidente da Confede

ração Nacional das Indústrias, repre
sentando nessa Missão o Estado

-

de

Santa Catarina, no Japão. Dieter
Schmidt comunica à Comissão de

Formandos Luiz C. Neves, Alcívan-
'dIO Espezím. Murtlo Silva Canzoni
- e José Macedo o- imprevisto, mas

convida seu amigo, dr. Nilson Wil

son Bender. Prefeito ele Joinville, pa
ra representá-lo e este aceita a in

cumbencia. Chegada a hora da for

matura, às 18 horas, no antigo Sa

lãG Cristo Rei, do' dia 2 de dezem

bro, preesntes ,
autoridades, pro.esso

res e Os ginasianos, falta o paranín
fo e a cerimônia inicia assim mes

mo. com certo constrangimento:-A
formatura extendeu-se além do nor

mal, pelo número grande de forman

dos, e às 20 horas irrompe na sala
o Prefeito Bender que constata; en

tão, que o Secretário confundira 18

horas com 8 horas da noite· Alcivan
dro Espezirn, hoje advogado e Dele

gado de Polícia em "Guaramirim, po
derá comprovar o inusitado episó
dio em que faltou o Paraninfo e ,o

seu substituto, numa solene formatu-
ra.

-

- \
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Alistameoto MUitar a'gora· é de .ianeira a abril
, Ó Exército Nacional es

tá promovendo, como 9-
faz todos os anos durante

a Semana do Reservísta .;

9 a 16 de dezembro _ o

Exercício de Apresentação
da Reserva__EXARj87, pa
ra os Ofici
ais R_1, Oficiais R_2, As-

.

pirantes a Oficial R-2 e

praças, inclusive os dís

pensades de incorporação·
e' classificados em situa

ção especial, -Iicenciados
nos anos de 1982, 1983,
1924, 1985 e '1986.

-

o Exercicio de Apre
.sentação pode ser feito em
qualquer .Orgarüzação Mi

litar ou nas Juntas do Ser

viço Mílítar. A propósito,
a partir de 1988, segundo
informações da Delegacia
do Serviço Militar de Ja-

ADOLFO (ATI) DUMKE

Ontem •. terça-reíra e día 8, a nossa rua Clemente
Baratte apresentave-se estranha, pois estava. tudo:
parado, sílencíoso e triste, parecendo que uma força'
dcsconhoc+da atuava sobre seus residentes gerando o

mal' estar.
A própria natureza que em, Jaraguá é uma exube

rância de luz, de cores e vida, pois veja-se o rio Itapocu
volumoso e cheio de vigor; .

olhe-se para o lado onde
estilo as repetidoras de televisão e avístar-se..á o morro

.

da Boa Vista na sua imponência- e beleza selvagem.
A própna natureza tão exuberante, dizíamos, parecia
melancólica e conturbada apresentando um céu acin

zentado ameaçando chover a qualquer momento. E por
acaso n50 seria aquela chuva Iminente uma espécie
de pranto das alturas por algo de aflitivo e 'triste que
estivesse ocorrendo na rua Clemente Barattoj, Sim ...

pois o ambíente, ali, era só de. contrístamênto.

.

E logo choveu a valer por uma hora, parecendo
lágrimas a materialízarem o pranto das alturas, quiçá
a natureza chorando' sentídamente o que estava acon

tecendo às 13,30 horas de terça-feira, dia 08.12.81.'

E que naquele Instante falecia no Hospital M� São
José, aos 11 anos, o amigo Ati Dumke, criatura bonís

síma e muito estimada e que vim a conhecer em 1950
através do futebol quando, nas horas vagas da minha
função pública federal, atuava como locutor esportívo

.

na Rádio Jaraguã e numerosas vezes falei": no nome

do. Ati ao narrar as partidas futebolísticas entre ç;A.
Baopen 'ii- e SE D., Pedro Il de Corupä, pois o Ati era
goleiro deste Clube-

Que Deus Onipotente esteja sempre ao seu lado

amigo Ati A sua esposa Dna. Lúcia, filho e filhas, no

ra, .�enros e netos os sentidos pêsames.
'

_

Por José Castilho Pinto Jaraguá:do' Sul, 09 .. 12.81.

.

raguá do Sul, o alistamen-
..

to será feito de 10 .de Ja
neiro até 30 de abril 'e não

. mais até 30. de junho. Se
rá para os nascidos em

1970 e classes- anteriores
em débito.

ACARESC TBRÄ PLANTA0 NA:S FERIAS

A Associação de Crédi
to e Assistência Rural de
Santa Catarina (Acaresc)
que mantem escrttóríos em

toda a região, terá düran
te a vigência das férias

regulamentares dos fun
cionários, de 28 de de..

zembro a 21 de janeiro,
um engenheiro agrônomo
junto ao Escritório Regio
nal de Jaraguá do Sul.

Clínica Veterinária
SCHWElTZER'

W A L n E M A R' §CHWEITZERDR.

Clínica de pequenos e grandes anímaís, Cirurgias, vacinações,
raio x, internamentos, boutique..

.

Rua Jolnvllle, nC] ,1.178 �em frente 'ao Supermercado Breíthaupt]
fone J.·:-2548 _ Ja:raguá do 'Sul _ Santa Catarina

, .

. Confecções Sueli Ltda
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá coníerír a maís variada coleção aproveitando
as vantagens do preço e credlártó SueU

Fábrica e Lojá 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr- 1085
. F. 72-0603 .Jaraguá do Sul ..:. SC.

Loja 2 'Rua Reinaldo Rau, n° 530 _ F:12-2911
Jaraguá do Sul _ SC.

FURGOES, FURGOES ISOTERMICOS E FRIGORfFICOS
Jaragu' Esquerdo Rua Dr. Enrlco Fermi; 113 - Fone 72-1071

Clímex Magazine:
runo PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E -INFANTIL

Jaraguá do Sul _ Av. Marechal Deodoro 260 _ Fone 72-0968.,

Guaramirim _ Rua 28 de AlZosto, 1.334 F:.mC'. 73·U259

Walte.r Luiz Ribeiro
ADVOGADO

Rua João Marcatto n°. 13, sala 305, Fone

Fone 12-2875 � Edifício Domingos Ch:odini

Jaraguá dO Sul-Se.

i·

Escritório Contábil
.

