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A Secretaria da Educação
eprovou, na re9i2:> 'Ja 19.J
UCRE, a lmplan-ação de
novas escolas de 1.0 grau e

novos cursos de 2.° graui
cujos processos estão em

. tramitação no Conselho Es-
tadual de Educação e que
funcionarão a partir de 85.
Em Jaraguá do Sul será

implantada uma escola bá
sica de 1." à 8." séries, a

ser construída nas lmedia
ções do Beira Rio CI�be de

Campo e que funcionará,
enquanto perdurar a cons

trução, nas dependências do
Colégio São Luís, alugados
pela Secretaria da Educa.
ção.

A matrícula para esta es

cola encerrou-se ontem, dia
21 e será reaberta nos dias

1,4 e 15 de fevereiro de
1985. Já no município de

Corupá, o Grupo Escolar
São José será transforma,
do em escola básica.
Quanto ao ensino .d� 2:°

,grau serão implantados no-

.. vos cursos não proflsslona
lizantes no Colégio Estadual
Abdon Batista, no C.E. Pre
f€'ito Lauro Zimmermann,
de Guaramirim, além da
criação do Coléqio Estadual
Ro!_?nd Harold Dornbusch.
Com esta expansão, Jaraguá
(:lo Sul oferece para 1985,

600 vagas para a 1." série
do 2."grau, na rede públi
ca estadual, distribuídas no

centro e nos bairros da
!Iha da Figueira e Vila No
va,

Além destas vagas, o Go
verno do Estado oferece
bolsas de estudo, no valor
de 20 a 80% da semestre
lidade aprovada pelo Con.
selho Estadual. de Educação,
de acordo com o grau de
carência 'comprovada, aos'
alunes que optarem pelos

Estamos chegando ao final de mais um ano.

Foram dias de esperanças, de incertezas, de angústias e de
impr,evistos. Os sorrisos e as lágrimas, os triunfos e

as decepções, o am�r e o ódio, andaram lado.a.tadei.
Tudo isto, agora, é apenas 'uma recordação,
um registro na história.

No quadro do futuro, só a esperança está presente.
Esperança num mundo mais fraterno, alegre, justo e pacífico.
Que o ano de 1985 possa ser para todos um

período de alegrias e realizações.
Que haja diálogo; amor e fartura em toda _a parte.

Que a paz, a grande aspiração de todos es povos,
possa ser uma realidade, não uma paz que significa apenas a

ausência de guerra, mas a grande paz evangélica,
que repousa sobre a justiça, sobre -8 verdi1de e sobre o ámer.

.

Estes são os nossos votos a todos es leitores,
assinantes, -anunciantes e amigos, eil) particular àqueles
que possibilitaram esta edição de Natal,
fei·ta com muito carinho e o melhor de nós.

Nossas mensagens irão longe e falarão de todos nós.

Obrigado amigos, e Boas Fe�tas de Natal e de Ano Novo!

cursos de 2.° grau ofereci
dos pela rede particular, no

Colégio Divina Providência
e Coléqio São Luís.

Segundo a di reção da 19."
UCRE, a aprovação do Pia.
no de Ampliação e Recupe
ração da Rede Física, pelo
Secretário da Educação; Pro.
fessor Moacir Thomazi, tem

garantido o atendimento à
totalidade dos alunes que
procuram matrículas, no 1.°
e 2.° graus, nos cinco muni

cípios desta região escolar,

Anta é 'capturada no'

centro da. cidade

Tarifas de água
.. . -

aumentam em janeiro
o Conselho Municipal de . mestre que se- finda", drz

Engenharia Sanitária, órgão Rubini. A ligação de água
-superior do Samae, aprovou passará, a partir _cie [enel-
em reunião na semana pas- ro, para e-s 129.600.

sada, os 'novos preços das O Diretor do Sarnae ínfor•

'tarifas de água, taxas e de· mou ao "Correio do Povo"
mais serviços da autarquia que não faltará água no ve-

municipal a partir de 1 �o de rão. "Estamos trabalhando

janeiro de 1985. As tarifas às 24 horas do dia e so-

de água sofrem aumento a mente haverá falta do Ií.

partir do consumo de de- quido caso ocorram proble-
zembro, isto é, pagamento mas técnicos e de rompi.
em janeiro. Na categoria mento de rede, ou realiza.
"A", para consumo até ção de obras pela Prefeitu-
10m3, eterife passará de ra". Rubini informou tarn.

Cr$ 1.620 pare Cr$ 3.240 e bém que na primeira quino
na categoria "B", consumo zena de feveréiro iniciam-se
até 20m3 de água, de Cr$ as obras da estação de tta.

6,070 para Cr$ 12.140, tamento, cujo projeto' final
De acordo com o diretor será entregue pela Cetesb

. do SAMAE, Waldir Octávio até a primeira. quinzena de
Rubini, o aumento será de janeiro.
100%, ao passo que o con- Com a ampliação, que .e-
sumo em excesso, sofrerá xigirá vultosos recursos fi.'

.

rnajoração de 80%. "O In- nancelros, a capacidade de
'

dice médio de aumento será produção da estação 'de tra-
de 90% pare o período [a-

.

tamento de água aumentará.'
neiro a [unho e a base de em cinquenta por cento e
majoração sobre a qual o atenderá a demanda para
Conselho calculou o aumen- os próximos cinco anos. A
to foi de 94,4%, que é o previsão das obras é de 180

percentual de elevação dos dias, entre o seu início e

serviços do Sarnes. no Sf'- término.

JS ganha nova escola e cursos em 85

Um fato raro foi reçrs,
trado em Jaraguá do Sul,

. quarta feira: a captura de
uma anta adulta (macho),
de aproximadamente 150

quilos, quase no'·centro da
cidade. Na terça-feire, o'
ex.vereador AtfóÍ1s'O' Franz
ner comunicou, a9,' presi
dente do' Clube' de Tiro,
Caça e Pesca Mal. Ronden,
Amadeu Mahfucl; a existên
cia de uma anta em terras

dJ sua propriedade, no R ..

Cerro, mas, quando as

providências lniciais co

meçaram a ser tomadas,

quarta-feire de manhã o

animal surge e é captura
do no Rio Jaraguá, nos

fundos do Curtume Sch,
mitt e recambiado, após
custosa operação, pera o

Zoológico de Pomerode,
muito embora não perten
ça a? mesmo,

PESCA NO RIO ITAPOCU SERÁ
PROIBIDA.
Detalhes na últim.

-------....

Pelas lnforrnaçôes, o e

nirnal é selvagem e crê-se

que tenha saído das matas

da fegião de Jaraguazinho
e Rio dos Cedros, onde a.

credita se exista mais es·

pécirnes,
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-Buaramirim administra
.

unidade sanitária
Dando início à descentra-

·

Uzação. e a municipaJjzação
dos serviços de �áúde .pre
ventlve, a Secretaria da
Saúde assinou convênlo com
34 prefeituras, transferlndo
lhes . êf admlnlstração .des

· unidades sanitárias' situadas
nestes munlcfplos. As pre-.
feituras vão superintendera

.� nível local os serviços de
adminlstração relacionados

. com as' atividades de mate

dai, serviços gerais, adrnl
nlstraçãc- financeira e. pes.
sOa'l, entre outros encargos .:
'.

Dentre os municípios be-,
neflcledos pelo ccnvênlces-

.' tão Guaramirim, Barra Ve
< lha:; .campo,··Alegre,. Rio Ne
, .grinho e São .Fra�ç;s.co .do

,

Sul' todos no Norte' do_'tsta.
do. Com a unidade saníté
ria sendo' administrada pela \

prefeitura, '0 prefeito. José
de Aguiar, d� Guaramirim,
.dlsse que também a comu-

nldede participará dessa' ed
mlnlstração, através uma

comlssão que será formada
com fins específtcos. <ii

1: � exemplo das . demals mann, por ter se c

cidades incorporando-se .eo nos estudos. À ti!

espírito .natallno, .Guarami. Salão Paroquial,' fi
rim implantou a decoração tregues gêneros
nas principais vias públicas, elos, roupas e brin

com a 28 de Agosto, Antö- cerca de quinhenta
.nio ;Z�mrnerroann, [rlneu Vl- ças carentes, cadas
lella Veiga e Bairro Àváí. A Natal �a Criança
decoração de rua tem for. Rotary Club de

· mato de estrelas e na praça rim.

Obras da Casa da Cultura
. . .

'
'

InICIam em, breve
a

Cantalício Flores,
da cidade; um grar
pio foi montado. )

. tura de. Guaramirh
tiu cerca de Cr$ 11
na decoração, lnau
ticialmente diéS 1�
esteve na cidade'
NoelHM, que desí
cidade e onde' púb
culado em duas mi

. presenciou oespet
Aguiar informou

que desde ontem,
até 2 de janeiro, a

. ra permaneCa fech:
tuando-se os servk
gençiais. Esta sen

ram entregues a

funclonarlos, cesta
tal e sacolões de a

cada qual com epr
mente 25 quilos._
Por outro lado,

CI ub encerrou qr
. as suas atividade:
com um Jantar f
Restaurante Repre
do foi premiada
Márcia Regina Ni
C.E. Prefeito Lauro

,
A construção da Casa da

Cultura e Teatro de Jaragua
.

do Sul será em três etapas.
As obras se localizarão na .

rua Amazonas,' em terreno
de 17.155,62 m2, permuta.
do entre a Prefeitura e a So
cledade Cultura, Artística, ;

pelo imóvel de propriedade
desta última, na rua Jorge
Czerniewicz, cu ja transaçãQ
acaba de ser concretizada,
com a entrega da!, escritu
ras. A secretaria' de Planeja
mento da Prefeitura Munici.
pai realizou o levantamento
topográfico planl-altlmétrlco
e a sondagem do terreno
também já foi executada

\

por empresa de Blumenau,
assim como as modificações
no projeto original pe
tos arquitetos da Fundação
Cetarinense de Cultura, que ,

previa inicialmente a cons-

-truçêo na rua Jorge Czer
nlewicz.

De posse dos documentos
legais, a prlmelra etapa co

meça a ser executada em

princípios de 1985, constan
do dê seis salas de aula, se
·Ia de espera, anfiteatro, ba
nheiros e áreas de Circula.
ção. O total a ser construí
do é de 1.712,09 m2, sendo
-e teatro a .últlma etapa, a

onde serão. dlspendidos re

cursos consideráveis.
.

Os Governos 'Estadual e

Municipal, a iniciativa pri.
veda-e particular serão a,s

fontes onde a SCAR se ba
seará para a obtenção dos
recursos para a consecução
da obra, velha aspiração da
classe artística e cultural de
Jaraguá do Sul e do Vale do
ltepocu. .

tura. A mostra, de conside
rável abrangência, reúne 29
expressivos pintores catari•.
nenses de diferentes gera
ções, linguagéns, tácnlces e

regiões.
Thais exporá os seus qua.

. dros, de 17 de janeiro a 03·
de março, em Florianópolis,
na Mostra de Santa Catari
na. São os mesmos artistas
que participaram da Mostra
na Fundação Alvares Penteá-

. do, em São Paulorencerrada '

recentemen te.

nativos.
.

O crítico de arte Osmar
Pisani, integrante da comis
são julgadora que' escolheu
os rnelhoress trabalhos, em

sua coluna. no [ornal "O Es

tado", noticia a realização
do Salão e disse acreditar
que no próximo ano, os

.

prêmios serão melhores,
com-épolo das empresas de

Jaraguá do Sul. Ele sugere
que em 85, o mesmo seja
feito no mês de outubro a

fim de que a maioria cÍos
estudantes do 1;° e 2.° graus
visitem a exposição e escre

vam sobre a mesma, deven
do os melhores textos se

rem
. premiados com livros

da Fundação Catarinense de
Cultura ou caderneta de
poupança de algum banco,
dentre outros.

AUDIÇAO MUSICAL
A Escola

.

de MúsiCa' da
SCAR

.

funcionará em novo
local, no próximo ano. t:
que o prédio de proprleda-:
de da Kohlbach, foi requi
sitado pela empresa para
servir de moradia para um

de seus diretores. A SCAR
tem alguns locais em vista,
mas não definiu quel. Inde-'
p€ndente da preocupação, a .

.

Escola de Música encerrou
dia 1Ö as suas atividades,
com uma audição muslcal,
pelos alunos, com a pertick
peção do Coral da SCAR e

do Coral Infanto-Juvenil da
. Escola, que fez a sua estréia.

'

Foi muito boa a presença de
público na promoção, entu

slasmendo a. diretoria da
Escola. e da própria SCAR.

THAIS No ARTE/PINTURA

A prlrneire colocada no

2.<1 Salão Jereçueense de
Artes Pléstlces, Thais Ha
berbeck de Oliveira, tem

obras expostas na exposição
itinerante ""Panorama Cata.
rinense de Arte/Pintura-84",
aberto dla .·12 e com encer

ramento marcado para 13
de janeiró, no Museu de Ar
te de Santa Catarina, junto
ao Centro Integrado de Cul-

Mais de 4 milhões
.

para os lázaros'
.

.MS·v.ê,-o Bumba 'meu Boi à
o G�'upo FOlclórico Bumba Meu Boi e a

Samba Estrelá' D'Alva, comandada por Manoel

Manequinha, tem apresentação marcada para as
,

deste sébado.. dia 22, no Gj;násio' de Esportes
,

randúbe; a convite da Prefeitura Municipal' e
mente de Educaçêo, Cultura e Esporte, através
feito Zeférlno Küklinskl. No sábado passado, ho
sentação no Salão Trlbess, em Ribeirão Gustav

,

isso, o Grupo Folclörtco vem recebendo mais
-

outros municípios do qUe ém Jaraguá, lamenta
nha, que está ini.ciando movimento cam vistas

·.vai' d�·'ru,a."�o pró>simÓ'i:mo, ten'do já contacta

rigel}tes de dive'r$os gr,upos para' a formaçãO
para desfile junto com a Escola de'Samba Estr
como ,é o caso do pessoal da Casa Sirama e

f=igueira, que já confirmaram interesse.
A Estrela D'AIXêl tem' conyite para se apre

rante o carnaval, el11 Barra do. Sul, balneário
ri.

Como ocorre todos es anos, 'no mês, de novembro, •

as escolas, arre�adam dinh.eiro que são posterlormentá re:
passados a SOCiedade Eunice Weawer Ei destinados BQ

Natal des Lázaros. Alunos, professeras e as' comunidades
da região, anualmente colaboram nesta meritória campa
nha e este ano, a arrecadação atingiu a Cr$ 4.163.810,
assim distribuída, por municípios: Jaraguá do Sul Cr$
2.793.540, Corupá Cr$ 371.989, Guaramirim Cr$ 142.046"
S�hroeder Cr$ 1Q6.235 e MÇlssaranduba 'Cr$ 750 mU.

Para o professor José Alberto Klitzke;- Chefe da Divi.
. são de Apoio Administrativo da 19a. Ucre, trata-se Uin�
discutivelmente de um gesto humanitário, que traduz o

espírito cristão daqueles qUe trabalham e contribuiram

para tão nobre finalidade, ajudando irmã_os nossos aos
.

quais o' destino, infelizmente, reservou uma vida de pade- .

cimento".

SALAO FOI SUCES�
O 2.'" Salão Jaraçuaense

de Artes Plásticas, encerra

do dia 13, atingiu as suas

·finalidades. A abertura, dia
6, esteve prestigiadíssima e

durante os dias em que per
maneceu aberto, nas antigas
dependências da Caixa Eco
nômica Federal, apanhou
bom público que apreciou
os trabalhos dos 16 artistas

DEPOSITE NA·POUPAN
.

,

B
"",;" :,;;.;.

,. t�� POUPANÇA
.

E���ENo"3s SESC
"

A poupanç� qüe constrói.•

;'";;; "'
••;' '?
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Stylus, nova opção em

móveis e decorações
Jaraguá do Sul conta desde o dia 13, com uma

neva opção em termos de móveis e decorações. Foi

aberta, com coquetel a convidados, a STYLUS MO·

VEIS E DECORAÇOES LTDA., empresa do Grupo Ci

luma, em prédio próprio na Rua Victor Rosemberg
n.? 333, na Vila Lenzi (Fone 72-1'000), com venda

de móveis coloniais e-rústicos em madelra maciça,
pinus, grupos estofados, entre outros artigos das
melhores procedências e marcas, constituindo.se nu

ma nova opção de compra no mercado local e re

gional.