Garcia
CRC-SC sob n9 0075

.

Escritas fiscais e contäbets
.

.Imposto de Renda
Registro de Micro-Empresa

� ;
.

f
- ,

Conrrra a eficiência de nossós serviços.
- Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 12;0695

Um toque de amor. Dê 'flores i! quem você

àma. Decorações, buquês, arranjos, plantas orna

mentais, coroas, ,com entrega a domlc�lIö.

Casá das' Flores
Relnoldo Rau 606,. esquina com a João Piecolt.

,seu FORONatal,

e 72-2614

lerece UI. presente.
A!inal, você e 0-. seu FORD conviveram 'tantos momentos juntos, partilhando alegrias e decep
coes no, decorrer deste ano, que . ele bem merece aquela "REVISÃO ESPECIAL" nesse Natal.

.

E a MORETTI, JORDAN quer participar nesta oportunidade junto com você. .

A partir do. dia 07/12 atê 23. 12.87 estamos oferecendo 20% de desconto em todos os sérví .os
& peças realízados em nossa oíícína.

. ,ç

[!r4P1] � -

Sul/Se. FODes 72-1777, 72-1995
,�--------------------------�--------�------------�--�

o

Av. Mal. Deodoro, n" 158-_ Jaraguá do
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INFORMATIVO ROTÁRIO

O ,Q.ualro-Meia..
'

'Cinco -

'.' Rótarianos: '�unidos para
.

servir, dedicados à paz"

Reunião naCidade de Corupá

Reahzou-se zna noite de 2 do corrente. no

Restautante Gruta Verde.. no vizinho m�lIúcípio.
de Corupá, uma interessante reunião de líderes

locais em sequência à reunião realizada. anterior
mente no día 17 .de novembro do- ano em' curso.

, Além do espírito de grande confraternização 'e
camaradagem, o ambíente propiciou excelente
trocá de idéias que poderão redundar em real be-
neficio da comunidade corupaense.

,

',1

A Presença do: Rotary
Para conhecimento dos .interessados:' Em ou

tubro de 1987 exístíam no mundo 23,129 Rotary
-' Club's. com 1.040,052 membros, em 460 Distritos,
em 161 países, e regiões ·geográficas. Na mesma

data. existiam ,5.348 Rotaract Clubes
-

e .5.310 In

teract Clubes.
E por falar em Interaet Clubes.

Quais as vantagens do Iriteractr -CöJ;ls1dere as

ótimas razões .que temos para patrocinar um In-
. teract Club: ar _ ..a satisfação de trabalhar ombro
a ombro com os jovens; b) _ a oportunidade, de
ortentä-Ios e ajudá-los a desenvolver um senso de

responsabilidade cívica; C) _ a' recompensa de
desfrutar da 'energia Ei! do entusiásmo

-

ir-radiado

por eles e .c;\) .-19 Interset oferece beneíícíos não
,

somente' aos Jovens e à nossa comunidade, que
se beneficia com seus projetos, mas a todos nós.
IV Peíra da Esperança f-'

A 4a.-Feira da Esperança, realizada em FIo

ríanópolis, nas instalações de tazer da ASTEL, al
cançou o maís absoluto sucesso. em beneficio: da
Associação de Pais e Amigos dos' Excepcionais _:_

APAE. Os-�otary Club's da- Grande Flerianópo
lís, pela quarta vez se enganjaram na feira de 26
a 29 de .novembro de 1987;, este ano acrescido do

Rotary .Club Florianópolis-Trindade, que' conse
guiu trazer para a capital o extraordinárío CEN
TRAL PARK, de São ,pauJ:o, 'que atraiu a atenção
da garotada e dos próprios adultos que, em gran
de número lá compareceram- p/ prestigiar a festa

. em benefício dos excepcionais. Parabéns aos ro

tarianos 'da Grande Florianópolis, que mais lima
vez deram aquele recado de trabalho. organiza"
ção e serviço.

(Da Comissão de Relações Públicas do, Distrito,
Ano 1987/88)

..

.

'

PoUtiea, Palítieos, F,olelore & Ci.l.
, O negócio tá'brabo; mes- a peneira." Subitamente o . fre também de cefaléia. Lá
mo.: Com a carinha que sil�ncio, depois da aprova-, a livre manííestação sim

Deus lhe deu, os novos ção de orçamento por plesménte não existe. El.a
admínistradores continuam decurso de prazo. Uma" está expressamente PROl·
a sofrer' de uma estranha vergonha!

"

BIDA. Para .quem não"
dor' de cabeça cronica, ....x-x- acredita é só -consultar um

que se converte em gestos Eis que.: de novo botam as amplo painel que, estra
e atos que incomedam manguínhas de Iora. O pre- tégícamente, foi colocado
maís que os borrachudos íeíto de Ponte Serrada es-

.

nas proximidades do reló
rieste quase começo de ve- tá d-enunciando aperse" gio ponto. Pobre Funda:
rão- Se combatiam a a;dmi-' güição e o revanchismo çãol . Paupérrima cultura!

nístração dos muitos anos que se está praticando em Quo Vadis?
, anteriores, metendo a cul- seu município. As obras

pa ,nos militares que não por ele' contratadas, a Se

conheciam o "saber
.

e o cretaria de Educação esta

jeito de resolver os pró- ria repassando recursos íí

blemas dos civis", estes nanceíros diretamente pa
mesmos faladores de pa- ra as empreiteiras do mu

Ianques públicos; agora. nicípio, o que é uma no

chegaram ao poder de vidade tão abusiva e anti

mando. Mas já viram co- étíca que até dá p'ra con-'
mo mandam? Mandam à- cluir que rexístem outros

beça! É isso mesmo. De . Interesses por trás dessa

tanto mandar um manda iniciativa. Daí porque o

no outro, na mesma área pinto' pia, o gato mia e o

e sobre o mesmo assunto. prefeito chia!
-

Na área do estado ã coisa, _x_x_

tá braba. Primeiro o Pro- ',A Fundação Catarinen

curador-deitou falação, es- se de Cultura que 'já teve rina,' apenas vão comuni

quecendo-se -de si .próprio- ·9' dedo .de um jaraguaen- car a conclusão do curso

Depois o Secretário da se e, por isso, elogiado pe- e agradecer aos que, con

Fazerida. Mais tarde o la grande imprensa, daCa- tribuiram para o exito de

qüipfQquó. na Saúde- ApitaI· pela. forma primoro· seus integrantes: Taí uma

.Agrículture não escapou rosa com que foi condu- idéia que pode pegar, si

da "sede de poder" onde zida,' começando por uma os nossos "salvadores da

se inverteram os valores. simples limpeza que lh�, pátria" não estancarem a

Até a Cesta do Povo en- deu um visual exterior Infíação que' no próximo
'trou na dança, querendo - c o m

"
s tat u s

" de mês iniciará uma, espiral
alguns tampar' O sol com sede -de governo, hoje so" de 600%.