Flagrante do interior, a Stylus Móveis _ Decorações.
Gerencia o novo empreendimento o Sr. Osório

Klein, e COm relação a sua localização não central,
seus diretores sustentam que uma boa loja não pre
cisa estar locallzeda necessariamente no centro da
cidade, "pois sendo opcional, a apenas três minutos
do centro, o cliente poderá encontrar móveis de

qualidade, com as vantagens do pteço e do atendi
mento. !: uma iniciativa nova e apostamos no su,

cesso",
.

A STYLUS MOVEIS E DECORAÇOES aguarda a Ivisi_ta dos amigos no endereço, acima, proximidades
\._ cio viaduto da> B,R-280. f.,,;/

,

-----------------------'
NOTA [)IE AGRADECIMENTO

A Família Enlutada da menor

JULIANA MERY SASSE
falecida dia 28.11 �1984, agradece as manifestacões de

pesar recebidas dos amigos, parentes, vizinho; e pes
soas de suas relações e em especial .a Victor Bauer
Júnior e Sra. e Pastores da Comunidade Evangélica
.Luterana de Jaraguá do Sul. Pelo conforto, dedicação e

participação no difícil momente, a família registra o

imorredouro agradecimento.
Jaraguá do Sul, dezembro de' 1984

�----------------------,--------------�--�---,----------------------------

Udo acredita representar bem
. o Norte na Capital

o Superintendente da Fun Investimentos do Governo pessoas, o que não deixa de

dação Catarinense de Cultu- do Estado no valor de Cr$ 4 ser uma excelente marca,

ra, Udo Wagner, fazendo um bilhões. Na Capital do Esta. destaca Udo, que crê estar

balanço do seu primeiro a- do, o Centro Integrado de representando condignamen
no à testa do órgão, consi- Cultura foi ativado, com a te o Norte", do Estado, em

derou-o muito positivo em implantação de
_

cursos, a. Florlanópölis, como mern-

todos os aspectos. De "pa- bertura do museu de arte, bro integrante da atual ad-
tinho feio" do Governo do cinema, teatro e conçressos, ministração pública. esta.
Estado; a Fee, hoje, é exern- levando uma frequência de dual, comandada pelo go.
pio de que com viseo em- público' de duzentas mil vernedor Esperidião Amin.

presarial se consegue exce- Mun' I·C'I.pl·O,�, d,.I·S.CUt·,'&In '

lentes resultados na admi. � ,�III

nistração pública. Udo his-
toriou ao "Correiodo Po· problemas em BV'
vo" as principais metas a·

tingidas, destacando o am

paro e incentivo a ,525 co-'
rais de todo o Estado, ajuda
financeira pare montagens
de espetáculos a 28 grupos
de teatro amador, incentivo
ao folclore catarinense, on

de se destacam 54 apresen
tações do boi-de-mamão em

33 municípios, além de, nas
artes plásticas, _a Fundação
ter realizado promoções iti.
nerantes e valorizado os no

vos artistas, com destaque
para a ida de 63 a\-tistas
plásticos a São Paulo, onde
a crítica especializada teceu

os maiores elogios.

A Fundação - segundo
Udo - promoveu este ano

a edição do Caderno da
Cultura Catarinense e dê
vários livros de autores ca

tarinenses, assim como par.
.ticipou da Bienal Interna
cional do Livro e da Bienal
Nestlé de Literatura. "Hou.

_,'
ve igualmente preocupação

. da nossa parte na preserve
ção do patrimônio histórico.
cultural do Estado, com des·

taque para o resgate da rne
mária do homem do .contes.
tado, através a construção
do Centro Folclore do Con

testado, em Irani, do monu

mento e da restauração do
cemitério daquela Cidade do
oeste catarinense".
Outra observação do Su,

perintendente da FCC é com

relação ao início de cons

trução ou restaur.ação de 51

espaços culturais em 45mu ..

nicípios do Estado, dentre
eles Jaraguá do Sul, com

I rmanados nas festividades de mais um ano que se

finda, agradecemos a colaboração e

carinho de todos. '

'

• Menegotti Veículos S.A.

BOAS FESTAS!

A REVENDA SORRISO

A Associeçêé dos Municí-' vali.' .

pios do Vale do Itepocc - A questão polêmica da ai.

Amvali, realizou sexta-feira, teração dos critérios de clis-
dia 14, essembléla ordinária tribuiçãc do ICM foi treta-

em Barra Velha. Na ocasião da pelo Coordenador do'

além dos assuntos àdminis- CIEF" Dr. Rornildo .Koeniq e
'

trativos, foi aprovada a pro- pelo Secretário Chefe do Ga-

posta orçamentária. para o plan, Francisco de Assis,

próximo ano, quando tarn- Cordeiro, com amplos 'deba-
. bém foi lido o documento les acerca das negociações e

encaminhado aos presiden, do imbróglio formado entre
ciáveis Tancredo Neves e os municípios lndustrializa-
Paulo Maluf, manifestando dos e os demais, criando
a preocupação do assoclati- uma • situação desgastante
vismo municipal brasileiro pera todos ..

, quanto à reforma tributária, Ainda durante a assem.

solicitando àquele que elei- - bléia, o secretário-executivo,

to para. que estude com ca- 'da A.mvali, Dávio Leu, entre-
rinho a sítueçêo. A Associa. gou aos prefeitos o mapà da

ção, via Prefeitura Múnici� microrregião elaborado pele .

pai de Guaramirim, através equipe de topografia e en-

o presidente, prefeito José genharia da Associação. Já o"
de Aguiar, assinou convênio prefeito Albano Melchert, de;
com a Sarem, no valer de Corupá, fez a entrega ao se-:

Cr$ 10 milhões, para a com- cretário Francisco Cordeiro,
pra de um novo veículo Gal do Gaplan, dos documentos

para os trabalhos da mes- de Plano Diretor" Físico.

ma, veículo este já incorpo- Territorial, concluído na se-

rado ao patrimônio da Am- mana passada.
CONSELHO DE SENTENÇA ABSOLVE PONTICELLI

O segundo júri popular realizado no Fórum Desem

bargador João Thomaz Marcondes de Mattos, inaugurado
em 1980, aconteceu na tarde do dia 14, quando foi a

julgamento o réu Fidélis Ponticelli, acusado de haver ten

tado matar' o seu sogro, Eduardo Spézia, no día 24 de

junho de 1976, com um revólver calibre 38. O ccnselhc
de Sentença, integrado pelos cidadãos Gerhard Roeder;
alga Piazera Majcher, Ivo Vargas, Paulo Demo, Rogério
Tomaselli, Aldo Maul e Hilério Krüger, acatando a tese

de negativa dê autoria sustentada pela defesa; absolveu"

o réu por' 6 a 1. ,

Os jurados reconheceram que Ponticelli não atirou

no sogro, conforme as provas apresentadas pelo advoqa-:
do de defesa, Dr. Osmar Dutra. Na acusação esteve o Pro

motor de Justiça du 2." Vara, Dr. Pedro Sérgio Steil e

coube ao Juiz de Direito, Dr. Sérgio Luiz Rosa de Bem a

presidência do. Tribunal de Júri.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Obras da Casa da Cultura
iniciam em breve

.
A construção da Casa da

Cultura e Teatro de Jaraguá
'

do Sul será em três etapas.
As obras se localizarão na

rua .Amazones.: em terreno
de 17.155,62 m2, permuta.
do entre a Prefeitura e a So
cledade Cultura

_ Artística, ;

pelo imóvel de propriedade
desta última, na rua Jorge
Czerniewicz, cu ja transação
acaba de ser concretizada,
com a entrega das escritu
ras. A secretaria' de�Planeja
mente da Prefeitura Munlci.
pai realizou o levantamento
topográfico planl-altlmétrlco
e a sondagem do terreno
também já foi executada

\

por empresa de Blumenau,
assim como as modificações
no projeto original pe
los arquitetos da Fundação
Catarinense de Cultura, que,
previa inicialmente a cons

trução na rua Jorge Czer
nlewicz.

De posse dos documentos
legais, a prirnelra etapa co

meça a ser executada em

prlncfplos de 1985, constan
do de seis salas de aula, sa.
-la de espera, anfiteatro, ba
nheiros e áreas de circula.
ção. O total a ser construí
do é de 1.712,09.11'12, sendo
o teatro a .últlma etapa, a

onde serão. dlspendldos re

cursos consideráveis.
.

Os Governos Estadual e

MunkifXll, a Iniciativa pri.
vada 'e particular serão as

fontes onde a SCAR se be
seará para a obtenção dos
recursos para a consecução
da obra, velha aspiração da
classe artística e cultural de
Jaraguá do Sul e do Vale do

Itapocu ..

SALAO FOI SUCESSO
. O 2.'" Salão Jeraçuaense
de Artes Plásticas, encerra

do dia 13, atingiu as suas

finalidades. A abertura, dia
'6, esteve prestigiadísSima e

durante os dias em que per
maneceu aberto, nas antigas
dependências da Caixa Eco
nômica Federal, apanhou
bom público que apreciou
os trabalhos dos 16 artistas

DEPOSITE NA POUPAN . A
B

..,'

. Guaramirim administra a sua

Uriiâade sanitária
Dando. início à descentre- Cantalíclo Flores, no centro

,

l.ização. e a ;"unicipaJização da cidade, um grande presé-
dos serviços de 'sáúde .. pre- pio foi montado. A prefeí-
ventlva, a Secretaria da .tura de Guaramirim inves-
Saúde assinou convênio com tiu cerca de Cr$ 10 milhões
34 prefeiWras, transferlndo- ne decoração, inaugurada 0-

lhes. õ' administração .das ticialmente dia 12, ,quando
" unidades sanitárias' situadas esteve na cidade' o Papai
nestes munlcfplos. As pre- Noel HM, que desfllou pela
feituras vão superlntendera cidade e onde público cal.

� nfvel lacaios serviços "de culado em duas mil pessoas
edmlnístreçãc relacionados . presenciou o espetáculo.

- com as' atividades de mate- Aguiar informou também
. ri'al, servlços gerais, adml- que desde ontem, dia 21,
nistração financeira e pes. até 2 de janeiro, a prefeitu-
soaf, entre outros encargos. ra permanece fechada, exce-'

Dentre os munlclpios 00., tuando-se os serviços emer-

neflciados pelo convênio es- genciais. Esta semana, fo..

. tão Guaramirim, Barra Va- ram entregues a todos os •

< Iha� Campo Alegn'" Rio Ne- funcionérios, testas de na.

grinho e São .Frençlsco do tal e sacolões de alimentos,
,.

Su� todos no Norte do.Esta. cada qual com eproximada-
_
do. Com a unidade sanité- mente 25 qullos.,
ria sendo admlnlstrada pela Por outro lado, o Rotary
prefeitura, 'o prefeito, José Club encerrou quinta-feira
de Aguiar, d� Guaramirim, as suas atividades do ano,

, disse que também a comu- com um Jantar festivo no
,

nlc:lade participará dessa ad- Restaurante Represa, quan-
ministração, através uma: do foi premiada a aluna
comlssão que será formada Márcja Regina Nardt, do
com fins es.pecífi.cos.... C.E. Prefeito Lauro Zimmer-

..E � exemplo das demais mann, por ter se destacado
cidades incorporando-se .eo nos estudos. À tarde, no

espírito .natalino, .Guerami.· Salão Paroquial,' foram en.'

rim implantou a decoração tregues gêneros alimen'tf.,
nas principais vias públicas, cios, roupas e brinquedos a .

com a 28 de Agosto, Antô- cerca de quinhentas erlen-

.nio �Jmrnerroanfl, Irrneu Vl- ças carentes, cadastradas no
lella Veiga e Bairro Àvàí. A Natal.çla Criança Pobre da

decoração de rue tem for. Rotary Club de Guarami•
, mato de estrelas e na praça rim.

MS,vê,-o Bumba 'meu Boi ànoite
..

o Grupo FOlclórico Bumba Meu Boi e a Escola de
Samba Estrêla' D'Alva, comandada por Manoel Rosa, o
Manequinha, tem apresentação marcada para as 20 horas

,

deste sábado, dia 22, no Glnéslo de Esportes de Massa..

randúba; a convite da 'Prefeitura Municipal e Departa
mento de Educação, Cultura e Esporte, através do pre
feito Zeferino Kukllnskl. No sábado passado, houve apre-

. sentação no Salão Trrbess, em Ribeirão Gustavo, e com
,

isso, o Grupo Folclörlco vem recebendo mais
-

apolo em

outros municípios do que em Jaraguá, lamenta Manequi·
nha, que está iniciando movimento com vistas ao carna.

val dt{r�.a "c:l0 pró>simo 'ano, tendo já contactado com di.

rigentes de dive'rsos g�upos para a formação de blocos
para desfile junto com a Escola de Samba 'Estrela D'Alva,
como é o caso do pessoal da Casa Sirama e da Ilha da

Frgueira, que já confirmaram interesse.
A Estrela b'AI�a tem convite para Se apresentar, du·

rante o carnaval, em Barra do Sul, balneário de Araqua.
ri.

tura, A mostra, de conside
rável abrangência, reúne 29
expressivos pintores cetarl ....
nenses de diferentes gera
ções, linguagens, técnlcas e

regiões.
Thais exporá os seus qua.

. dros, de 17 de janeiro a 03,
de março, em Florianópolis,
na Mostra de Santa Catari
na. São os mesmos artistas
que participaram dà Mostra'
ne Fundação Álvares Pentea-

. do, em São Paulo, encerrada'
recen_temen te.

.. r'. i .' �. t;�: POUPANÇA
QERANOO BESCEMPAEG05

A poupanç� qúe constrói.

nativos.
O crítico de arte Osmar

Pisani, integrante da comis
são julgadora que' escolheu
os melhoress trabalhos, 'em
sua coluna no [ornal "O Es

tado", noticia a realização
do Salão e disse acreditar
que no próximo ano, os

prêmios serão melhores,
com apoio das empresas de

Jaraguá do Sul. Ele sugere
-que em 85, o mesmo seja
feito no mês de outubro a

fim de que a maioria dos
estudantes do 1,'° e 2.0 graus
visitem a exposição e escre

vam sobre a mesma,
. deven

do os melhores textos se

rem premiados com livros
da Fundação Catarinense de
Cultura ou caderneta de

poupança de.: algum banco,
dentre outros.

AUDIÇAO MUSICAL
A Escola de Música ela

SCAR funcionará em novo
local, no próximo ano. t:.
que o prédio de proprleda-:

.

de da Kohlbach. foi requl-
sitado pela empresa para
servir de moradia para um

de seus diretores. A SCAR
tem alguns locais em vista,
mas não definiu qual. lnde
pendente da preocupação, a .

.

Escola de Música encerrou
dia 10 as suas atividades,
com uma audição muslcal,
pelos alunos, com a pertick
peçêo do Coral da SCAR e

do Coral Infanto-Juvenil da
. Escola, que fez â sua estréia.

'

Foi muito boa a presença de
público na promoção, entu ..

slasmando a diretoria da
Escola e da própria SCAR.

•

.

, ,; �;o:

I '

THAIS NO ARTE/PINTURA

A prlrnelra colocada no

.

2.° Salão Jaragvaense de
Artes Plásticas, Thais Ha
berbeck de Oliveira, tem

obras expostas na exposição
itinerante "Panorama Cata.
rinense de Arte/Pinture-B-;",
aberto die 12 e com encer..

ramento marcado para 13
de janeirö, no Museu de Ar
te de Santa Catarina, junto
ao Centro Integrado de Cul-

Mais de 4 milhões
para os lázaros'

_

Como ocorre todos os anos, 'no mês, de novembro,
.

as escolas, arre�adam dinh.ekQ que são posterlorrnenté re:
passados a SOCiedade Eunice Weawer e destinados BE)

Natal dos Lázaros. A!unos, professores e as' comunidades
da região, anualmente colaboram nesta meritória campa
nha e este ano, a arrecadação atingiu a Cr$ 4.163.810,
assim distribuída, por municípios: Jaraguá do Sul Cr$
2.793.540, Corupä e-s 371.989, Guaramlrlm Cr$ 142.046,
Schroeder Cr$ 106.235 e Massaranduba'Cr$ 750 mil.

Para o professor José Alberto Klitzke; Chefe da Divi.
. são de Apoio Administrativo da 19a. Ucre, trata.Se "in
discutivelmente de um gesto humanitário� que traduz o

espírito cristão daqueles qUe trabalham e contribuiram

para tão nobre finalidade, ajudando irmão.s nossos aos

quais o destino, infelizmente, reservou uma' vida de pade- ,

cimento". I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�

Stylus, nova opção em

móveis e decorações
Jaraguá do Sul conta desde o dia 13, COm uma

nova opção em termos de móveis e decorações. Foi

aberta, com coquetel a convidados, a STYLUS MO

VEIS E DECORAÇÕES LTDA., empresa do Grupo Ci

luma, em prédio próprio na: Rua Victor Rosemberg
n.O 333, na Vila Lenzi (Fone 72-1'000), com venda

de móveis coloniais e' rústicos em madeira maciça,
pinus, grupos estofados, entre outros artigos das
melhores procedências. e marcas, constituindo.se nu

ma nova opção de compra no mercado 10c<!1 e re

gional.

Flagrante do interior a Stylus Móveis. Decorações.
Gerencia o novo empreendimento o Sr. Osório

Klein, e com relação a sua localização não central
seus diretores sustentam que uma boa loja não pre
cisa estar localizada necessariamente no centro da
cidade, "pols sendo opcional, a apenas três minutos
do centro, o cliente poderá encontrar móveis de

qualidade, com ;;JS vantagens do pteço e do atendi
mento. É uma iniciativa nova e apostamos no su,

cesso".
.

A STYLUS M6VEIS E DECORAÇÕES aguarda a Iv,isi.ta dos amigos no endereço acima, proximidades
\. (lO viaduto da' BR-280.· ,./

,
MENSAGEM!

O GRUPO CILUMA E SlYLU.S MÓVEIS, transmi

tem a seus amigos e clientes, votos de um Feliz e

Santificado Natal e que' o amor e a fraternidade
sejam uma constante no transcurso do Ano Novo.

�-------------------------------'
NOTA DE AGRADECIMENTO

A Família Enlutada da menor

JULIANA MERY SASSE
Falecida dia 28.11'.1984, agradece as manifestacões de
pesar recebidas dos amigos, parentes, 'vizinho; e pes
soas de suas relações e em especial.a Victor Bauer
Júnior e Sra. e Pastores da Comunidade Evangélica
,Luterana de Jaraguá do Sul. Pelo conforto, dedicação e

participação no difícil momento, a família registra o

imorredouro .agradecimento.
Jaraguá do Sul, dezembro de 1984

Udo acredita representar bem
.
o Norte na Capital

o Superintendente da Fun investimentos do Governo pessoas, o que não deixa de

dação Catarinense de Cultu- do Estado 1')0 valer de Cr$ 4 ser uma' excelente marca,

ra, Udo Wagner, fazendo um bilhões. Na Capitel do Esta. destaca Udo, que crê estar

balanço do seu primeiro a- do, o Centro Integrado de representando condignamen
no à testa do órgão, consi- Cultura foi ativado, com a te o Norte, do Estado, em

derou.o muito positivo em implantação de
-

cursos, a. Florianópõlls, como mem-

todos os aspectos. De . "pa- bertura do museu de arte, bro integrante da atual ad-
tinho feio" do Governo do cinema, teatr:o e congressos, ministração pública. esta.

Estado, a FCe, hoje, é exem- levando uma frequência de dual, comandada pelo go.

pio de que com vrsao em- público' de duzentas mil vernedor Esperidião Amin.

presarial se consegue exce- Mun' I·C'I,pl·OS d,loS.CUt'Gfn,lentes resultados na adml- . ."111

nistração pública. Udo his-
toriou ao "Correio-do Po- problemas em BV'
vo" as principais metas a

tingidas, destacando o amo

paro e incentivo a 525 co-'
rais de todo o Estado, ajuda
financeira para montagens
de espetáculos a 28 grupos
de teatro amador, incentivo

ao folclore catarinense, on

de se destacam 54 apresen
tações do boi-de-mamão em

3,3 municípios, além de, nas
artes plásticas" a Fundação
ter realizado promoções iti.
nerantes e valorizado os no

vos artistas, com destaque
para a ida de 63 ahistas
plásticos a São Paulo, onde
a crítica especial izada teceu

os maiores elogios.
,

A Fundação -- segundo
Udo -- promoveu este ano

a edição do Caderno da
Cultura Catarinense e dê
vários livros de autores ce

tarinenses, assim como par-
.ticipou da Bienal Interna

cional do Livro e da Bienal
Nestlé de Literatura. "Hou.

-

ve igualmente preocupação
. da nossa parte na preserva
ção do patrimônio histórico.
cultural do Estado, com des

taque para o resgate da me
mória do homem do .contes.
tado; através a construção
do Centro Folclore do Con

testado, em Irani, do monu

mento e da restauração do
cemitério daquela cidade do
oeste catarinense".

Outra observação do Su,

perintendente da FCC é com

relação ao início de cons

trução ou restaur.ação de 51

espaços culturais em 45mu�

nicípios do Estado, dentre
eles Jaraguá do Sul, com

Irmanados nas festividades de mais um ano que se

finda, agradecemos a colaboração e

carinho de todos. .

• Menegotti Veiculos S.A.

BOAS FESTAS!

.��----------------------------------....--------------------....-----------------------------------------.•..�.�

A REVENDA SORRISO

A Aseocieçãé dos Municí-' vali.' .

pios do Vale do Itapocc - A questão polêmica da ai.

Amvali, realizou sexta feira, teração dos critérios de dis-
die 14, assembléia ordinária tribuição do ICM foi trata-
em Barra Velha. Na ocasião da pelo Coordenador do'

além dos assuntos ãdrninis-" CI6F" Dr. Romildo KOênig e
.

trativos, foi aprovada a pro- pelo Secretérió Chefe do Ga-

posta orçamentária para o plan, Francisco de Assis

próximo ano, quando tarn- Cordeiro, com amplos 'deba- .

. bém foi lido o documento tes acerca das negociações e

encaminhado aos presiden, do imbróglio formado entre
ciáveis Fancredo Neves e os múnicíplos lndustrialtza-

Paulo Maluf, manifestando dos e es demais, criando

a preocupação do assoclati- uma . situação desgastante
vismo rnunlcipal brasileiro pera todos.

,quanto à reforma tributárià, Ainda durante a assem.

solidtando àquele que elei- bléla, o secretário-executivo

to para que estude com ca· da Amval.i, Dávio Leu, sntre-
rinho a situação. A Assecla- gou aos prefeitos o rnàpa da

ção, via Prefeitura Munici. microrregião elaborado pela .

pai de Guaramirim, através equipe de topografia e en-

o presidente, prefeito José genharia da Associação. Já qr'
de Aguiar, assinou convênio prefeito Albano Melchert; de:'
com a Sarem, no valor dê Corupá, fez a entrega ao se-. '

Cr$ 10 milhões, pera a com- cretário Francisco Cordeiro,
pra de um novo veículo Gol do Gaplan, dos documentos

para os trabalhos da mes. de Plano Diretor, Físico.

ma, veículo este já lncorpo- Territorial, concluído na se·

rado ao patrimônio da Am- mana passada.
CONSELHO DE SENTENÇA ABSOLVE PONTICELLI

O segundo júri popular realizado no Fórum Desem

bargador João Thomaz Marcondes de Mattos, inaugurado
em 1980, aconteceu na tarde do dia 14, quando foi a

julgamento o réu Fidélis Ponticelli, acusado de haver ten

tado matar' o seu sogro, Eduardo Spézia, no día 24 de

junho de 1976, com um revólver calibre 38. O Conselho
de Sentença, integrado pelos cidadãos Gerhard Reeder,

Olga Piazera Majcher, Ivo Vargas, Paulo Demo, Rogério
Tomaselli, Aldo Maul e Hilário Krüger, acatando a tese

de negativa dê autoria sustentada pela defesa, absolveu

o réu por' 6 a 1.
Os jurados reconheceram que Ponticelli não atirou

no sogro, conforme as provas apresentadas pelo advoqa-:
do ele defesa, Dr. Osmar Dutra. Na acusação esteve o Pro

motor de Justiça da 2." Vara, Dr. Pedro Sérgio Steil e

coube ao Juiz de Direito, Dr. Sérgio Luiz Rosa de Bem a

presidência do. Tribunal de Júri.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



EDiÇÃO NATAL/1984JARAGUÁ DO SUL - 22 de dezembro de 1984 CORREIO DO POVO

** Muitas promoções dan
çantes acontecendo neste fi
.nal-de-eno. No Juventus, dia
25, baile de Natal com o

Grupo 4.- Redenção e dia
31, reveillon com "Os Fi.
lhos do Rincão". A Socieda
de Alvorada, de Rio Cerro
II, programou seu baile na

talino, dia 25, com a Ban
dinha Aurora.

-x�
** Também o aristocrático

Baependi marcou seu revell
Ion com um movimentado
baile, musicado pelo Con

junto Society. As mesas es- .. **

.
tão sendo vendidas desde o

.

dia 1.0• O traje é esporte e

começa às 22h30.
-X:---

** O Beira Rio nada pro
gramou, porem, o diretor

social, Roberto Madrid, já
está informando 'sobre o

carnaval/85. Dia .17 de fee

vereiro, matinê infantil e

concurso de fantasias e, à
noite e no dia 18, baile de
carnaval com "Moaci!, e seu

Conjunto", de Blumeneu.
-'-x-

.

** Forma-se neste sábado,
no curso de Medicina, da
Universidade de Caxias do

Sul, o [eraquaense Glenio
Mota Rodrigues. A missa
em ação de graças econtece

às 18h45 e a sessão solene
de colação de grau às 20h,
no Salão de Atos do Colé
gio São José. Parabéns.

-x-
** Os irmãos Aguinaldo e

Dorval Spézia, ofereceram
dia 8, na fazenda de pro.
priedade da empresa, uma

excelente recepção ao pes
soal do Escritório A Comer

clal e O Jornal Correio' do
Povo, no Morro da Boa

Vista. O pessoal adorou éiI

recepção e o belíssimo ce- '

nério,
-x-

** No período de 8 a 10

de janeiro, o Grupo Weg
realiza no Auditório do Cen
tro Tecnológico, a 20.a Con

venção Nacional de Vende
dores Weg. A propósito, o
diretor-presidente Eggon Sil

va, foi contemplado, . dias

atrás, com o troféu "fundi
dor do aho", da Escola Téc-

nica,Tupy.
'

-x-

** Academia Edi de Ginás
tica informando que as, au

las recomeçam dia 11 de

fevereiro, no São Luís. Du
Tante fevereiro, matrículas

para os cursos de mane·

quim adulto e infan'til, jaz�
e balé clássico. É isso!

-x-:-
H A APAE, através da co

luna, agradecendo o estímu.
e o apoio da comunidade
durante o ano que se fin
c:a. O trabalho consciente
da diretoria coroou os es.

.

forças em prol dos excep.

GenteSc Informações
•

" '-, J'
_.

cionais de Jaraguá do Sul.
-x-

* * Já funcionando na Rua
Victor Rosemberg n.O 333, a

Stylus Móveis e Decorações.
A abertura aconteceu dia

13, com um coquetel, on

de marcamos presença e fo
mos muito bem recebidos
pelos seus diretores. Bola
branca!

-x-

Ainda são comentadas
as homenagens ao vigário
João Heidemann, pelos seus

25 anos de vida sacerdotal,
dia 8 passado. O ponto alto
foi a missa festiva, acom

panhada por gr�de núme
ro de fiéis, defronte a Ma
triz.

---x---
** Foi prestigiadíssimo o

coquetel de abertura do 2."
Salão Jaraguaense de Artes

Plásticas, que aliás foi su.
cesso. Colunáveis e cabeças
coroadas màrcaram presen
ça ,em grande estilo. Urna
iniciativa vitoriosa.

-x-
** Trocam idade dia ,31,
as Sras. Renata Hufenuess
ler e Jeneta Marcatto e dia
1.0 de janeiro, Jaime Blank,
do CP. Dia 03, o Sr. Ricer
do Buerger e dia 04, Waldir
Octávio Rubini, diretor do
Samae. Felicidades!

**

-x-:-
Bastante concorrido e

Iraci Valentini, Aquiles Fer

reira/Áurea Kunze; Anestor
PacherlTânia Pincegher, Ál
varo StengerIVerÔnica Brie
se, Vilmar Vogel/Cecília
Schmidt, Jaime Negherbonl
Ana Besen, Waldemirà Wis�
chral Filho/Ma; .Goréti de
Oliveira, Luiz 'Cario� Pereí-

'

ra/Valentina Zavaglia e Ari

Corrêa/Edésia Kletemberg.
Às 18h Mauro Peters/Rosi
Iene Görll e às 20h Wan
derlei Coelho/Deoreci Alves.
Na Barra, às 17h30 Nivaldo

Roncht/Jequeltne 'Ranijack
e às 18h Jorge WitkowskyI
Arlete Fadi. Dia 29, próxi
mo sábado, às 16h30, em R.'
Molha, Ivo Pereira/Nadir
Corrêa e às 19h, no Jaraçué
Esquerdo, Cezario Fernen,

des/Filomena Greft, João
Backer10tíl ia Gonçalves,' EI·
fino Eberhardt/Albertina,
Heidemann e Antônio Deret
ti/Jeanl Sueli Ramos.

Na Igreja Evangélica, cen·,
tro, casaram-se ontem, Gil·
mar Lietz/Cleid� Stringari é
hoje, �ia 22: Lauro Specht/
Lurdes Vecenzi, Osvaldo
Neumann/Maria Ângela Be

yer, Denilson Utpadel/Sayo
nara Cassuli, Reinaldo Utech
IAlice Nardelli, Rubens
Schünke/lsolde Klemann e

Paulo Paterno/Izolde Vens- .

ke. Parabéns!
JOAQUIM PIAZERA COM

PLETA 75 ANOS - O esti
mado" cidadão [araquaense
Joaquim Piàzera, completou
no último dia 10 do corren,
te o seu 75.0 ano de exis
tência. Filho de Vlctórlo
Piezera e Edewirqes Borto
lini Piazera, é casado com

D. Frieda Cecilia Brueck
heimer Piazesa e sem mui

to alarde entre seus conci
dadãos conqulstou a estima

geral, razão porque foi mui
to cumprimentado quando
da passagem de seu aniver·
sério, Ao longo de seus a-

nos exerceu inúmeras .ati,

vidades, destacando-se a

profissão de competente al

faiate, Adjunto de Promotor
da Comarca de Jaraguá do
Sul, Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul, a sua con,

. dição de músico eintegran·
te da então Banda Munici

pal e, fj,nqlrnente, destacado
funcionário público esta

dual, por onde recebeu a

sua merecida eposentedorie.
Cumprimentos tardios des
ta folha,

BACHAREL EDU A R DO
GUENTHER - No dia ·15 de
dezembro de 1984 verificou
se :a cerlmônia de colação de
grau dos novos bacharéis
em ciências contábeis, pela
Faculdade de Ciências COh
tábeis de Joinville. Dentre
os.

.

fórmandos honra-nós
destacar oijovém Eduardo
Guenther, filho do rotaria
no e Coletor Estadual Fre
derico Guenther EI de Mada.
lena Plsette Guenther, resi
dentes na v,izinha cidade de
Guaremirlrn.. A 'solenidade

. de formàtuta teve lUgar na

Harmonie Lyra, na Cidade
.

de Joinville, tendo comq pa- ,

raninfo o empresário fa ra
guaense, Eggon João da Si I.
va. Parabéns . ao Bacharel
Eduardo Guenther pela con

quista desta I�urea univer
sitária. ft

,ECON:.,SuENON MAFRA
PINTO ....i.:. Os pais dc econo
mista Suenon Mafra Pinto
-r José Castilho Pinto e Se
n(zia Mafra Pinto estão mui
to contentes com o pro-.
gresso de seu filho. Jovem

ainda, passou a trabalhar
no escritório de contablllde
de A Comercial, enquanto
fazia o curso de contabili
dade pela Escola Técnica de
Comércio São Luis, nos anos
70. Em séguida fazia o cur

So de economia, diploman-

r

dó-se nesta especialização
profissional e ingressava no

'Banco do Brasil S.A." esta
belecimento bancário oficial
que ainda hoje tem sua co

laboração na agência conti
nental de Florian�polis. Em
setembro do corrente ano

prestou um concurso inter
no do Banco dó Brasil para
o cargo de Ministração de
Cursos, Organização e Meto.
dologia e foi com muita
surpresa que na semana

'passada recebia a lnforme
ção de que se classlflcera
em 11.0 lugar entre 816
cendideros-bencarlos em to
do o país. De acordo com

as norroas do concurso os

primeiros 25 classificados
serão prcmovldos ao cer

go,. após- um estágio de 30
.

dias a ser realizado em ja
neiro-fevereiro, em Brasllla,
É mais um jaraguaense, fi.
lho de famflia pobre que,
graças ao esforço, a dedica
ção e também aos ensina
mentos recebi,dos de seus

ex-mestres, vai c_onseguindo
um lugar ao sol, Que Deus
.0 ajude sempre!

comentado o casamento, sá

bado, na Igreja Matriz, de
Désirée Wieie, filha de Wal
ter e Nair Wiele com W;I
mar Valadares Barroso, fi
lho de Manuel e Maria Bar
roso. O Coral da SCAR par
ticipou da cerlmônia e a re

cepção aconteceu no Bae-

pendi. Nossos cumprimentos.
-x-

** Jaraguá do Sul deve.
marcar presença, de Ó4 a

15 de janeiro, da Feira Ca

tarinense do Artesanato, em

Balneário Camboriú. A últi.
ma Feira do ano, na cida

de, foi muito boa. Para 85,
devem ocorrer feiras extras.