(Fritz von Itapocu 12/87)

_x_x_

Os tempos estão mudan
do. E depressa. No correu

te. ano, pelo menos uma
formatura não deverá 'ter

lugar na forma convencio
nal ou, como sucede com

certa freqüencia: a forma
tura contestatória aos

"modus vivendi" deste Ii-.
nal de século. Os concluín-

,

tes do Curso
-

de Espeeie
lização em Adminis-tração
Pública. da Universidade
para o' Desenvolvimento
do Estado de Santa Cata-

> '

-
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Caoa'Dlpe pre'la larlaletim'ella dalercada. Jaragaá nadiretoria naçianal
o empresário blumena�-

. ense Pedro Cascaes Filho,
foi reeleito presidente da

Confederação Nacional das'
Micro e Pequenas Empre
sas (CONAMPE), para os

próximos dois anos, no

dia 28 de novembro, em

Info.rmações
,da APEVI

Desde o día 19.09.87, a

Associeção -dos Professo"
res e Educadores do Vale
do Itapocu (APEVI) vem
'atuando com a no'va . di- ,

retoria: Presidente Gilber-
to Luís Eiehinger. vice

presidente Eunice Prüsse.
secretária Suzi Iara Hos
tin. 2a. secretária Almida
Dál:mOiÜCO. tesoureira Mar
lise Müller. 2° tesoureiro
Guida Mannes; suplentes

Ivaristo A' Floriani.
Marcos Bartel e.Manna
M· B· Girolla. Conselho
Fiscal:, Alvína Hackbarth.
-Elíane Splíter. 'Anésío L·
Alexandre. Jussara Bauer
e Morgama Lessmann-
Esta diretoria fez parte

--de chapa única "Proibido
Estacionar" e se propõe a:

1). Reestruturar a APEVI;
2). Ativar o Boletim Iníor
mativo da- Associação; 3).
Promover cursos de forma
ção; 4). Integrar social e

desportívamente. .
Traba

lhando arduamente na re

estruturação da'APEVI.
conseguimos ampliar nosso
quadro de associados. con
tando atualmente com 125
sócios da APEVI!Ai.ÍSC.
Estamos continuamente

participando de reuniões :

do Comando E s t a d u a I

(ALISC) pare deliberarmos
sobre decisões. que estão
sendo tomadas relativas à,
'educação.
Como ato reivindicató

rio. 36 professores da' re

grão entraram com, ação Ijudicial contra o Estado '

de Santa Catarina. para
cobrança, dos juros dos

gatilhos. Também foi rea

lizada a eleição para a no

va diretoria da ALISe" e
na nossa, região votaram

118 assocíàdos- Essa nova

diretoria toma posse no

día 12.12.87 em Florianó

polis.
A todos os 'professores e

educadores do Vale do
Itapocu. a Diretoria da
APEVI deseja um Feliz

Natal E;! um Ano Novo re

pleto de felicidades. satís

ração e sucessos na luta
"

pela causa que abraçamos:
-o Magístérío', 'A Educa-
I_ '"

_
.

,çae. '
"

Diretoria da APEVI

Brasília. Além de Cascaes,
Santa Catarina figura em

outros cargos expressívos
na diretoria da> CONAM
PE. como Sílvio Rangel de
Figueiredo numa das vice'

presidências. Paulo Ade
mir Ploríaní (de Jaraguá
do Sul) como 1 Ó secretá-

río.: Roberto de Souza e

Arlindo Zucco. como ínte
grantes do conselho .físcal.

Na ocasião o .plenäno
aprovou Q documento
"Carta de Brâsilía", diri

gido ao Governo e a Na

,ção, defendendo. aprovan-

do e pleiteando vários particípação da CONAM"
princípios. dentre os quais pE, para reformular o Es"
anistia 'da correção mone-

. tatuto da Microempresa;
tária para os débitos orí- íriclusão no. artigo 212,do
undos de empréstimos re- Anteprojeto . Çonstítucío
alizados durante os planos nal de parâmetro de fatu-

.

cruzados igual a já conce- ramento máximo que ca

dida a0S agrtcultores: ex- racterize a microempresa
tensão dós beneficios fis- a nível nacional; co-partí-.
cais e previdenciários aos cipação da Confederação
microempresários, nos mol- no fundo das contribui

des asseguradas às Prefei-. ções parafiscais (Sesi. Se

turas Municipais pelo Go' nai, Sesc e Senac}, em ba

vemo; participação da ses igualitárias; fortaleci-
" , I

CONAMPE no Conselho' mente do mercado interno.
. Conselho' Monetário Na- assegurando os princípios
cíonal: criação de uma Co- da livre iniciativa.' entre
missão Governamental com outros.

Ic,fe divulga caldidalo � vaga / 88
Mais uma etapa do Con- ao' vestíbular-

curso Vestibular Unifica-
'

As provas serão' realiza
do da ACAFE _ 10 semes- das nos días 19. 20, 21 e

tre de 88 _ no qual con- 22 de Janeiro. A' ACAFÉ
correm 20.330 candidatos divulgou .esta semana a

que disputam 6:904 vagas primeira relação candida
foi cumprida esta semana, to-vaga. dos cursos que. o ,

com a retirada junto as sistema fundacional ofe

Fundações' Educacionais rece no Estado. Em Jara
das Etiquetas'

.

do Cartão guá do Sul, existem 3,70
Confirmação de Inscrição, candidatos-vaga para o

quando os. candidatos' curso de Admínistraçêo.
apresentaram a "grade 2.93 candidatos por vaga
do' questionário sócío-cul- para Pedagogia (curso na
tural". que receberam pa- vo que inicia em 88) e

ra preencher quando eíe- 2.22 candidatos-vaga para
tivaram suas inscrições Ciências Contãbeís.

.OPPU'S VíDEO
CLUBE E LOCADORA

.

Somente. Filmes -Selados
r

.I

Matrículas no' COlég,io
Divina Providência

r

Ö ,COLEGIO DIVINA PROVIDÊNCIA comunica

que abre as' suas matrículas nos días:
14 e 15 de dezembro

=
Alunos dQ CQlégio (Reno

vaçãd de Matrícula).
16 de dezembro _ Alunos novos.

O Horário para efetuar as matrículas será nos

três períodos: Matutino, Vespertino e Noturno.
ALUNOS NOVOS: Queira:m com antecedência

apanhar nó Colégio o ",FORMULÁRIO DE MA
'rRICULA e a relação dos DOCUMENTOS neces-

sários.
'

O Colégio informa que abrirá matrículas para l a.
e 2a. Séries do JO Grau para .0 período da tarde

(Vespertino}.
'

.

.Oútras informações, poderão ser obtidas pelo Te
lefone: 72-0719.
O COLEGIO DIVINA PROVlDENCl� dá primazia
à QUALIDADE DO ENSINO. e por esta razão se

lecione seus Professores e promove Cursos Espe
I
ciais para atualização e desenvolvimento 40s mes
mos,

.LANÇAMENTOS DA'SEMANA:

A 'Direção

JOGO DA SOBREVI�NCIA [políclal] A
. COR DA MORTE (aventura)
O REGRESSO PARA BOUNTIFFUL (drama)
WEST and SODA (desenho).

'

\

O ANTICRISTO (suspense) MISSÃO NINJA

(aventura)
,

TERRITO.RIO INIMIGO (aventura)
CAVALEIROS DA NOITE (aventura)
'PRESA DO SIL�NqO {drama]
lIVRE ESELVAGEM [aventura/Infantll'[

,
'

OPPU'S VÍDEO CLUBE

\

'Primando' por QUALIDADE

• Excursões aéreas e terrestres

• Cruzeiros marttimos JARAGUÁ TURISMO
• Rêservâ de hotéis'

• Serviços de passaportes

• Passagens aéreas
,

(nacionais e intemacionais) 'i!<;:-
I�,

• Passagens rodoviárias
'

'�f',

r:L-

�����/}�
,

'

• Locações de veículos \ J'"
,

.

Agênoia de Viagens,
.

I

Rua Epitácio Pessoa,464-Fone 72-0977-Telex (0474)341
JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

I
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Oferecemos serviço. de contabilidade em

geral e assessorta especial às. micro e peque-
nas empresas. ,"

Rua. Venàncíó da Silva' Porto, 331 .;_ Ao lado da
Comereíal Fl01'llaDl

SAV10 MURILO' PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO �ARRETO' DE ·AZEVEDO

Advoqa,dos'
" Direito Civil _ Criminal,.... Comercíal

,.,

Trabalhista _ Esportivo

Novo endereço _ Mar.
Do 97 _ Sala 1

Deodoro da F9Dseca
.

aumentai' ,'nl
O índice de� 'ordenações.' .cíonal de Presbíteros.'

sacerdotais
. .cómeçou a A elevação da taxa de

crescer a' partir de .1976; ordenações' indica que a

daquele ano até 1980 'hou- Igreja' Católica está supe:
ve 'aumento, de 'l,�,k, no "rando, no Brasil, a crise
número de ordenações. ín- ocorrida entre 1965,a 1975.
dite que 'Subiu para 2.-5% após' o Concilio Vaticano
nos cinco anos seguintes. II. Mesmo assim. há ca

B o que .revele levanta- rência de padres; são mé-

menta realizado pelo Cen- nos de 14 mil para um País Informe Paroquial
.

" PARÓQUIA SÄO
tro 'de Est�tísti�a Reli�i?- ond,e. 80% 'da popu�aç�� é

,

.

T '

sa e Investigações Sociais católica. o que sígnífíca ,SEBAS IÄO

da. ' CNBB _ Conferência' um. padre para_7,6 mil ha- Nos�a Men�agem: A pro
Nacional dos � Bi�po!) do' bitantes. i O levantamento I?�ssa da ;vmda,?e Jesus

Brasíi .: dIValgado
i

em da C:NßB revela.' também. e '.a cause
.

da noss�, ale-
,

Itaieí. São Paulo, onde' se que' o número de vocações gna-: ,Alegna �ue nao se

realizou o 2° Encontro Na- e ordenações é'omaior no experímenta so .no tempo
. '

'do Advento, como tam-'
bém em cada momento da
vida, mesmo nas prova
ções. no sofrimento e na

angústia do dia-a-dia. Tudo
depende da qualidade da
nossa fé e da nossa espe
.ranca: Se elas forem fir
mes. veremos o Cristo ca

.mínhando ao nosso lado.
'

lutando, trabalhando e

amando conosco.
'

. A' causa de nossa ale-:
gria é por <{ue Jesus veio
trazer a Boa-Nova aos po
bres e confortar os desa
nimados. Por que veio tra
zer a 'libertação aos' pri
sioneiros e escravizados.
Por' que- veio a

\

g:íiaça 'do
perdão aos pecadores ar-'

rependidos. E esta certeza
de que o Senhor vem: faz
brotar a alegria." Vamos.
portanto, evitar todo tipo
,de maldade e praticar o

amor e a justiça para que'
nossa alegria seja comple
ta. '

Horäríos .de Missas: Às
lah de hoje, dia 12. na

Igreja São Judas Tadeu. a

Ordenação Sacerdotal' do
Diácono Celso Wasch e

. às '19h. míssa na Matriz.
Domingo, às 7. 9 e 19h na

Matriz; às 9h em' Santa
Luzia e no mesmo horá-

i

rio. a primeira missa da
Padre Celso na Igreja São
Judas.

'

-,

LIda.

Brasil
clero secular do que nas

congregações religiosas. in
vertendo-se uma posição
que vinha desde 1965,
quando os seminários lí-
'gados as congregações
eram . os mais procurados.
(São Paulo - Ag. Planalto).

de

\
.� --------� -,---------------------------.,--

C h a I é
IMOBWARlA E

REP�ENTAÇOES LTDA.

Rua Reíneldo Rau 61 .... Fones 72-13�0 e 72-2�21.
_ CRECI 6,43-J. "

'VENDE

,

Serraria 'I Ja,raguá
.