-x-

Celina Cabeleireiros
Especialidade em cortes modernos, bem como

pintura, reflexos, hidratação, maquilâgem e ii mais
nova técnica para permanentes, limpeza de pele e ma

nicure.
Rua Gumercindo ela Silva n.O 119 (ao lado da Caixa
Econ.) f. 72-2165 - JS. (AgOra COm. novo profissiOnal,
cabeleireiro argentino. Novas maquilagens e cort�s)

Neste Natal, dê presentes da

Relojoaria Avenida
+
Jóias e Relógios

Marechal Deodoro, 4Jl, e Getúlio Vargas, 9

ESCREVE O LEITOR -

"Fortaleza, 7 de dezembro
de 1984. Prezado Dr. Eugê
nio: .A leitura constante do
"Correio do Povo" no de
curso de 1984 permitiu-me
acompanhar o desenvolvi-

,

niento de Jaraguá do Sul nos
múltiplos setores de ativida
de, alegrando.me c.om a dis
posição da direção da Weg
de iniciar a empresa na área
dã' informática, e com a pró
xinia 'construção da Casa da

. Cultura. Assim sendo, tor
noe-se-me possível conhecer
as leg(timas aspirações do
povo járaguaense, interessa
do no progresso da cidade,
de modo a, dar-lhe o mere

cido destaque no. conceito
catarlnense.

O Jornal, sob sua dire

ção, participou dos notáveis
acontecimento do ano que,
vai marchando para o fim.
E levou, ainda, .eos edminis
tradores locais valiosas su.

gestões.
Apesar das dificuldades e

vicissitudes inerentes a ór

gãos de imprensa interiora

nos, "Correio do Povo" de
sempenhou o seu papel na

cõmunidade com toda ga.
Ihadia, merecendo o/respei.
tOi o estímu.lo e a ajuda Çlo
povo jaraguaense.

.,

Agradecendo'lhe o envio
do jornal, aproveito o ense

jo:para desejar-lhe um fel!z
Natal e Ano Novo, votos e)<

tensivos a 'seus familiares,
aos que. fazem "Correio do
Povo" ,e. ao povo de Jaraguá

.'. do Su I. Receba o abré\ço
cordial do amigo e admira.
dor .

Abelardo F. Montentgrq,

** Extra-oficialmente, a co

luna ficou sabendo que mais

um jaraguaense vai receber
o Troféu Barriga Vereie.
Trabalha no G!-verno do Es

tado e o seu órgão está m'vi
to em evidência. Detalhes
mais tarde.
CASÓRIOS';AGENDA, - Na

agenda branca 'de final·cle
ano muitos casamentos a·

contecendo. Na Matriz, hoje
(22), 10h30 Roberto, Man
nes/Si Ivana Junckes, 17h E

lói Rech/Nívia Karsten,. Pe
dro Leitempergher/Mariane

. Batschauer, SérgiO Vedi/
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te distrito, filha de Rudolfo
Vasel Zimmermann e de Te
rezinha Correa Zimmer.
mann.
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Edital 14.072 de 06.12.1984
Cópia recebida do Cartório
de Registro Civil de São Fr.
doSul - SC.
Ademir Luiz ·Scoz e Maria
Helena Sabino. Ele, brasilei
ra, solteiro, operário, natu
ral de Laurentino, neste Es
.tado, domiciliado e restden
te nesta cidade, na Rua Gua
-nebara, 630, nesta cidade,
fil he de João Scoz e de Ero.

· tides Scoz. Ela, brasileira,
- solteira, doméstica, natural
de Araquarí, neste Estado,
'domiciliada é residente na

Rua Francisco Máchado de
Souze Pavias, em São Fran
cisco do Sul, neste· Estado,
filha de Zacarias SabiriO e

deElsa Maria Tomaz Sebino.
Edifal 14.073 de 05.12.1984
'Norberto Hansen e Mariste.

- Ja Aparecida Plebani.
-Ele, brasileiro, solteiro, au-

xllier de laboratório, natural
de Jaraguá do Sul, neste Es
tado, domiciliedo e' residen
te na Rua Domingos Demar-
·chi, 495, nesta cidade, filho
de Norberto Hansen e de A
nita Zllz Hansen. Ela; brasl
i'eira, solteire, comerciária,

'. nattJral· de' - Jaraguá do Sul,
neste Estado, domlcllleda e '

'"residenten - a-Rua Frederico·
-Cúrt Vasei·, ·546, nesta clda-
. ide, filha-de Marcos Plebani
ede Terezinhe Dirce Nair
Sfinghen Plebeni:
Edital 14.074·de 06112.1984
Akir Mario Trainotti. e

-I.vanir Stolf., Ele, brasileiro,
-soltelro, natural de São Ja-

·

ãoBatista, neste Estado, de
profissão industriário, domi.
ciliado e residente na Ave·

.@ic:lª Mflr�chi:!1 DeQdQro_, 40S
nesta cidade, filho de Alber
to irainotti e de Luiza .:Jose..
finá Bertottj Trainotti. Ela,
brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguá dó Sul,
neste Estado,· domiciliadâ e

residente na Rua José Bauer,
B01,nesta cidade; filha de
JustinO Stolf e de' Alzira
Correa Stolf.
Edital 14.075 de 10.1i1984
ÁlfrecJo Dorival Fernandes
dos Re·is� junior e Maria
Salete da Rosa Pereira.

· Ele( brasileiro, solteiro, 'mé
dico veterinário, natúral de
JoinviJle, neste Estado, do
miciliado e residente na R.
Nlarechal- Castelo Branco,
em Schroec;ler, neste Estado,

;'�'''filno de Alfredo Doril'al Fer.
nandes dos Reis e de Maria
Leonor Ferriandes dos Reis.
Ela; brasileira, so1teir�, pro.
fessora, natural de Jaguaru
na, nes.te Estador domicilia.
di! e residente na Avenida
Marechal Deodoro, 790, n/
cidade, filha de André Me.
deiros Pereira e de Rosa Ma·
ria Pereira.
Edital 14.076 de 10.12.1984'
Valmor da Cruz e AIi�e Li.
dia $acht. Ele, brasileiro,
�olteiro, pedreiro, natural

Proclamas de Casamento dente na Rua Venancio da
Silva Porto, 915, nesta cida
de, filho de Bento Anacleto
e de Maria. Edlr Anacleto.
Ela, brasileira, solteira, bei
conista, natural de, Massa.
randuba, . neste Estado: do
micllíada e' residente na R.

Presidente Costa e Silva, 27,
nesta cidade, filha de Leo
poldo Hafemann e de AdeUa
Maiochi Hefemann.

E pare' que chegue. ao co,

nhecimento de todos, man

dei passar o presente edi
tai, que será' publicado pe
la imprensa e em cartório,
onde será afixado durante
15 dias.

ANIVERSARIANTES
Anivers�ri�m h"oje: 22
Sr. Valdir Bruch, Sr. Ivo
de Paulo, Sr. Heinz Gram

kow, no Recife.

Aniversariam domingo·
Lúcia M. Petry.cOsórlo de

Araújo, Schelle Cristiane
Radtke, -Sra. Leonora Frey
Reiser.
Dia 24 de dezembro
Sr. Raulino kreis, Sr. Raul
Valdir Rodrigues, Sr. Osni
Müller Jr. no RJ.
Dia 25 de dezembro
Srta. , Eliane Natali Fod],
Palmira Satler, Sr. Nasci
mente Mendonça, Sr. Fran
clscoPirmenn.
Dia .�� de dézembro

"

.

SF. Amauri Dumker, Sra.
Leonlde Georg, em Rio Cer
ro li; Mauro Coelho, Ales
sandro John- Morbis, Cláu.
dlo Narloch.
Dia 27 de dezem�ro
·�\arco Antônio Marcatto,
Terez-inha Walz, Nelza Franz

Engelmann, Moaci_r Pereira.
, Dia 28 de dezembro
Maria Amélia de Souza,
Marcos Pereira, Geysa Gil
mara Schwartz.
Dia 29 de dezembro
Alice Vieira, Márcia Pedrot
ti, Tati,ane, f; de. Clécio
(Jealousy) Espezim, em Flo
rianópolis.
Dia 30 de dezembro
Nelsita Baumann, Ol,ívio AI.
.drovandL
Dia 31 de dezembro
Sra. Renata Burow Hufe.
nuessler, Sra. Janete Mar·
·catto, Jean Car!o Gonçalves,
Sr. Heinz Fritzke, .em Flo�
rianópol is, Claudine ps.
cheidt.
Dia 1.° de janeiro/85
Sr. Jaime Blank, de "A Co
merciai" e "Correio do Po
vo"; Sra. Wally, esposa de
Ronàldo Fiedler; Sr. Silves
tre Stoinski, Sr. Alfredo
Mundstock, em Corupá; Sr.
Tarcísio Jösé Marangoni.
�ia 02 de janeiro
:Sra. Adélia B-aratto Lazz�ris,
Hdemar da Costa, em S. Feo
do Sul.: Srta. Renilda Buer
ger, Sr. Carlos Àugusto Ge
rent.
Dia 03 de janeiro
Sr. Ricardo Buerger, Sr.

Henrique Koster, KeHy, fi.
lha de Célio e Ingrid Ren.
gel,
Dia ()4 de janeiro
Sr. Waldir Octavió Rubini.

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil da
1.0 Distrito da Comarca de Jaragu� do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil.· Faz saber que compareceram em Caro
tório, exibindo os documentos exigidos pela lel, a fim de S$

habilitarem para casar, os seguihtes�
de Jaraguá do .Sul, neste Es- Mielke, 230, nesta cídade,
tado, domiciliado, e realden- 'filho de Francisco Bruno
te na Rua Arquimedes Dan. Täschner e de Erica Tãsch
tas, 154, Vila Lenzi, .

neste
.
ner. Ela, brasileira, viúva,

distrito" filho de Euclides c:;Ia costureira, natural de San-
Cruz e de. Edite Silveira da tane do Itararé, Vencesl au
Cruz. Ela, brasileira, soltei. Braz, Paraná, domoiciliada
re, costureira; natural de e residente na Rua Gustavo
Jaraguá do Sul, neste Esta- Rubini, 147, em Guarami,
do.c domlcllleda e residente rim, neste Estado, filha de
na Rua Guilherme Kçpman, Tatsumi Fukuhara e de Shi-
nesta cidade, filha de Arnol- zuyo Fukohare.

.

do Sacht e de llka Raasch Edital 14.08J de 14.12.1984
. Sacht. Gilmar Meldola e Margarete
Edital 14.077 de 11.1'2.1984 Atanazi.. Ele, brasileiro,
José Sergio Chiodini e lIone sólteiro, industrial, natural

'FagUndes. Ele, brasileiro, de Jataguá do Sul, neste Es-

solteiro, balconista, natural tado, domiciliado e residem.
..

de Jaraguá do Súl, neste Es. te na Rua Cabo Harry. Ha-

tado, domiciliado e rasiden- dlich, 160, mista cidade, fl-
.

I lho de Haroldo Meldola '9 de.·

'te na 'Rua Domingos O ivio
Alzira Balod Meldola. Ela,Brugnago, nesta cidade, fi.

·

lho de Adolfo Chiodini e de brasileira, solteira, balconls-
Ladir Maria da tulihä ;Chio- ta, natural de JOíiWille,· nes-
dini. Ela, brasileira, soltelra te Estado, domlcillada e re.

balconista, natural 'de Mas- sldente na RUé! Fritz Barrel,
seranduba, neste Estado, 954, nesta cidade, filha de

· domiciliada' e residente na
Antonio Atanazio e de Nadir

Rua Rio Branco, nesta clda- Nair Atanazio .

de, 650, filha d� Anselmo Edital 14.0.82 de 14.12.1984
BraZ'-' Fagundes e de Tereza Cláusio Baratto· e Claudete
Fagundes.

.

Weiss Pereira.
Edital 14.078 de 1 L12.1984 Ele, brasileiro, solteiro, ad-
Uario Modro e Ingrid .Horn. vogado, natural de Jaraguá
burg. Ele, brasileiro, soltei. do Sul, neste Estado; doml-

·

ro, marceneiro, natural . de ciliado.e residente na Aveni.

Itoupava, Blunienau; neste da Marechal Deodoro, 6Ö1,
Estado, domiciliado e resi. nesta cidade, filho de Uno

.dente Illm_ JtoupaVêt Rega, �IJl Baratto e de TherelB Ben..
Blumenau, neste Estado, fi- kendorf 'Baratto. Ela, brasi-
lho de Alfredo Modro . e de leira, estudante, natural 'de
Érika Modro. ·Ela, brasil�ira Joaçaba, neste Estado, e do·
solteira, operária,. natural miciliada e res'idente na R.
de Jaraguá do Sul, neste Es- Gaspar Dutra,. ° 1, apto; 225
tado domiciliada e resicfen- nesta cigade, filha de José
te e� Rio Cêrro II, neste dis-. Venal)Cio Pereira Junior e

· trito" filh� de Arnoldo Horn. . Veda Terezinha Weiss Perei.

burg e de Laura Fischer rà.

Hornburg. Edital 14.0.83 de 14.12.1984
Edital 14.079 de '11.12.1984 Clau�rto Jo$é Weiss Perei-
Nelson Aparecido d. Olivei· ra e Miriam Maria Rudolf.
ra e Marina Soler da Silva. Ele, brasi.leiro, solteiro, ban-
Ele, brasileiro, solteiro, o- cário, .

natural de Jóaçaba,
perário, natural de Primeiro neste Estado, domiciliado e
:IE: Maio, Paran6, domicilia- residente na· Rua Jorge ·M-a-
do e residente em Jaraguá- tos, em Itajaí, neste Estado,
Esquerdo, neste distrito, fi· filho de José Venancio Pe-
lho de Artulino FranciscO de reira Junior e Veda Terezl..
Oliveira e de Irene Maria de nha Weiss Pereira. Ela, bra-
Oliveira. Ela, brasileira, sol. sileira, solteira, professora,
teira, do lar, natural de Ivai- natural de Jaraguá do Sul,
porã, Paraná, domiciliada e

neste Estado, domiciliada e
residente na Rua Venan:io residente ni:! Rua E:pitácioda Silva Porto, -h�sta cidade. Pessooa, nesta cidade, filha
filha de Orégio .Manoel da· de João Germano Rudolf e
Silva e de Luiza Soler da de Maria Matilde Grimm
Silva. Rúdolf:'
Edital 14,080 de 12.12.19,84 ,

Hein, Fraheilco Täschner e

Takako de Oliveira Santana
Ele, "brasileiro, solteiro,

.

in·
dus�rial, 'natural de Indaial,.
neste Estado, domiciliado e

residenten a Rua Augusto

E.dital 14.0.84.de 14,12.1984
Jair Francisco Anacleto e

Rosane Inês Hafemann
Ele, brasileiro, viúvo, tornei�
ro, natural' de Rodj!io, neste

Estado, domiciliado e resi.

Edital 14.085 de 17.12.1984
. Oswaldo Pomianowsky e

Miriam Marly Pessoni•.
Ele, brasileiro, solteiro, pe..
dreiro, .natural de Jaraguá
do Sul, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Roberto Ziemann, 1298, n/
cidade, filho de Claudio Po.

mianowsky e de Ignês Zim
mermann Pornlanowsky.
Ela, brasileira, solteira, ven,
dedora, natural de Massa
randuba, neste Estado, do
miciliada e residente na R.
Amazonas, nesta Cidade, fi.
lha de Irineu Pessonl e de
Ida Pessoni.

Edital 14.086 de,. 17.12.1984
:Felidano. Uller e,
lIete Jesuino

Ele, brasileiro, solteiro, O·

perador de máquina, natu

ral de Jaraguá do Sul, neste
Estado, domiciliado e resi.
dente ne Rua João Carlos
Steih, nesta cidade, filho de
Dario Uller e de Cecilia.
Francisco Uller. Ela,' brasi
leira, solteira, do lar, natu
ral de Jeraqué do Sul, neste

Estado, domiciliada e resi.
dente na Rua, João Carlos

. Stein, nesta cidade, filha de
Avelino Jesuino e de Diarti
na de Souza Jesuino.

Edital 14.087 de 17.12.1984
Valdir Weiss e

Lucimary. Fietz
Ele, brasileiro, solteiro, me

talúrgico, natural de Jal'a

guá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua Orestes Bortolini, nes·

ta cidade, filho de Oscar
Weiss e de Elfrieda Blank
Weiss. Ela; brasileira, soltei.
ra, do lar, natural de Jara

guá do Sul,' neste Estado,
.

domiciliada e residente na

Rua JOinville, r:lesta cidade,
filha de Wiegando Fietz e de
Odete Müller Fietz.

Edital 14.088 de 17.12.1984
Osmar Beyer e

Bernardete Zimmer."ànn
Ele, brasileiro, soHelro, ope
rário, natural de Rio dos
Cedros, neste Estado, domi.·
ciliado e residente em Alto
Garibaldi, neste distrito, fi
lho de Gustav Beyer e de
Silli Beyer. Ela, brasileira,
solteira, operária, natural
de Jaraguá do. Sul, neste

Estado, domiciliada e resi.
dente em Pedra Bronca, nes ..
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EDIÇÄO' NATAL/1984

Sindicato dos 'Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e· do ,Material

1
Elétrico de Jaraguá do Sul

. Nada mais justo e OportUI1O que neste momento de
,alegria universal, quando todos os povos

do mundo regozijam com a chegada do Natal e a. esperança
de um Ano Novo mais tranquilo e próspero,

endereçamos aos nossos Associados e Amigos, votos
de que alcancem a felicidade almejada no

Natal, prenunciando as mais gratas venturas no ano que
está por vir. Que<:> Grande Arquiteto do

Universo i lumine os lares desta querida e'obreira
comunidade [araqueense.

São os desejos da DI RETORIA DO

�:�

NOSSO DESEJO.

Que a' paz, a esperança e a compreensão'
seja a principal estrutura da int!'lgração de todos os

ideais neste Natal e no próximb Ario Novo.

BOAS FESTAS! VENTUROSO 1985!

São os augúrios da

Waldemar Rau
& . Cia, Ltda.

\ ....-

R-ua Preso Epitácio, Pessoa, 3.550 - Jaraguá do Sul/SC.

V·
-

raçao
Canarinho Lida.

Durante o ano inteiro, passemos de mãos dadas
com o agricultor e os de�a'js� ,

Agora, no encerrar do 84, este aperto de mão
será mais forte, na certeza deique o 85

que se aproxima, virá mais bonito e

cheio de reallzações.

Metalúrgica
Leitzke Ltda.

deseja a todos um Feliz Natal e

Próspero A,no Novo.

O ANO NOVO é sempre abertura de novas

esperanças. A nossa é a de que'
continuemos a manter com amigos, clientes e

fornecedores os. fortes laços de amizade,
.

respeito e colaboração, básicos para o

nosso mútuo sucesso.

São os votos da Vidraçaria de

Walter Hille

Av. Mal. Deodoro, n.O 401 -- Fone 72·0545

Jarag�á do Sul - sc.

Nesta noite humilde e grandiosa, que uma

chuva de bênçãos desça do alto e fecunde os
.

.

nossos corações. Aos nossos amigos, clientes It

favorecedores, votos de um feliz e

santo Natal e venturoso ano' de 1985.

São os desejos da

Serraria Rio da LUz Ltda.

Estrada Rio da Luz, s/n'.o .....;. Jaraguá do Sul - SC.

A confraternização natalina, é uma maneira de
almejarmos aos nossos semelhantes,

.

paz e .amor n.os dias que hão de vir.

Nós, que ajudamos a transportar uma comunidade
ordeira e operosa, roqamos ao Criador' para:
que o Natal traga bênçãos ac{ povo jar§lguaeflse - e

que os homens não cessem de pugnar pela paz.
,

,�".
.. '

--

/ Jaraguá do Sul - Natal' de 1984
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Grêmio E_sportivo Juventus

Desejamos que neste Natal, o amor e a alegria
estejam bem despertos em nossos corações.
Aos nosses associados, amigos e à comunidade jaraguaense,
votos de Feliz Natal e que es dias do Ano Novo _

sejam uma sequência de proveitosas realizações e

repletos de paz e felicidade.

BOAS FESTAS!

Nesta noite -lumlnosa de Natal, quando as mãos se

levantarem para um brinde a paz e ao amor, que se

uma. prece a' Cristo, para que. Ele abra as

portas da felicidade, a fim de que o ano novo chegue
repleto de grandes realizações.
Feliz Natal! Próspero 1985!

eleve

....- -':'=-::.--
,

Otica Hertel Ltda.

Quando a alegria do Natal dissemine-se entre os homens
para tomé-los mais humanos e dignos do Criador,
aproximamo-nos ainda mais de nossos amigos e

.

clientes pera perpetuar nos corações a

grandeza e a plenitude deste die.

BOAS FESTAS! FELIZ 85!

.
,

Construtora jaraguá Ltda.
Rua Cei. Bernardo Grubba n.O 246 - Jaraguá do Sul/SC.

•

Abra as portas do seu coração:
daqui a pouco será Natal. Äbra as portas da sua

percepção: vem aí um ano novinho em folha.
Estoure sua champanha, erga sua taça ...
E como é tempo de paz e de amor, abra agora· seus
braços para o nosso abraço.

.

BOAS FESTAS!

Foto Piazera
Av. Mal. Deodoro n" 252 - Jarafluá do Sul/SC�

Que o NATAL e o ANO NOVO sejam motivos

de mais amor, carinho e compreensão.

'Que 1985 seja um ano de plenas
real izações.

São os votos da

r

CARTA A UM IRMÁO

Lembras-te, mano?
( I )

Meu caro Ewaldo,
a casa do João Guilherme Guimarães está de luto fecha
do. Lá dentro estão errasados a Edil, o "Dicho", o "Ni
ca" e a Elaine, esta última com uma ponta de revolte
conta os desíqnios do destino, roubando o seu querido
pai. No "Nossa Senhora das Graças", quasi nos tundos
do Convento dos Capuchinhos, nas mercês, diante da
perspectiva de te perder, ela vacilou na sua' Fé e inda
qou: --:- Porque,meu DEUS, logo o meu pai?

Ao lado da tua casa está em sofrimento a nossa

mãe, que não encontrou ainda explicação para tua parti
da aos 59, quando ela já atravessou a barreira do 8Y.

Mais distantes, fisicamente, mas próximos na atetivi
dade estão a Brunhilde, a Marta e o "Forinqa", do gru.
po de três de uma ninhada. '

Também estão presentes os demais familiares, pröxl,
mos e afastados.

No semblante de cada um a tristeza pela tua partida,
acompanhado aqore de um' alívio, o convincente consolo
para os que ficaram de que cessou um sofrimento que
durou para todos uma verdadeira eternidade.

Olho no calendáriO ao lado de minha máquina e ele

marca o dia 12, o início de mals um pequeno período
de férias, das poucas que gozei na minha condição de
profissiopal liberal.

üntem foi teu sepultamento no"Aqua Verde". na

quadra 122, depois de desfilarem perante o teu ataúde
aqueles que te queriam bem e que, f_or4m avisados à tem
po para a derradeira homenagem.

Lembro-me bem o que me contou' a Brunhilde, quan
do da última visita ao nosccômio. Embora mudo pela
quasi inércia do teu corpo, uma furtiva lágrima rolou
pela face, como prova de que estévamos nos despedindo
rnais uma vez, enquanto a. tua vida estava por um fie.

Era o dever que me chamava, aquele que nos tez
ficar sem tempo.

Enquanto rne ponho a pensar sobre o que é a vida,
volvo os meus olhos sobre UI11 impresso que recentemente
me entregou o Companheiro Carlos Vecchi, na Capital
do Estado. Leio a cópia xerocada e constato que ele tala
sobre um tema atualíssimo. Volto os olhos para o título:

'

"Não tenho tempo". - Puxa! - penso - como-foi apa.
recer este papel, logo agora que avalio a falta' de tempo
dos homens modernos, na corrida desentreada em busca
de o que, se essa maratona mais mata nos dias atuais?

É o dramático relatório que tardiamente constata

que ninquérn mais tem tempo para nada. Mas valeu abor
aar o assunto qUe traduz a menseqern de bom senso e

ensina como retarcar o salto para a morte.
Também estamos nessa canoa furada que, agora, nos

mostra que a vida passa rápida que não nos Clá ternpo
siquer pera recordações.

Da última vez q.ue nos vimos; falamos longamente .

Mas jä estavas distante em razão da insidiosa. mo

léstia. Quando, ao final, a Edil te indaqava com quem ta.
lavas, pois, falaste muito em relação aos dias que ante·
cederam, o que disseste?

'

- Foi com o "Bubi"! Referiaste- ao fil ho do dono da
"Casa Suissa" que, posteriormente, foi teu chefe por Ion.
qos anos e com quem afinaste até o compulsório afasta
mento, por motivo de saúde.

Era a doença que já extendera as sua� .garras e co

meçava a desliqar no teu corpo, como quem desliqa as
chaves e os lnterruptores (conhecías bem o metiê, pois
nsol ) nos aposentos até que tudo fica escuro e, por via
,de conseqüência, em profundo silêncio.

Foi exatamente assim que aconteceu, daí porque,
nada tenho a comentar, pois, seguias o caminho natural
da extinção, embora, ao teu ,redor se instalasse o maior

,

drarna familiar, um verdadeiro' mutirão de solidariedade,
de compreensão, de renúncia e de Fé, que foi até o tim,
mesmo sob o impulso de violentas emoções.

Salvo alquas senões, próprio dos mortais, deves estar
no Reino dos Justos! Isto nos conforta!

(continua na próxima edição)

Metalúrgica Lombardi Ltda. "

,------��----_.r-----------------------__
It' .'
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Zeferino mostra as

realizações de 84
Apesar dos problemas sconôml

cos, as -obras realizadas, mesmo
não sendo de grande vulto, foram

· aquelas 'r-eclamadas pela população·
,

e que correspondem aos anselso da
comunidade. A declaração é de Ze

ferino Kuklinski, prefeito de Massa

randuba, para quem, todos os seto

res da adminisfração foram atendi.
, dos na medida do possível, sendo

que algumas obras tiveram a parti-
·

cipação do Governo do Estado, atra-:
·

vés de convênios e auxílios Hnancei
.; ras "pois só assim é possível fazer

alguma coisa".
� Zefer-ino destacou as princlpals
'atividades, como no Departamento
de Estradas, Obras e Serviços Urba-
nos, a construção de uma ponte" de
concreto sobre o Rio Massarandu-

, ba, de 14m de extensão, na locali
dade de Patrimônio; construção de

ponte de concreto sobre o Rio Gua- '

ranl, com 8m, na SC-474 (estradá
que liga Massaranduba a Barra Ve

lha), além de alargamento, retifica
ção e macadamizeção da Estrada que
liga a localidade de Braço Campinas
a Braço do Norte, uma velha aspi
ração dessas comunidades.

No setor de Educação, Cultura
· e Esportes, foi celebrado convênio
com o Governo, através da Secreta
ria da Educação, para reconstrução

das escolas estaduais de 1.a Braço
do Norte e Sete de Janeiro Alto,
em fase de execução e, no ensino

pré-escolar, vários convênios foram
assinados para o desenvolvimento
do mesmo. Ao Ministério da Educa

ção' e Cultura, Massaranduba solici
tou recursos pera a construção de
duas escolas municipais' nas locali
'dedes de Fundo Sueco e Fundes ßo-
tuca. E quanto ao setor cultural,
destaque para a realização do 1.0
Festival da Música de Massarandu.'
ba e a Festa da Criança Mássaran
dubense, ambas com bastante. suo
cesso, assim como sucesso alcença
ram também a prática desportiva,
com o apóio do Executivo.

E além destas obras, o Prefeito
da Capital do Arroz infõrma que
outras foram realizadas, como ele.
"trlflcação rural, construção �a de
legacia de polícia, . reconstrução da
cobertura do Centro Desportivo Mu.

niclpel; entre outras;
Outra informação de Kuklinskl

relaciona-se à conclusão
-

do Plano

Diretor, Físico-Territorial, trabalho

que contou com a participação de
todos os segmentos da população e

apoio do Governo do Estado, atre

vês do Gaplan e Amval1. O Plano
Diretor começa a entrar em prática
no mês de janeiro próximo.

Carrocerias
HC Ltda.

Av. Mal. Deodoro n.O 1.479, - Fone 72·1743

Jaraguá do sul/se.

Cumprimenta cordialmente seus amigos,
clientes e fornecedores, desejando-lhes um

FELIZ NATAL e um ANO NOVO cheio
de rea I izações .

SENHOR, QUE NESTE NATAL: .

"

/'.-
:

,;;".�

Haja em todo mundo "aquela FRATERNIDADE
UNIVERSAL de fazer com que os homens se entendam,
se respeitem e Se amem, descobrindo
juntos a melhor forma de se tornarem mals

simples, mais justos e mais humanos!

FELIZ NATAL E MUITO �XITO EM 1985

Metalúrgica Erwino
Men�gotti Ltda,

Nesta época de confraternização entre os povos,

transportamos pensamentos aos céus .e.

unidos rogamos a Deus:

"PAZ na. terra aos homens de boa VONTADE",

São os votos sinceros do

Av. Mal. Deodoro. n." 302 _ Fone 72-0181
Jaraguií do Sul/SC.

Dignificamo-nos, trabalhando.

Sentimo-nos felizes, colaborando. A todos aqueles que ombrearam conosco nesta cruzada anual,
nosso reconhecimento. BOAS FESTAS e FELIZ ANO NOVO, com fé e alegria, são os nossos votos.

Café Bauer
. Jaragúá do Sul' Santa Catarina
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,Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

LEI N.o 993/84

Ratifica o Decreto N.� 1.013/84,
de 26 de outubro da 1984. ,

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,
no uso de suas atribuições,

FAZ SABER a todos os líãbitantes deste Município." >

que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona la seguinte Lei:
-,

.

-

Art. 1.0 - Fica retificado o Decreto N.o 1.013/84,
de 26 de outubro de 1984, no valor de .

Cr$ 50.000.000,00 (Cinqüenta milhões de cruzelros),
que suplementou dotações do Orçamento vigente por
conta do "Excesso de Arrecadação".

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publlcação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 03 de dezembro de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

NO KONELL
Sec re t.0, de Adminlstreçêo e Finanças.

Estado de Santa Catarina'"
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

LEI N.O 994/84
" Altera cl redação do § 3.· do artigo 2.°
da Lei Municipal N.· 579/75, de 02 de
dezembro de 1975.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,
no uso de SlJas atribuições,

FAZ SABER i3 todos es habitantes deste Município
que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:

-'

Art. 1.0 � O § 3.° do artigo 2;° da Lei N. 579/75,
de 02 de dezembro ele 1975, passa a ter a seguinte re

dação:
"§ 3.° -, Utilizar-se-é como índice para correção

do que trata o § 2.0, o mínimo ele 70% e o máximo
de 100% do percentual da variação das ORTN's (0-
brigações Reajustáveis do Tésouro Nacional) no perío
do de .12 (doze) meses, imediatamente anteriores ao.
mês da correção da UFM - Unidade Fiscal Municipal".

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua pubticação, revogadas as disposições em contrário .. ,'

,4al'aguá do Sul, 03 dé dezembro de 1984..

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL

.

Secret> de Admlnlstreção e Finanças.

A luta foi árdua, mas os .nossos objetivos foram alcançados,
graças a valiosa colaboração de todos que nos cercam.

Esperamos continuar a merecê-Ia no próximo ano.

Desejamos que toda idéia de crise, desânimo e pessimlsmo
seja" deixádéÍ- de lado, confiante que somos no poder de

superação e capaCidade de trabalho de todos nós. É hera de
abrir nossos corações, de brindar por tudo o que de bom.

neste ano realizamos. São nossos' votos.

BOAS FEStAS A TODOS!