,
,

(BEIJLING)

Vendas de madeíra em "ger.aI e' servíços

Rua São José n- 143 _ Bàirro Jaragaá Esquerdo.
Fone 12�2963/'

N A TAL�SEMPRE
Neste Natal, faça uma

.críança sorrir:' Ampare a'

criança carente. Dê- a ela'
e as' instituições filantró
picas oportunidades de um

futuro melhor � condições
.

para o seu desenvolvimen
to.'

Casa em alvenaria com área de 120m2., edifícad�
,

em .térreno de 406m2. Rua Ernesto Zahn. prox.
Mercado Sandia;
Cas..

·

em alvenaria-com área de 140m2., edificada
em ierreno de 400m2. Rua "A" do Loteamento
Amizade; r,
Casa emAlvenaría com área de 80m2,,'edificada

,

'

I '

em terreno de 200m2. Lateral da Rua 25 de Ju-
lho. prox. Loteamento, Vila Romana;
Casa em alvenaria com área de 100m2 .• edificada
em terreno de 400m2, Rua Bolivia prox.' Salão
Doering;
Casa de Madeira (míxta) com área de 80m2 .• edi
ficada em terreno de 500m2., Rua Herinque Jens-

'

sen prox. Rua Acre; , '

,
Terreno com área de 840m�. Rua 2_5, de julho,

.

prox. Trévo Ilha da Figueira/Vila Nova;
Terreno COIJl área de 208m2., Rua Joínvílle BR-280
prox. 'Trevo de Schroeder

.
� "

,.

Pequenos reparos em sua .casa _ serviços de
eletrtcídade 'e hídräuhcos, consertos de chuvei-'
rós,' fetrös elétrícos, portas, janelas, etc, Colo
cação' de fechaduras, armários; prateleiras, insta- '.

.

ção de máquinas de lavar, secadoras, ar condícío
nado, montagem e desmontagem de móveis, além'
"de outrOs servtços.

' ' .
"

Colocamos 'Cabos em panelas, Compra e ven

da de .môveís usades e eletrodomésticos.
.

Rua Reínoldo Rau, em frente' a Dísapel (ao,
lado doPosto de Saúde). Recados: Fone 72-1869.

Prevlna-sa centra insetos em seu lar. Çolo
que TELA "em suas portas e janelas. procure'

, SOe,ORRO, CASEIRO

NOSSO$ produtets: Toilh35 de Mesill. Pano:i' de

Copa, T�idos pará Cortinas e Vestuário; estiO

diS.,.,�fvéiS no, Posto de Ve�das sito' a SR_ 280,

Km 54 - Guar�mirim.

\,
-,

I '

,.
,

JARAGUA FABRL SÄ. ,

{
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, o Estádio Max WllhelÍn infantil do Botaíogo e

foi palco domingo à tarde Ola�ia, vencido pelo pri
de novas 'decisões, desta meiro por 1 a o. Na deci
feita do Campeonato da � são dos aspirentes. após
2à, Divisão de Amadores empates no período nor
da Liga Jaraguaense 'de mal e na prorrogação sem

Futebol, nas categorias as·' abertura 'de contagem
pírante e titulares. A tar- entre América e Aliança,
de esportiva foi' aberta o título foi obtido pela
com '0 amistoso entre o equipe americana na ter-

ceira
-

série da cobrança dê

pênaltís. título que Ö Ali
ança deixou escapar, quan

_ O Clube, de Bolão 81, 'do era praticamente .seu-
da SER Vleirense, realizou

"

Na partida de fundo,
segunda ,à noite a disputa com arbitragem de Simão
do Rei do Bolão, em série Benício, auxiliado -por Ri"
de 100 bolas. tradicíonaí
dos finais-de-ano. O

. 'rei",
com 671 palitos derruba

dos é Antônio Berns, 1 °

'Príncipe Rolando Wulf

(655) e 2° Príncipe Harol
do Güths (651). Neste do

mingo, dia 13, Ó Clube en

cerra na .Sociedade João

Pessoa, com eleição da di

retoria e entrega da' pre
miação aos destaques do

lJara:gu3"'ilo Sul,-:" nê 12 ti 21 (Ie �mn1iro (lê ID1J'1
--�--

,COltllEIO DU POVO
--�----------�--�----------------�--._------------------

América conquista os dois ·titulos do Campe�nato· da 2á•. Divisa0·
cârdo"Nart e Eugêriio Ma- Américà no final d� pri-, quanto.ique o göÍeiro' me

, chado. América e,Grêmio méíro tempo e Carlinhos, nos vazado foi Mário (Grê- ,

Garibaldí proporcionaram cobrando falta ampliou mio, Geríbaldl). Este cer
ao público que deixou nas para 2, a' O no primeiro mí- tarne encerrou o -calerrdá- ,

bilheterias Cz$l 11.050,00 nuto de jogo .da segunda rio esportivo da Liga Ja
um bom espetáculo, pela etapa, descontando Juca raguaense de Futebol, que,
.rtiovímentação -des equí- ao quadro gremísta. O segundá o presidente Val

pes e boas jogadas. No fi- América foi campeão uti- demar Vieira, já tem pra
nal do jogo, América 2xl - lizando-se nesta partida de ticamente pronto o calen
Grêmio Garibaldí, título Mile. Massa. Jóís. Escurí- dário da próxima tempo-
muito valorizado pelo Ga- , nho. ICQ, .Célío, Pópo. Ama- rada..

.

ríbaldí que há cinco anos rildo Edson, Carlinhos e

persegue o-primeiro lugar ,Berbé e, ainda, Orli e Nê

no Campeonato da )\1. Di- go; o·' Grêmio Garibaldi
.visãor foi de �ário (Rubini], GH·

son. Pedrão. Ivo, Dêne

Pópo marcou' para o (Juca), Sávio, Edinei. Arí
zinho (Feliciano), Taíco,
Néco (Ni�son) ,e Zaio.