Oficina Tibério

Ser.viços de tataria, pintura, polimentos em todas as linhas
, .

de carros':passeio.
Motores à base de tro�a com garantia de 20.000km. Retífica'

de meteres; regulagem, revisões e demais Jerviços.

',especializados.
. .

• ... ,e- ?.�:: � ..,�:

;

Rua. Leopoldo Malheiro n.O 67 • �one 72·1059 .-Jaraguá do Sul

BOAS FESTAS!

Nós esperamos que tudo de bom que você desejar neste próximo
A no, realmente aconteça. Esperamos um mundo de paz,

-

Trabalho e união e que reine a esperança em todos pare
A gora e sempre. Que a confiança de cada um

L eve a todos à felicidade.

Dalcelis

, ,
,

- Iod. e. Com, de Malhas Ltda.:
R�a Carlos Bla�ck; '229 - Fábrica' e P�sto d� Venda

'

.

. Jaraguá do, Sul _:_ SC.
Ä ROTA DA MALHA
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Este jornal é associado a ADJORIISC e ABRAJORI.

RELOJOARIA AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artig9s de. prataria estão nn

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal' e na Getúlio Vargas
--_.-

FUNILARIA JARAGUA LTDA.
Calhas para todas as finalidades.

Agora' também aquecedores a

energia selar.

... -- ._.

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, crlstals, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes errí todas

as ocasiões.

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

----- --_._----_.-

A moda certa em roupas e calçados ést' na
CINOERELA. Vista-ce bem com a

moda outono-inverno da
CINDERELA

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

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

TERRAPLENAGEM VARGAS
'

.. Serviços. de terrapleneqem e aterros

TUBOS SANTA HELENA"
tubos dé concreto piri todas 'as obräs.

Consulte-nos!

Rua Joinville, 1.016 --- Telefon. 72-1101
", -Ó: .,

,---------_._----- ----

SHARP
.

e DISMAC'
Venda e assistência técnica autorizada de calculadoras

eletrônicas. para Jaraguá e região.
COMERCIAL FLORIANI

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

Telefone 72-1492 "
'

..

(�ON I;IRA /\ HISI'() It li' ...
Barão de Itapocu

prinCIpIO o jogo era aceito e se realizaria

após o término do campeonato carioca de
futebol. Quer dizer: só em 1955.

. .. HÃ 44 ANOS

... ,HÃ 10 ANOS

- Notem como o pedaço dó "Correio .

do Povo" que o Cascudo (João Germano
.

Rudolf) entregou ao nosso diretor rende
'em termos de informação, no longínquo
dia 11 de maio de 1940. Naquele espaÇo
de 20x20 cm, ainda na 3." página vipha
estampado o Edital de 2.· praça, ein _que o

Doutor Arno Pedro Hoeschel, Juiz de Di

reito da Comarca de Jaraguá faz,ia saber
aos que o presente edital vissem ou dele
tomassem conhecimento. que, findo o pra
zo de 10 (dez) dias, seriam praceados na

porta c;lo Edifício do Fórum da Comarca,
os b�ns. penhorados a Alberto Ravache,
na executiva que lhe movia a Fazenda do

Estado. Era um terreno com 1.400.000
.

(um milhão e quatrocentos mil) metros

quadrados, sito no lugar denominado de

Jaraguá Alto que se' venderia em segunda ,

praça com o abatimento de 20% sobre o

total da avaliação, isto é, pele valor de

4:480$000 (quatro contos e quatrocentos
e oitenta mil reis) a quem mais oférecesse
à partir do mencionado valor. Terreno pra
não botar defeito em ninguém. E o- preço?

.
Bem, isso são outros quinhentos mil reis ...

... HÃ 20 ANOS
O Tribunal do Júri da Comarca

voltava a julgar o réu Severino Pereira,
julgado anteriormente em fevereiro quan:
do foi absolvido do crime de tentativa de
homicídio. O' Representante do Minist4rio
Público recorreu ao Egrégio Tribunal de

Justiça, que o ma.ndou a novo julgamento,
.sendo condenado. à pena de quatro meses

de ,detenção, pela.,"prática de ferimentos
centra a vítima Emeric� �ichinger. Toma
ram parte do Conselho de Sentença: Hein
rich Geffert, Jeern S�lter, Arthur Mey,
João Mathias VerbinEm, Augusto Schmidt,
Manoel Lu-iz de Souza e Aléssio Berri. Pre

sldla a Sessão o dr. Raoul Albrecht auend
gens, funcionando pa Promo·toria o dr.

Ary Flaviano de Macedo e a defesa do réu
ficava à cargo do dr. Reinoldo Murara.

.

- Francisco Frederico Moeller e Do
rothéa

.,

Mielke Moe"er coinpletavam as

suas bodãs de diamante - 60 anos de vi
da matrimonial -. Francisco e Dorothéa
hoje já estão falecidos, mas as suas vidas
foram muito marcantes para o desenvol
vimento da cidade, especialmente o mari
do. Hannov�raJll) da -Alemanha, veio ao

Brasil com 4 anos, -fez-se marcineiro, e na

enchente de 1911, ficoy preso por 8 dias.
Passando por todos 05 horrores que o Rio
Itajaí já vinha. aprontando pelas bandas do
badalado Vale; deixou-se convencer por
José Emmendoerfer a ficar em Jaraguá.
Montou sua oficina num prédio da Mal.
Deodoro defronte da de José, onde era, en
tão, ii "Farmácia Nova" e hoje é um benl

teprédle dos Hertel, abrigando uma loja
da Koerich. Participou do lançamento da

antiga Matriz, na colina. Em 1913 partici,
pava com seus conhecimentos profissio-

? na is na construção da ponte ferroviária so

bre o rio ltapeeu. Casava em 1914 e, em

1920, construía com seu .sogro, Augusto
Mielke uma fábrica de pólvora. Em 1926
era eleito Juiz de Paz que foi repetido em

1930. Nereu Ramos, em 1933, designava.o
suplente de Juiz de Direito, cargo que 0-' ,

cupou até 1940. Em 1939 encaminhá a sua

naturalização, concedida por Getúlio Óor
nelles Vargas. De 33 a 48 fabricava velas,
com grande sucesso. De 49 a 59 'exercia a

representação.-comercial, quando se apo
sentou. Num bilhete, em 30 de setembro
de 1964, ele rabiscava algumas- notas. E a

notava no seu "diário": "Morgen soll un

sere Goldene sein"·.·Sim a. 1.0 'de outubro
de 1964 realizava.se·a sua boda de eure.

Grande homem! A de diamante sé realiza
va em dezembro, para coincidir com a for
maturá de seu neto, Dougla5 M. Diener,'
como engenheiro mecânico.

... HÃ 40 ANOS

- Luiz Gomes, Secretário da Prefeitu
ra Municipal de Jaraguá do Sul, por ordem
do Prefeito baixava Edital, para lnfermar

que, à partirde 1.0 de dezembro de 1944
seria mantida fiscalização permanente nas

estradas gerals, '�por meio de motordc:lis.
tas, pela Inspetoria de Veiculos e Transito
Público. Esta Prefeitura chama à atenção
dos senhores condutores de carroças, ara

nhas, etc., a-fim.de que observe rigorosa
mente os signais de transito, mormente,
mio e contra-mão. De acordo com o Códi

go N�cional de Transito, 'aos 'menores de

18 anos, não' é permitido conduzir vei

culos". E, no final, uma ameaça velada:
"aos infratores, serão aplicadas pelos fur.
cionários encarregados desse serviçe, as

penalidades previstas".

... HÁ 30ANOS

Waldir O. Rubini, na coluna ES

PORTES noticiava o grande triunfo do Bae-
.

pendi frente ao D. Pedro II e destacava nos

sub.títulos: "Na mais empolgante partida
do campeonato o Baependi derrotou o D.

Pedro II ,pelo placard de 3 a 2. Entretanto

.:; muita "cavalaria" reinou durante o trans
-

correr do prélio. Turibio, Walter e Haffer

��nn, marcaram Pélra o vencedor, enquan
to para o D. Pedro assinalaram Taranlo
e Natalino'!. Juiz: Heinz Mahnke. Renda:

__ Cr$ ''4.985,00. Locàl: ßramado do C.A. ,ó

Baependi.
- Noticiava-se, também, que o Bae

.. pendi. convidara o Olélria Atlético Clube,
",,!," dos bons clubes do Rio", para uma

partida am!stosa em seu gramado.
.

Em

NCOHEMI'RROEVUEMRAIFHIQOUNEDAOESM MOTO SC�ROEDER E ECONOMIZE GASOLINA E DI- "'"
.

. N SOS PLANOS DE PAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE
\

PRODUTOS. TEMOS TAMBÉM À VENDA. MOTOS USADAS.
.

.

-. �-�.
Revendedor Autorizado

flJJüO_ . � �� I?Z 2íl � ,"
" HONDA

.

. llB®�&
.•

.
.

.,

'I
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Feliz Natal e Feliz Ano NovoBoas Festas

do

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

SAMAE
19851984 -

Quando a cristandade revive seu acontecimento
maior, rejubilamo-nos com

os clientes, amigos e colaboradores,
razão maior de nossas

metas alcançadas no decurso de
mais uma etapa.

- Ao repousarmos nossas ferramentas pelo exaustivo
Iabor e cansaço de todo este ano,

. paremos para uma significativa reflexão, .

elevando nossas mentes ao Alto, esquecendo
dissenções, perdoando ofensas, .

refreando ambições e dissipando rancores ..
'

UM NATAL DE PAZ E UM ANO NOVO DE LUZ. FELIZ NATAL! FELIZ 1985!
'

'--000-
"

Nanete MalhasCarrocerias Riegel Ltda.
Av. Mal. Deodoro, n.O 1.708 - Fone 72·0139

Jaraguá do Sul - SC.

sc precisa de 1,2 milhão de
.empregos até ano 2000

Tempo de Paz, de Amor e de Fraternidade.
Que o próximo ano seja pródigo

, em esperanças e sonhos realizados, que não falte
saúde e' ânimo a todos aqueles, que

têm fé.
FELIZ NATAL.

É o que desejamos.

No setor primário - aspecifi
cou - há hoje 427 mil trabalhedo
res que deverão somar 460 mil no
ano 2000. No setor secundário há

hoje 465 mil trabalhadores que no

início do terceiro mllênio deverão
ser 1 milhão e 20 mil. E no setor

terciário, que' hoje reúne 461 mil
trabalhadores, no ano 2000 deverá
hever empregó para 1 milhão e 70

mil catarinenses. Este é o desafio

que Se ,!presenta ao Estado e às

empresas, disse Otair Becker, para
quem, como em tudo na vida, é

pre::iso ter a �oragem de dar o pri-
mel ro passo.' ., .

,

Entre 1980 e o ano 2000 San
ta Catarina precisa criar 1 milhão
e 200 mil empregos. A informação
é ao deputado Otair Becker, ao a

bordar o papel do Estado como

coadjuvante no processo de retoma.

da do desenvolvimento brasileiro
no que tange, também, à política de

criação de novos negócios e por via
de consequência, novos empregos.
Disse o parlamentar que através de
um exercício prospectivo, entre 1980
e o ano 2000, a força de trabalho
catarinense deverá passar ,de 1,3 mi-
Ihão em 1980 para 2,5 milhões no

----------------------------.
ano 2000.

Latoaria e Pintura
Ipava Ltda.

. Serviço d. latoaria e pinturas em geral.
Rua Exped. Antônio Carlos ferreira, 115 . Fone 72·1576

Jaraguá do Sul - SC.

r
A todos os quais tivemos o prazer de conviver neste :

ano, desejamos conqratular-nos sinceramente,
no externar franco e amigo de um

FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO NOVO.

Metalúrgica Trapp Ltda.
Fábrica de máquinas de cortar grama mànuais elétricas e à gasolina, e pulverizadores para

agricul tura.
Rua Joinville n.O 1.177 - Fones 72.0088, 72.0070 e 72·0317 Telex 0474511 - Jaraguá' do Sul .:_ sc.

"�--------------_.�------------------------------------�--------,�
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Lojas Nanete

Ao encerrarmos mais um ano de atividades, consig
namos aos nossos-clientes e amigos, nossos maiores a

gradecimentos pela preferência dada ao nosso estabele
cimento, -ao mesmo tempo em que almejamos a todos
um FELIZ NATAL E UM ANO REPLETO DE ALEGRIA E
VENTURA.

São os votos das

,o"�

!

A todos os clientes" amigos e colaboradores
desejamos votos de um FELIZ NATAL e

PRÖSPERO ANO NOVO.

É a mensagem da.

AutoRenovadora Ltda.
F,ábri!=a de pára-barros, polainas, reforços de' paralamas
v�� outros acessórios para automóveis e caminhões.

Rua João Deubrawa, n.O 85 - Fone 72-0435

Jaraguá do Sul - sc.

Nivaldo Bauer'
Serviço de bar, lanchonet; e frios. Aos domingos e

feriados II
carnes assadas"

Av. Mal. Deodoro n.O 1.470 - Fone 72-2066

Jaraguá do Sul - SC.

-000-

A todos os ncssos clientes e amigos que nos

'prestigiaram em 1984, queremos expressar os nesses

aqradecimentos, certos de que o

espírito de NATAL reinará em todos
os corações e que o ANO NOVO

seja repleto de realizações e sucessos.

Que a felicidade e as alegrias do NATAL
perdurem durante todo o ano

que se inicia.
BOAS FESTAS!

Farmácia .Avenida Ltda.
'Farmacêutico responsável:

Dr. Elisaldo Leutprecht - GRF.501
Av. Mal. Deodoro, 406 - Fone '72.06'9 Jaraguá do Sul

<:

Que a Paz, o Amor � a Es�ran.ç�, sejam a
_, � .. -',

tônica neste NATAL e" no NO�? ANO

que está para cheg�r •• ,;.<,' >

Aos nossos clientes, amigos'�' fbrnecedores,
os nossos agradecimentos e votos

de BOAS FESTAS.

Fábrica de 'calhas, baldes e formas, funilaria' e loja de

brinquedos, louças, cristais, inox, alumíni� e flores.

Av. Mal. Deodoro n.O 1.034 - Fone 72.0054.
Jaraguá do Sul - sc.

Confecções Loni-Mar Ltda.
Rua Angelo Rubini n.O 128 - Fone 72·0403

Jaraguá do Sul - sc.

-000-

Nesta fraterna mensagem, rogamos' ao Senhor
que abençoe o, seu lar .na festa de

Natal e Ilumine' os seus caminhos no

.ano que vai chegar. Muita pa,z e boes
festas desejamos aos nossos amigos, clientes, ..

coleboradores e favorecedores e que possamos, juntos,
enfrentar com vigor o Novo Ano

que se aproxima.

Que a Paz, a Esperança e a compreensão sejam e

principal estrutura da integração' neste
Natal e no próximo ano de 1985.

t o que desejamos a todos os nossos amigos,
cl ientes e favorecedores;

Serraria Aldrovandi Ltda .

. Estrada Ribeirão Molha, s/n - Km. 4 rr: Jaraguá do Sul ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



EDiÇÃO NATALj1984 CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL - 22 de dezembro de 1984

Câmara de Vereadores de Jaraguá -do Sul

�.

Supermercado
Benthien Ltda.

Panificadora, açougue (fone 72.0599), fábrica de gelo
e sorvetes da marca "Pinguim" (fone 72.2181)

\"� :-;•... -.-.

;
• ..:i.

Rua Angelo Rubini n.O 1.119 - Barra do Rio Cerro

Jaraguá do Sul - SC.

-000-

Que a vinda de um NATAL maravilhoso e alegre,
e a esperança de um ANO NOVO cheio de

paz, sucesso e bem-estar a todos os nossos clientes e

amigos, se estendam às famílias, em

unidade com Deus. BOAS FESTAS!

Neste Natal, ao se renovarem as

esperanças para o Ano Novo, desejamos

que a Fé, o Amor e o Trabalho

possam construir em todos os

leres, os sonhos e os ideais de cada um .

.

Certamente será um tempo novo e bom para

todos os que. confiam na força
;...

do trabalho, feito em conjunto em prol
de um município cada vez . mals próspero e. feliz.

São os votos de

JOSÉ GILBERTO MENEL'

Presidente da Câmara de Vereadores de
Jaraguá do Sul

uma família que vos felicita neste NATAL.

'Artama

Metalme�ânica Ltda.·

. .