Dois toqúes

Weg: Química campeã ,em Guar,amirim

No amistoso f e s t i v o

acontecido domingo pela
manhã no Estédio da SER.,
Menegotti. entre a Seleção
Varzeana .e o Vila Lenzi.

na entrega de faixas .de
campeão do 59 ,Campeo
nato Municipal Vatzeano.

de Futeból ao Vila l.enzi,
o placar permaneceu igual:
1 a 1, gols de Serginho
(Seleção) e Chieão (V.
Lenzi). A Seléção formou
com H é I i o tDentinho \,
Carlinhos, Renatõ, Eval-·
do, Aldo, Marinho, Nelsi-
.. -

.

da Weg Química, foi á

goleiro menos vazado.
Em Corupá. decide-se

neste sábado, dia 12, o

Campeonato Municipal de
Futebol de Salão da CME,
no Ginásio de Esportes
Willy Germano Cessner

Na. categoria veteranos,

decidem Açougue Ano

Bom e 'I'ranspórtadora Ha

nemann e. na categoria
principal KLC e Casan.

:j{LC e Ano . Bom vence

ram o primeiro. jogo da
decisão.

nho. João Coelho, Sergio
nho, Jair, Tubarão, Gení
ilho e Beta e o Vila Lenzi
com Luimar, Rose, Chicão,
Di. Enco. Dico, Mito, Ar"
.nínho, Maradona. Sergi-
nho, Lando, Maurício, Nei
e Uüzinhõ.

Após o j.ogo, no galpão
de 'festas dà Comunidade
São Judas, aconteçeu apre-
miação, com a presença

, de autoridades municipais,
.

desportistas, atletas e con-,
vidados.

Kuki
,

� --I
Confecções

-

POSTO DÉ VENDAS 'JUNTO A. FÁBRICA

A Weg Química, com a
goleada imposta sobre o

Poço Grande, por 1 a 2,

sagrou-se campeã do 1°

Cämpeonato Municipal de
Futebol de Futebol de Sa
lão de Guaremirlm, cuja
decisão houvez.se na noi
te do dia 4, no Ginásio de.

ano·
.

d
.. .. Esportes "Rodolfo Jahn".

-
Um grupo e cataquei- Em disputa do terceiro -lu

ros de Jaraguá do Sul
gar a Kí-Kaska aplicou

'part� às 5 '!tborda'S d�. m�· ,

1x3 sobre a Loja do Atle
nhã deste sa a o, VIa no

t t
'

t'l'h"v, lha a, que eve o ar 1 erro-

Itapocu- até Bar��. e .

do . certame, o Antônio,
A aventura aquática, se- 28 1 MOI

,

1 d que marcou go s- 1 e,

gundo ° ider ° grupe,.

::lY �ss:�:nh:::S� d��: Seleção e Vilà, Lenzi ioo'ais: 1· a 1
chegada na praia príncí
pal- Em teveretro- no Par

que Malwee, acontece c

40 Festival de Calaques e ,

em. março, ° percurso .Ne- ,

reu-Jaraguá. de bateiras e

caíaques. ,

_ A Sociedade Paranú,
de Ribeirão Grande, pro

.

move neste domingo, n

" partjr das 8h. uni Torne;o
de .Truco, em sua sede·
Como premiação, do pri
meiro 'ao quinto coloca·

dos, novilho, 2 parcos e

:. troféus. Inscrição .por du"
,

pIa' Cz$ 350,00 até as 12
horas e a pessoa que ins

crever mais equipes ga-
nhará de brinde uma caI",

culadora eletrônica� da Co-
,

,
mercial Floriani.

'

_ Com jogos nos dias 8
,

e 11, ,encerrou·se ° 50
Campeonato M uni c i p a I
Aberto de Futebol de Sa
Ião,' da DME e LJFS. O

'" ,terceiro lugar foi disputa·
do entre Trevo·' 'I'ranspor-

," ·tes X. Confecções NeUza.. e

- ° titulo, entre Frigumz e '

Rei dos B'otães "A".

_ Ö Botafogo Futebol
Clube, pela segunda fase
do Campeonato Estadual
Amador, enfrenta em Rio

do SuL neste dia 13, do"

mingo, a equipe. do Xa

ranga. da Liga local. No

(:lia 20, na Barra do Rio
Cerro;, as equipes voltam
ii niedir fQrças.,�

Rua Joinville nl? 1400
_ Jaraguá do Sul-Se.

Dr. Altevir A.' Fogaça -Júnior'

Ora. Osvalina '. Vargas Rtdrigues
A D ;v � G,A DOS

Rua Domin2QI, da Nova 102 _ ·Pone 12-0498
Jaraguá do Sul-Se·

'

'-. ". ,.'

'---,----:--.--
..__.-.....:.-.-_..,_.-.--..:-.-'-- ...�--:; . ..,......---::-�-,-.7-<-.:..

.,";::)�

,Senta
encerra ,� ,ano
O Senta Pua S.C. filia

do ao C.A. Baependí. en

cerrou o ano esportivo
com um almoço rio Res"
,taurante AdeIino 'Bompa
ni. no Jaraguá Esquerdo,
no dia 6,. quando usaram

, "da palavra, referindo-se ao

Falcon e Cruzel·ro ': ano de 19,8:, Renato Trapp,
Da. Brasília. E.v. Schmö-
ekel, Àntonio Berns, Ingo
Fallgatter e CecilioMüller,
este último e dois outros

companheiros emociona-
'A CME "de Schroeder iam os presentes com o

encerrou sábado, dia 5; o estender ,das mãos para
2° Torneio' Municipal' de esquecer desentendimen
Futebol de Salão--que .mo- tos na vida esportiva.
vímentou .doze equipes. Os
jogos finais da "Chave
dos Vencedores" 'foram
Intercontinental' 5xl Des-.
portiva, Falcon 3x1 Grê
mio 'I'omasellí e Olímpí
co "A" OxO Coremaco. sa

grando-se campeão o' Fal-
"con. que sornou 8> pontos;
více-campeão Coremacci

·
com 6 pontos,' seguindo-os
Olímpico e"' Grêmio To
maselli com 5. Interconti"
nental 4 e Desportiva 2

, pontos. Már.cio, do Olím

pico "A" foi o artilheiro
,com 23 gols e Renildo, da
Coremaco, com 6, gols, o

goleiro menos vazádo, en·

quanto, que o campeão da

disciplina foi o Il}tercõnti'
nenta1.

A artilharia do Campeo
nato ficou com Csrlíâhos
(América] e Sílvio (Rio
da Luz), com 1 gols, en-

campeões em sn

Na ocasião realizou-se,
também, a eleição da no

va diretoria, que ficou
constituída dos seguintes:
Preso de Honra: E.V.
Schmöckel- . Presidente:
Antonio B e rn s; Vice:
Ewaldo Zenke; '19 Secr
Adalberto Jacobi; 2° Secr.
Luiz

.

C. Hornburg;' Tes.
Egon Trapp; 2° Tes.: Ingo
Leitzke· Oradores: Renato'
Trapp e E;V. Schmöckeh
Técnico Bola "1&" _ ,Luiz
Ristow, e Ingobert Pett;
Técnico Bola "23" _ Ingo
Fallgatter e Mário Ristow;
Diretores Sociais: Lincoln
Ristow, Sídio 'Mülle.r e Ce-,
cílio Müller; Diretores, de
Esportes: Ilário Müller, ln
go FaÍlg,atter. Os m a' r

Pela ,"Chave dos Perde· Müller e Luiz Ristow e

dores" _ Internacional 8x2 Camp..novos Bo-lonistas:
Olímpico "B". Cnl,zeiÍo Lincoln, ,PI4cido, Viro e

2x1 Bandeirantes e Vete-: Luiz Risto'Y'·
ranos 3x2 Juventus. O

campeão foi o Cruzeil:o Fízera.m parte. do qua-'
, com 9 pontos, vice o Ban· dro social, em 1981, os se

deirantes "com 6, ficando guintes: ÄC:lillberto Jacobi,
nas d�mais colocações o Antonio Be rn s, A r no

Juventus 'com 6, Vetera- Schr,eib.er. Ceoilio Müller,
npS 5, Internacional 3 e Egon Trapp, Ewaldo Zen
Olímpicó "B" ,1 ponto. O ,Ice: H,eIHique fIardL Ilário
artilheiro '10i Vilson (Cru- . Müller, Ingo FaHg,atter, ln·

· zeirof com 15 gols e Dar- .'go Lejtzke, Ingobert Peft,
ci· {Cruzeirp),,_E:om 16,gols" José Cjldö Kt,Ihn, lincoln

· 6 goleiro menos vazadó.. D. .Ristow, Luiz ç. 'Horn
burg, Luiz C. Ristow. M.ar-

Em Schroeder, encerra' eos Beltramini, Mario Ris- .

,se neste di,a 1 J', rio Clube' tow, Nivalçl�o Freil;lerger,
,Caça e ,Tiro Bracinhó, o Osmár" Müller, Plácido
Torneio. de, Tiro ao Alvo

.
Rausis..Renato Trapp, Sí

"Vereador 'Ca;rmelo, Pas-. dio .MÜ'rlet�, Viro Valz, e

quall:'._.' Norberto: En1{e.\· -y,;
� 1 "..i_, 1:_Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Governador -'e

A recepção à comitiva
houve-se no Centro de In

formações Turísticas e o

ato inaugural teve lugar
no entroncamento das ruas
Venâncio da Silva Porto/
CeI. 'Ber�ardo -Grubba.
Cerca de 1.500 pessoas

A qualíficação foi dada
pelo prefeito Durval Va�

" ,

sei" .pela vinda à cidade,
de uma única vez, de des
tacados homens ,públicos,
dentre eles o Governador
do Estado, pela quínta vez

em Jaraguá. A ciclovia
inaugurada" disse o pre
feito, beneficia a 10 'mil
trabalhadores, além de

possibilitar maior seguran
ça e comodidade, construí
da com recursos do mu

mcipio e da EBTU, conse

guidos através do depu- Jtado e hoje ministro Luiz
Henrique, "0 nosso em-'
bai�ador em Brasília".
Até há bem pouco, ,Jara- \
guá era relegado a segun
do plano por .não possuir
representantes condignos
em Florianópolis e' 'em '

Brasília" declarou, Vasel.
ao )hipotecar soUdarieda
de a Pedro Ivo e a Sar-,
ney na defesa do regime
presidencialista e nos ein
co anos de mandato ao

Chefe da Nação.'
Fez o Prefeito, ao minis

tro Prisco' Vianna; uma

solicitação de aporte finan
ceiro para a construção

Os Sindicatos Profissional e Patronal dos Me
talúrgícos. fecharam esta semana o Acordo Coletivo
de Trabalho, pera vigorar durante o próximo ano. O
índice de aumento salariel acertado foi de 390% sobre
ja'1eiro/87, o que significa que os empregados da maio
ria das empresas do ramo vão receber, a partir de ja-

,

'neiro, entre 58 e 78% de aumento, segundo L·e. Busana:
_ Ele considerou ótimas. as conquistas. pois con

seguiu-se repor 0- poder de compra e ainda por cima,
os metalúrgicos terão um aumento real de 4,48%. O
salário normativo (inicial) em empresas até 200 empre
gaaoß passará para C�$ 8.064.00 e acima de 200 em

pregados. CZ$ 9.800,00. Outros ganhos ainda foram
, obtidos na ',área social. dest!lca, feliz. o síndícalísta Bu
sana.

_ '-O PMDB fará somente no dia 27 de'março a

eleição -Io novo Diretório e não maís em janeiro Á
escolha cos candidatos às eleições de novembro acon

tecerá somente após aquela data. O pDS, no entanto,
elege amanhã o novo Diretório, no c.A. Baependi. pa
ra cuja Executiva o presídente-ínteríno Reiner Medro,
'afirma não ser candidato. ,

-,

:.... -

_ A Itapemírím/Penha inaugurou dia 6" nova li
nha de Ônibus; direta, entre .Jaraguá e Porto Alegre.
O ônibus sai 'diariamente de Jaraguá às 19h30 e de
Porto Alegre, às 20h30. Este ano foram implantadas
duas outras linhas diretas: Jaraguá-São Paulo e Jara

gUlí-�io de Janeiro.
,

.; A AABB inaugura neste sábado o seu campo
, de futebol suíço, ao lado do ginásio, de esportes. A par
tir tias 14 horas haverá torneio interno e à noite, às
20 horas, AABB- de Jaraguã x AABB de JoinviÚe.