.OS Postos de Vendas Marisol Malhas
AGRADECEM A SUA PREFER�NCIA E DESEJAM QUE AS MAL.HAS DO AMOR

E DA FRATERNIDADE AQUEÇAM. O SEU LAR E A TODOS OS SEUS ENTES QUERIDOS.

BOAS FESTAS E
FELIZ ANO NOVOI

{_l!I:�NARISOL�=============�'-.. . .HALHAS- /"
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Rejubilamo-nos com nossos ami.gos e clientes,
peJa passagem da data magna da cristandade, augurando-Ihes
OS votos sinceros de Feliz Natal e 1985 repleto de

realizações.
São 'os votos da

Joalheria Har.dt
DE HENRIQUE HARDT

Jóias, relógios, bijouterias, artigos para presentes e consertos.

Rua Joinville n.O 1.878 - Fone 72-0715 _.;. Jaraguá do SuVSC.

. 1'

Que na Noite de Natal o. cantar dos anjos:" .

"Paz na Terra" ecoe e permaneça em seus lares e que as

bênçãos do Deus-Menino se propaguem por
.

todo o Ano Novo, inundando-o de multas venturas

alegrias � realizações, "são os desejos da

': -;'

Agradecemos a preferência distinguida no transcurso do ano

que se finda, desejando aos nesses clientes
amigos e colaboradores, um feliz e santo Nàtal e que o nascer

do Ano Novo, traga um horlzonte mais
amplo e cheio de paz e alegrias.
Que Ele esteja com todos nestas festas, são ')s desejos da

\

Ind. e Com. de Conservas
�'JURITI'.1 Ltda..

.

Rua João Soter Corrêa n.O 944 - Fone 73.0025 - Guaramirim

Que" a paz, o ernor e 1t. alegria, encham

seus lares neste Natal e que o" Ano "Novo,' lhes traga

todas as felicidades almejadas.
;

Aos nossos amigos e clientes, agr,adecemos o

prestigio
-

ao, nosso estabelecimento; no ano que se finda .

.... ... ,� .

",.,), .

Posto Simon Ltda.

Rua JoinvHle, n," 1.281 - Fone 72·0359

Jilr�gu.á .do SuljSç.

Conscientes de que tem sido relevante a nossa participação no desenvolvimento comercial da .

região e agradecidos pela preferência com que a�comunidade nos tem distinguido," .

almejamos profundamente que as fe�tas de Natal sejam prenun ciadoras de uma felicidade imorredoura no ano que vai nascer.

Av. Mal. Deodoro n.O 391 - Jaraguá do sul/se

RECOMAQ Ltda.

A colaboração e a preferência que nos distinguiram nesse ano,

foram motivo de júbilo e um decidido fator de incentivo .

No externar do mais reconhecido agradecimento,

desejamos a todos um FELIZ NATAL e PRÖSPERO ANO NOVO.

é a mensagem fraterna dà

Artefatos de Cimento
Tepassé" Ltda.

Rua 28 de Agosto n.O 8 - Fone 73·0232 _;_ Guaramirim/,SC.

Nasceu Jesus ...
\

Que os sinos de Belém anunciem ao seu coração
uma mensagem de otimismó, portadora do
Amor Fraternal entre os Homens, tornando o Natal
permanente pare você e sua famrJia.

BOAS· FESTAS!

Moto Schroeder Ltda.
Rua Adélia Fischer n.O 239 - BR.280 - Fone 72·1850

Jaraguá do Sul/SC .

Jaraguá do SuJ - Natal de- 1984'

t, ,� • Papp Modas e Papp Sports
.

Av. Mal. Deodoro n.O 895 - Fone 72.0659 - Jaraguá do Sul

��.. ... ..
. -;.. ��"..�...!,"t.��'.N�"-.�-h--------------------_·"------------------------------��--��.....·.t· '" "':"''''''::7'
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Quando os sinos anunciarem o Nascimento de

Deus Menino - mais uma vez nossos

pensamentos estarão voltados aos
.

.
.

prezados amigos, clientes e colaboradores que
nos permltlrem vencer uma etapa de

trabalho -proffcuo e idôneo.

FELIZ NATAL � PRÓSPERO 1985!

, São o.s, votos da

Alimentícios
Sasse Ltda.'
Flbricante das Balas e do elfé Sass.

A todos aqueles que nos ajudaram a abrir caminhos
no enc..que passou, o nosso muito .obrlqedo
e melhores votos de harmonia e

crescente prosperidade ...
BOAS FESTAS!

-000-

Dallas 'Lanchonete Ltda.
I·

de DANIEL PETERS

Rodovia BR.280, s/n.o e Rua Dr. Waldemiro Mazurechen
",0 48 -,.. Jaraguá do sul/se.

� .

Ao término de ,1984 e no limiar de 1985, a todos que

nos deram apoio, colaboração e

prestígio, desejamos BOAS FESTAS.

São os votos da

Neste NATAL e no nascer do
ANO NOVO, 'desejamos que todos

os homens de boa vontade se unam para
juntos construirem um

futuro de paz!
I

Farmácia Hermes Ltda,
Av. Getúlio Vargas n.O 158 - Fone 7�.oà69

Jaraguá do sul/se.

A todos os nossos clientes, amj�ps e

colaboredores, desejamos votos
de um FELIZ NATAL e um ANO N.oVO 'cheio'
de esperança e realizações.

Destil Máquinas Ltda.
Rua Joinville, n.O 433 - Fone 72·1564

Jaraguá do sul/se.

Que a paz, o ainor e a alegria,
. encham seus lares neste NATAL e que o

todas" as

felicidades almejedes.

São os augúrios da

Auto Escola Marquardt
DE WERNER MARQUARI?T

Rua Preso Epltácio Pessoa n/ 733 -- Fone 72.1174

Jaraquá do sul/se.

ii superlQotor
���------..----��..--�----...------------------�------------�,-'------------?�'----�-'
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Edueacão: é a hnre- e a vez da
,família, diZ rr.'''J�rc,â,ngelo
O Çolégio São Luís através da Direção e da APP, e

mitiu neta acerca do cancelamento do convênio pela Se
cretaria da Educação, com o estabelecimento. Segundo a

nota, o convênio será extinto gradativamente a partir de
85, conforme comunicação feita pelo secretário Moadr
-Thomazzl a, comitiva jaragwaense, .no dia 11 passado, "co
lhendo-a de surpresa, pois existindo desde 1969, eJe re.

presentava não apenas um comprornissoj com o Colégio,
mas, sobretudo" com a comunidade educativa, que a par-
tir de agora se vê privada do benefício". -:

E continúa a nota: "O convênio s�rgju de umá soll
.cltação política, para dar atendimento à clientela de 2.°
grau da microrregião" pois na época ó Estado não dispu.
nha de nenhum curso de 2.° grau, aqul, e, não obstante
o empenho das lideranças políticas e classistas, através
de audiências (também com o Governador) e expedientes,
não houve sensibiiidede das eurortdedes, criando uma si
tuação de constranqimento, com, possíveis desdobramentos".

Com a decisão, a partir do próximo ano, somente
serêo beneficiados cem o convênio os alunos da 2." e 3."

.sérles dos cursos de análises químicas e eletromecênlca,
ministrados no São Luís, significando que a partir de 86
não haverá nenhum curso conveniado naquele estebeleci-
.rnento, restando aos- candidatos 'à rnatrlcula ne 1." sérlê
do 2.° grau, a alternaiiva de $e habilitarem a um bolsa
de estudo oferecida pela Secretaria da Educação, segundo
o grau de carência de cada um, variando. o percentual
de 2Q a/80% do vilJor da semestralidade aprovada pelo
Conselho- Estadual de

'

Educação.
______

•

.v Comentandoo rompimento do convênio, o 'Irmão Ar-
---------------------------------------- 'cânqelo' Postai, diretor do Colégio' São Luís, disse que

quem perde com isto não ·é,!o Colégio, mas sim, ã so
ciedade microrr:eglqnal e jatagYi3ense e a comunidade edu.
cativa, em particular. "Hoje são cerca 'de trezentos alunos
que- são beneficiados com o convênio' e-esse romprmento vai
desencore jar os alunes 'novos. Foi um benefício retirado da
família, esta mesma família que estamos lutando por seus
direitos, pois não temos medo de perder, alunes como.. ehe
qou a ser comentado".

. "Adiante, Irmão Arcânqelo disse ser uma trama centra
a-escola "articular.O'problema éem todo o Brasil, com

. o qoverno fazendo pressão para acabar com a -rede partico
lar. "No nosso caso - diz o diretor do São, Luís - servi.
mos a comunidade há 44 anos e nunca .fomos cqntra ela.
Praticamos também a filantropia e . muitos alunos que ga.
riherern bolsas de estudo da instituição, hoje prestam re.
levantes serviços à ccmunidade e nos são qratos". ' '

Concluindo, afirmou que compete a família determi
nar o nível da educação oera Os seus filhos. Para ele, a

'questão do rompimento do convênio é o fato do "antes e
----------.--------- do depois". É a hera e a vez da família, que deve parfiel

�----�-------���-�--.�----�-----------� paredefender umdireitoadq�ridQ e constituci�ali poi�
historicamenteisto é muito .irnportante .para o ensino de
Jaraquá do Sul e da Mkrorreqião".

- EDiTAL
AUREA MÜLLER GRLJBBA, Tabeliã Designada de No-

tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja
raguá dê Sul, Estado de S. Catarine, na forma da lei, etc.

_
Faz saber a todos quantos este edital, virem 'que

se acham neste Cartório' para protestos os títulos centra:
ADOLA'R KUHNE, Rua Augusto Mielke, s/n'-: nesta. AL
BANO SCHULZE, Estrada Putanga, Guaramirim. ALCEU
DE SIMAS, Rua Barão dó Rio Branco, 200� nesta. ELFI
KESKt:, Rua Jaraguá, sln, Guaramirim.' EDIO LUIZ
SILVA, Av. Mal. Deodoro, sln, nesta. ISMAI;L VALEN·
TIM CAPRARO, Rua Itapocllzinho/ sln, Ba'irro João Pes.
soa, nesta. MAURI CORREA, Ru." Victor Rosemberg,
s/n, nesta. OFICINA DE PINTÚ-RA·E· LATOARIA" JARA-

"

e . GUA LTDA.,..Rua, João ,J.�·�y.,._oso;,,27407·flestap>'SU;V10
,

LUIZ KLIMEKOSKI, Rua Aguas Claras, sln, nes,�a. SUE�
,

LY ��BELLO,. �ua �u!l��r.nte"\V�egct�l2, ;ne�ta:' TRANS·
PORTADORA MARQUARDT Ltda., Estradá' �io dá' 'Luz I,
nesta. WILIBALDO SCHU�, Itapocuzinho, nesta.

E, como os dites devedores não foram encontrados
'e ou se rec,Usaram ã aceitar 'ii�vida intimação, faz por
intel:rw,�i0 do presente edital para que os mesmos com

pareçam neste. Cartório, Ra Rua Artur Mü"er, 78, no
'praz<:> da lei a fim de liquidar o seu débito' ou então
dar razão por que não o faz, sob pena de serem os referl-'
dos títulos protestados na forma de lei, etc.

n'sl Jaraguá do 'Sul, 1<.1 de dezembro de,1984 .

,�. Aurea Mü.ller Grubba - Tabeliã Designada de Notas e OH�

( .....��r-ç:tes.tes...cl�·�'FíMttas.dér-€bm�'rf�rde . )';" aO"sVl'"
•.

�-----....------------------

'Câmara de Vereadores"de Corupá
Mais um ano do Nascimento dé Cristo se passa.
Nessa ocasião é que os corações se irmanam

numa suplicante prece, pedindo que a santa paz
do Senhor resplandeça s_obre toda a comunidade de Corupä:

...
-,

Almejamos aos corupaerises um NATAL
de alegria e de alto sentido cristão, um NATAL'

de paz, amor e fraternidade, e que se

repro�uza' a cada dia do NOVO ANO .

CORUPÁ, NATAL DE 1984

ERNESTO FELIPE BLUNK
Presidente

, .

Frohe Weinachten und glückliches Neue Jahr
wünscht Ihnen.

1985 será um ano de muita paz, muita alegria,
muito amor e muitas realizações para todos ...

se você ajudar!
FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO

Votos da

Odonto.clínica Jaraguá
de Dr. Luíz Fernando Brànco

Colégio São Luís

:-;::,-:,

Nesta oportunidade, à�tSrmãos Maristas do ColégiO;
São Luís; a Direção e o Corpo Docente

.apresentarn os melhores votos de .Boas Féstas de '.,

Natal e dé' Jm Próspero, Ano Nbv@. "
.

.

,
..... _

o"�
Jaraguá do Sul, Natal de 1984

,
"

A grandiosidade da vida, está em seus valores infinitos.
Entre esses. valores tão necessários, pela busca da
felicidade, da paz, do amor e da fraternidade,
está o de dar aos grandes momentos, seu real valor.
Com toda êarga de . carinho, amizade, fraternidade e

reconhecimento o nosso desejo de .um alegre Natal e

venturoso Ano Novo.

Laboratõriojaraguaense .de
A 'I� F:'}". L dna rse ú IDIC3S; t a.

.�

.

;:;:
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Que a eterna alegria habite o seu coração,
que o sorriso seja constante �m sua face, e que a felicidade'
deste Natal perdure por todos os dias do ano

que vai nascer. Que esta mensagem sirva d� estímulc e O

maior sucessq.pere você ... e pare os .que yivem '

ao seu redor, para o Ano Novo, que se aproxima.

São os votos da

Autocapa
Rowa Ltda,

Rua João Doubrawa n.O 445 - Jaragua do sul/se.

I

I
I

Rua Joinville n.O 1.255 - Fone 72.0239
'Jaraguá do 'Sul _' SC'.

NAS CE ur

Uni momento önlco eterno ... O'mundo por
:

"

alguns momentos se transforme em

AMOR parª o nascimento de Cristo.

Ql,Je estes' momentos perduram para sempre, neste
Natal e' em todos os dias do préxlmo ano.

Slo os votos de

Brandenburg & Cia.

Que as alegrias' do Natal se estendam pelo .Ano Novo com

muita paz e saúde.

FECiZ NATAL!

Oficina de Baterias
Centenário

DE BELMIRO MAAS
Baterias nova.s, e refol."madas, consertos e cargas
Rua Reinöldo Rau n.O 116 _ Föne 72·1169

,

Jaraguá cio sul/se.

Natal é a festa de aproximação espiritual.
!: a festa de 'aproximação e de crescimento interior.
� a festa da reconctlleçãc e do perdão.

Agradecemos a todos a, preferência com que fernes
distinguidos no ano que se finda, enviando
aos nossos amigos e freguezes Os melhores
votos de Feliz Natal e que a felicidade faça morada em todos
no decorrer de 1985.

'

Boas Festes I

Relojoaria ,Avenida Ltda.

Jaraguá do sul/se.

Em 1985, cabe. a cada um de nós- procurar viver
seus dias com a maior intensidade.

Com fé, amor e confiança, nos I)OVOS caminhos a'
serem trilhados. Bom Natal. e um Ano Novo

-

ecnstrurde de multi paz.

João Eissler

& Cia. Ltda,
Av. Mal. Deodoro n.O 173

Quando a manjedoura' humilde se transforme em fonte da _
.

maior de todas as riquezas e os homens procuram
uma melhor maneira de praticar a paz,
regozijamo.nos em poder saudar colaboradores,
amigos e clientes, rogando para que este Natal assinale o

lnfclo de um raiar feliz do novo ano.

-----------------------------------------�------------------------------�----_.--�-------------------�

A mensagem de Cristo no Natal, lião está contida somente no

tempo que. o prol?aga,' no amor e no secrtffeie Dele
por 'nós, mas também em todas as criaturas que tem sua

existência marcada pela fé e pelo conhecimento
do amor puro e verdadeiro,
UM, AMOR QUE !: ETERNO.

',",. _',:

Comércio e

Representações de
Máqqinas 'Agrícolás Ltda.
/' Jaragu' do Sul • Join�iII. '. Massaranduba

.-_4.-

,BRETZKE Ind. e Com.__de Produtos Alim·entares

�--�----------�----------------..------------------------------ . 45 •.
, "
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,

CARTAZ DO CINEMA
No Cine Jaraguá, de 22 a 25 (menos, dia 24), "MI·

.

,LAGRE DO AMOR" e dias 26 e 27, "TOM HORN". De 29/
12 a 03/janeir-o, '''BETE BALANÇO".