'

_ O PFL de Jaraguä' do Sul fará circular nos pró
xímos días, junto a comunidade, o seu' posicionamento
"Assim Pensamos, Assim Agimos", onde expressa
uma PQsiçãc,> nova e diferente na forma de agir polítí
camente-

De cocheira:' Nome do sindicalista Clemente
Mannes está. sendo .ertículade para a presídêncía dá
Central única tios Trabalhadores de SC, a CUT:

.,

_ ... ...;

Jaraguá disse LH, que pe-'
díu retribuição através do
apoio e confiança a Pedro
Ivo e Sar!íey.
PRISCO VIANNA:
HORA DE UNIÄO

Ministras
'da terceira ponte' sobre o

rio ltepocu..de 104 metros
-de extensão, na altura do
'drubba..

CUMPRINPO A,
PALAVRA E' A MISSÄO

Jaraguá 'do Sul acolheu prestigiaram,
Por algumas horas, na se- ,

"ACONTECIMENTO'"gunda-Ieíra. dia 7, expres-.
sívas personalldades 'do 'HISTORICO"

mundo político catarínen
se e brasileiro, que pres-'
-tígíaram a' solenidade de
inauguração da ciclovia
do trabalhador, de 4,9

km, construída pela Pre
feitura, com a participa
ção da EBTU em 3Q<>h da
obra. Estiveram na cidade
'o governador Pedro Ivo,
ministro Luiz Hénríque da
Silveira, da Ciência e Tec

nologia, " ministro
,

Luiz"
Humberto Prisco Vianna,
da Habitação, Urbanismo
e Desenvolvimento Urba
no,' presidente Telmo Ma

gadan. da EBTU, presiden
te Mauricio Viotti de Bar
ros, dá Caixa Econômica
Federal, vice-presidente da

CEF Joaquim Santas Fi

lho, deputados federais Re
nato Vianna e Geovah
Amarante, deputado Ade
mar Duwe e lideranças
municipais. ,

Os governos do Estado

Is 1IIIaçies de Flávia Jlsé e Federal não faltarão com

Mais' 19 creches

"Em Jaraguá do Sul, 'o
nosso partido cumpre a

palavra e a missão, e a

confiança da .comunídade
é retribuída com a aplica
ção de recursos do gover
no federal. A mesma saga
escrita por Artur Müller,
haverá de ser escrita tam
bém pelo atuaf Prefeito,
disse em seu pronuncia- ,

mente o Ministro Linz
Henrique. quando infor
mau' a assinatura de con-

vênios, que possibilitarão
'o repasse de Cz$ 17 mi-,
lhões ao muÍlicípio,' para
aplicação no sistema víá,
río e rede de abasteci
mento de áglJa. Luiz Hen

ríque ,lembrou que o' Mi
nistro Prisco Vianna trou
xera naquela data Cz$ 25
bilhões. a Santa Catarína,
"maís do que o orçamento '

'do Estado", Os quaís. se

rão aplicados também em
asfaltamento, dentre os

'quais os trechos Jaraguá
Pomerode e Joinvillec.Gua

.

ramírím, via Brüderthal-

dDliciliares l 88
Em 88, Jaraguã do' Stil

vai ser beneficiado com a

implantação de dezenove
novas _ creches domicilia-'
res, segundo o que prevê
a proposta 'de convênio
que a Prefeitura analísa e

deve assinar com a Secre-'
tana do Trabalho e Desen
volvimento ' Comunitário.
Hoje, ás 13 creches domí
ciliares existentes,' aten
dem à 7S.crianças, número
que será acrescido em mar- ,

ço para 18 creches e 108
crianças atendidas: maio
24 creches e 144 crianças;
agosto 28 creches e 168
crianças e outubro, 32 cre

ches e 192 crianças aten
didas, de O a 6 anos, fi
lhas de pais operários re

sidentes na Vila Lenzí.
Cohab. Jaraguá Esquerdo,
Ilha da Figueira, Lotea
mento São Luiz, Boa Vista,
Nereu- Ramos e S. Judas
Tadeu.

Nó mês de janeiro: a

munícipalídade assume o

convênio
-

para a manuten
ção das creches. Na coor

denaçâo municipal, pelo
bom trabalho, continua a

. Sra. Arfa Pamplona..

vem se esforçando para
conduzir' a nação neste
processo de transição de
mocrática e é preciso so

lidariedade e lealdade, co

mo vimos 'fa:z;endo, para
que consiga cumprir o seu

plano. Não f= legítimo ti-
O Ministro Prisco Ví-: rar-lha um ano de man

anna, da Habitação, Urba- dato. O parlamentarisrrro
r

nismo - e Meio-Ambiente, não, é remédio para a cri
classificou a obra que pre- se politica. E' preciso es
senciava a inauguração de pírito de renúncia e com
singela mas significativa preensão e não radicalís
ao governo federal, que mos. Não temo eleições,
tem sua ação voltada ao' mas a presidencial, como
social. "Vim trazer o meu alguns defendem, é extre
apoio e solidariedade' a mamente funesta em, 88.
quem trabalha e 'o conjun-, A declaração é de Pedro
to de convênios assinados 'Ivo" em Jaraguá, quando
nesta datá, no valor de destacou os recursos car..

Cz$ 25 bilhões é a retrí- reados pela União e outros
buição do apoio e.Jealda- que estão aportando no
de do governo catatinense � Estado, assim como em Ja
ao governo federal, cujos raguá, para a melhoria da

,

recursos contribuirão para qualidade de . vida.
'

a melhoria: da qualidade
de vida do povo de San- ' Infor'mou _o Governador
ta Catarina; da Capital e que através destes recur
do Interior". Quanto a so- sos é que' está-se construo
licitação do' prefeito Va-' ind? a Corupá-São Bento
sel, Prisco Vianna enca- ,e, nos próximos meses, éf

mínhou a EBTU, para via- Jaraguá ..Pornerode, entre
bilízar o enquadramento outras obras programadas.
técnico dentro da política
de transportes urbanos. RECEPÇÃO

Após, a inauguração, à
exceção' do Governador
que seguiu viagem à Ca..

pital, os Ministros e co
mitiva pertícíparem da,
solenidade de ativação da
decoração natalina, e na

Sociedade Alvorada, com
representantes de toda a

Microrregião, aconteceu
concorrido ijantar, com

maís de trezentas pessoas.

Por fim, pediu apoio a

Sarney para a estabilida
de necessária e a paz polí
tica, pl que realize as obras
que o povo reclama. E sen

tenciou: "a hora é de união
e não de divisão".

ELEIÇÕES EM 88:
"FUNESTAS" .

-

O presidente Sarney
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