COMA,RCA DE JARAGUÁ DO SUL· CARTÓRIO DO CRIME
- EDITAL -

O Doutor Sérgio Luiz Rosa de Bem, Juiz de .Dlreito da
Segunda Vara da Comarca de Jaraquá do Sul, Estado
de Santa Catarina, etc ... FAl SABER a todos aos que
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que serão as sequintes pessoas que comporão o corpo
de luredes no ano de 198E, que de acordo com o pa.
rá'grafo único, dos artioos 4.39 e 440, do Código de
Processo Penal, que procedida a revisão dos [urados
da Comarca, o mesmo recaiu nas seguintes pessoas
(RESIDENTE;:,S NA SEDE): Rúy Paulo Meyer; José Luiz
da Silva; EçJOn João da Silva; Luiz Celso ,Trindade Mu
niz; Wilson Kohlbach; B_runo Breitheupt: Wardemar
lanotti; Alair Lescowicz; �!la Barbara Buchmann; Leo
cadio Osmar Rodrigues; Mario Papp; -Alvero Papp; Jua
rez Zenqhellnl: José alivio Papp; José Pera Neto; Osval,
do Garcia da Silva; Sandra Winter ; Mauro Schmitz;
Tarcisio Kuester; Sergio Kuchenbecker; Rogério Lauro
Tomazelli; Solanqe Beatriz Silva; Alaor Paoletto; Pau
lo Sarti Garcia; Nelson Padilha Garcia; José Flavio
Uhelski; Ademar Braz Winter; Lauro Siebert; Elirio
Grutzmacher; Marilson Mielke; Hermann Suesembach,
.Oto Ernesto Weber; Donato Seidel; Adelair Estefano
BaisaneIli; Osnir Pavanello; Renato Pradi; Daniel Luiz
Amoessan: Antonio Carlos _-de Assumpção; Renilda Fa
rias; Claudia Emmendoerfer; Mario Luiz Pasqualini;

, D,aqma:r Müller;' Alcir Blttencourt: lrlneu Milbratzi Si·
dio Muller; Cesar AnJonlQ/Maba; Anisio Galvan; Ante, ,

nio Carlos Marangoni; Anª- Heidemann; Luiz Augusto
Bernstorff; Ruth Roesel; Divanir Danna: Gilberto Pradi
Floriani; Ademar Meneqotti; Pedro Donini; Dedo Men
carda: Cesar Pradi Floriani; Luiz José Ni�olodélli; Os
mir Porath; Gilmar Kruszcht; Pedro Tenskin Taba;

- Mauro Alberto Müller:. Aletone Simas; Wilson Eggert;
Leonel Pradi Floriani; Celso Fernando Padoim; Miriam
Maria Rudolfo; Ollvene Vegini; Elisabeth Harmel; Ge.
raldo Werninghaus; Sergio lonta; Carin Eugenie Sch
weinie; Sergio Luiz Czernai; Izair Moser; Solange Dos
ter; MÇlrisa Strebe: Gilberto Klein; Lourdes Trentini:
Leoni Fiedler Bahr; Olímpio Schmtit: Orlando Sch
mitt; Roberto Donath; Solon Schrauth; Aota_ir Ronchi;
Noemia Eliana Gonçalves; 'Veldir Waldemar Vicente;
Venilton de Carvalho; Decio Buchmann: Flavio José
Marcatto; João Carlos Marcatto; Roberto Breithaupt;
Lorita Zanotti: Ruy Dorval Lessrnann: Marcia Marcos
Marcatto; Adjalma Felicio dos Reis; Carlos Dieter VIer.
ner; Vauneide Pintar; Ildefonso Barth; I ria Tancon; Mi·
raci Solanqe Ribeiro: Decio Raul Piazera; Sueli Ramão
Pinheiro; Ivana Bruch; Joselito Schiochet; Laurici Kath;
lilda Guenther; Ervilá_sio Vargas; Wander Weeqe; Mar.
cos Dalprá.. José Carlos Neves; Hamilton Garcia: José
Donatilho �Ives de Arruda; Celenir Schmitz de Arruda;
Reinaldo Murara Junior;' Eqon Sasse; Carlos Baratto;
Carlos Chiodini; Ary Morelli Macedo; Dorotea ' Passold
de Souza; Josemir Luiz Marcolla; Sebilia Narloch Em
mendoerter. A presente pub I icação, ne forma. do pará.
grafo único do artigo 439, do Códiqo de Processo Pe
nai é definitiva, com recurso dentro de vinte (20)dias
.para a Instância Superior, sem efeito suspensivo. E,
pare que chegue; cu melhor. e, para que chegue ao

conhecimento de todos e ninguém possa alegar igno
rância, expediu-se c presente edital que ser-á afi�ado
'no átrio do Edifício dd Fórum no local de costume e

publicado pela Imprensa Oficial do Estado, e em jornal
local. Nada mais. Dada e passado nesta Cidade e Co
rnarca de Jaraquá do Sul, do Estado de Santa Catarina,
no Cartório do Júri, aos trinta (30) de novembro ele
um mil novecentos e oitellta e, quatro (J984). Eu,
Bruno Winter, Escrivão, Gi� subscreyi.

'

Sérgio Luiz Rosa de ßem - Juiz de Direito

I PASSAGE;S A PRAZO. I
Jaragua TUrismo _.

OFERECE: Serviços de orientação para passapor·
tes - providencia visto para viagens internacionais,
onde, s. fizer _necessário. Passagens aéreas financia.
das por qualquer companhia aérea (a juros baixí.si.
mos) tais como: Varig, Vasp, Tran'br.sil,. Cr....ro
(nacionais), Lufthans'Ií Air france, LAP, Lan Chile,

, SA$, KLM, TAP. outras.
'

Cruzeiros marítimos - passigens rod�vi' ..ias cl
,', pJ:'azos pari pagamentos - excursões aére�s e rodo
viárias. OFERTA: reveillon maravilhoso' no int.tlor

�,'dO, R.:� Grande do Sul. Consult..nos pelo fon."7a.Q977.

A Empresa Brasileira de
Planejamento 'de Transpor
tes - Geipot, entregou a

Prefeitura Municipal, os -Es
tudos da Legislação de Caro
ga e Descarga de Jaraguá
do Sul. O documento spre
senta também a proposta
do anteprojeto para .a regu.
lamentação das operações
de carga e descarga de mer-

I cedorlas e valores na área
central da cidade, desenvol
vida pela equipe técnica da
Prefeitura, com assessoria
de técnicos do Geipot e da

Secretaria dos Transportes e

Obras, integrante do Prole
to de Assistência Técnica

pare. o Estado de Santa Ca
tarina.
Segundo o documento do

Gelpot, as dimensões das
vias públicas, o piso e os

ruídas dos veículos são pro.
blemas sérios na área cen

trai e em outros pontos
críticos da malha viária ur

bana havendo demanda ele
vada 'de carga e descarga

'

para o abastecimento dos
estabelecimentos comerciais,

Horérios especiais, para descarga, no centro'

Um Natal de amor e paz e um Ano Nova

repleto de alegrias. Aos ámigos e favorecedores,
votos d� Boas Festas e que a partir deste,

Natal sua vida seja tudo o que você espera dela.

Marschall Polimentos

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, n.· 227
Jaraguá do Sul/Se,

rural não se concretizará em

função da falta de- adesão
dos demais Sindicatos dos
Trabalhadores' Rurais do Va.

.Ie do Itapocu. Fritzke Ia.

.mentou o fato, pois consi-
dera que o boicote seria
LIma forma de pressão, que
mostraria a tados os: gra.
ves problemas que as, pro.

"

clutores rurais vêm enfren-.
,

tiúído na äree de
,

asslstên
cia médica-hospol talar.:

Jaraguá foi à passeata
dos rurícolas

A suspensão da atendi.
mente aos previdenciários
rurais, pelos hospitais cus

tau aos agricultores, até a·

gora, cerca de Çr$ 2 bilhões
conforme cálculos do pr...e�i.

,

dente da Federação dos tl'a;
balhadores na Agricultura
de Santa Catarina, Eriberto
Kegler. Com isto conside
rou qus a acordo mantido
com os hospitais e o N,li,nis.
tério da Previdência no sen

tido do Inamps liberar um

subsídio de Cr$ 1 bilhão e

200 milhões para o setor

rural, não resolverá o pro
blema e as cobranças da as.

sistência médica poderão
ser "reiniciadas".

Desta forma, disse que O

movimento em torno da
volta do AIH para os rurf
celas não se encerrará com

a manifestação de quinta-'
feira, dia 13, quando cerca
de 10 mil colonos sairam
em passeata pelas ruas da
Capital. Esta semana, na Fe.

, taesc, houve reunião, com o

objetivo de formal' uma co

missão entre representantes
de cada entidade que está

apoiando o movimento pelo
ret,orno do AIH e revogação
cios selos que :imitam as

internações urbanas.

principalmente bares e res

taurantes, assim como em

bancos e repartições.
Como proposta para fe

cilitar a circulação de pe
destres e veículos e visan
do evitar conçestlonarnen
tos nos horérios de pico,
as operações de cargas e

descargas deveriam, segun
do o Geipot, acontecer' nos

dias úteis de O às 9 horas
e,das 18 às 24 horas; aos

sábados, de O às 9h e das'
'l3 às 24h, nos domingos e

feriados, de O às 24 horas.
"Nestes horários, .os veí.
cuias destinados às referi.
das operações poderiam u

ti!izar as vias públicas, des.
de que respeitada a sinál).
zação indicada", assinala.

Essa questão já havia si·;
do analisada pela Comissão,
Municipal .de Trânsito e,

I

conforme a seu coordena.
dor,' Olavo Marquardt,' a,
CMT vai apreciar na reu.,,'

nião de janeiro esse estudo'
final. Ele acredita que não; I

vá haver modificações, ou I

seja, estes horários serão
acatados para disciplinar de

, vez a carga' e descarga ,no I

, centro da cidade.

Na concentração do dia
13, em Florianópolis, parti.
ciparam mais de 120 agri
cultores de Jaraguá do Sul,
liderados pelo presidente do

, Sindiçato., J::Iilberto, Fritzke.
Fritzke disse que os ruríco.',
las querem • reconquistar o '

que perderf!in e a luta vai
continuar àté 'que aassis.
"tência médica-hospitalar se-

'
.

ja igualada ao trabalhador' .

urbano e que a aposentad�,
riä seja estendida também

'

a es.posaßo agr.icultor "pó!s
nãq concordamos COrno sis�
tema que a dàsse fpi e,n-
qu'�dra�a:, ,_' t'"

,

O borcote à comercializa.
ção dos produtos, da 'arM

Aliando.se às comemorações da fraternidade
universàl, onde todos os povos se

aproximam em harmonia,
alegria, e contentamento, deseja a todos os seus

clientes, amigos e colaboradores, ,os mais
ardentes votos de Boas Festas e um

f

,

FeHz Natal junto a seus familiares.

Wigando.Meier:',
; Conr'rcio e, Trai1Sportês

" ,':,Di_stribuiClor das Rações. e C�ncentrados "SICUI".
,

.

, . .�.' '. . �
.
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,LEI N.- 1.004/14
Doa ár.1 cl. lerr. à SeAl' • dä outrl'
providinéils.

'

� o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL no

uso -de suas atribuições,
,

'

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município
que a 'Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:

,Art. 1!' - Fica o Chefe do Executivo Municipal
autorizado a doar à SOCIEDADE CULTURA ARTrSTICA
de Jaraguá do Sul; umaérea de terra com 17.155,62
m2 (Dezessete mil, cento e cinqüenta e cinco vírgula
sessenta e dois metros quadrados) pertencentes à Pre.
feitura Municipal, conforme Registro de lmóvels N.O
R.l"7. 1,21, ficha 01, livro 2, desta Comarca.

Art. 2.° - As confrontações da área de terra ci.
tada no artigo 1.0 deste, Lei estão eontldas no mapa
anexo, que é parte integrante da presente Lei.

Art. 3." - A área de terra que é obj:eto desta
Lei destine-se à construção da sede própria da SOCIE�
DADE CULTURAL ARTrST ICA" bem como da Casa .da
Cultura.

Art..4.o -- A SOCIEDADE CULTURA ARTfSTICA te

rá o prazo de 01 (um) ano para inieiar a construção.
Parágrafo único· Em caso da SOCIEDADE CULTUKA

ARTfSTICA não obedecer o prazo previsto nestê" artt,
go, a área de terra reverterá ao patrlmônio municipal.

Art. 5.° _.;. Esta Lei entrará em, vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 13 de dezembro de 1984.
DURVAL VASEL -- Prefeito Municipal
IVO KONELL - Secret," de Adrninlstr. e Finanças

, I LEI N.· 1,005/'4
Autoriza o Executivo • Idqui�ir
por doação, im6vel d. SeAR,

O PREFEITO MUNICIPAL DE"JARAGUA DO SUL no

'uso de suas atribuições e nos termos da legislação' vl-,
gente, em especial o' art. 109 da Lei .Complementar
N.o 5/75;

FAZ, SABER a todos os habitant;s deste Município'
que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona
á seguinte Lei: ;

Art. 1." - Fica o Chefe do, Executivo Municipal
autorizado a adquirir da SOCIEDADE CULTURA ARTIS· ,

TICA ..,..:.. SCAR de Jaraguá do Sul, por doação pura e,

gratuita, o imóvel territorial contendo 25,,890,45 mi
(Vinte e cinco mil, oitocentos e noventa vírgula qua
renta e cinco metros quadrados), localizado na Rua
14 - Jorge Czerniewicz, neste Município, registrado
no Livro N,o 31·0, fls. 182V à, 184, sob o N.O ; .. ,.

R.1.9.3'40, ficha 01 do Livro N.o ,2 - Registro Geral,
do Cartório de Registro de lmóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul.
'

Art. 2." - O citado terreno passará a integrar o

Patrimônio Público Municipal, ne categoria de bem de
uso público especial, .após o ato de registro da Escri
tura ,Pública de Doação no Cartório de Registro de
lmóveis desta Comarca, e destlnervse á à construção do
Passeio PúblICO Municipal. .

,

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 13 de dezembro de 1984'.
DURVAL VASEL - Prefeito Municipal ,

IVO KON�LL - Secret.s de Administr. e Finanças

rClínicadeOlhosJaraguá�
DR. WALTER CORAL
OFTALMOLOGISTA

Atendimento: 2.', 4." e 6.·' feiras, das 8/12 horas e

das 1.4/20horas; Atende-se também 'com hera
marcada.

Rua Guilherme Weege, 72 (próximo ao Café Bauer)
Telefone: 72·J:�68 .. �

,
.�.'�

•
�l �

,
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Embretel promoveu palestras' e exposição
Através do Programa de

, de várias empresas, que as- des-teleccmunfceções e te.

Apoi-o à Pequena e Média slstlrem e participaram do !einformática.
'

,Empresa,s.Propeme, a em� Programa. ,Além das palestras, foram
bratel realizou na tardei A abertura deu-se pelo realizados estudos de casos'
noite do dia 12 de dezem- engenheiro Paulo César Bar. e aplicações em que o uso

bro, no auditório do Centro bosa de Oliveira, Chefe da das telecomunicações e te·

Empresarial de Jaraguá do Embratel em Santa Cetari- leniformática representaram
Sul, palestras que mostra. na, sendo palestrante O en- um ganho real para as em.

ram o que os ,serviços de genheiro Osvaldo Osamu presas e, também, houve
Telecomunicações e Telein- Takizawa, do departamento dernonstreção dos serviços
formática podem fazer par:a comercial da Embratel de mais adequados à pequena
tornar as empresas maIS, Joinville, que discorreu so. e mçdia empresas e que po-
dinâmicas, ágeis e moder- bre "A I nformaçãO na Ern- dem resultar em maior lu-

nas, aproveitando melhor o presa" '- estudos e treba- cro e rentabilidade.
tempo dos executivos. e cri- lhos sobre a importância O encerramento esteve a

, ando, novas oportuhldedes de' um sistema de informa. cargo' do Chefe da Embre-
de negócios. O encontro reu- �ões eflclentes nas empresas tei para a Região Norte/
niu em torno de 70 pessoas, e, "Serviços de Telecomuni- Nordeste, Roberto de Souza

.

cações e Teleinformática", Godinho, seguido de um jan
com epresenteção dos di. tar oferecido pela Embrstel

,versos serviços no campo a todos os participantes.
Aces REÚNE,
SUINOCULTORES EM
JARAGUÁ
, A Associação Cetarinen
se de Criadores de Suínos,
através do Núcleo Litoral
Norte, realizou reunião em

Jaraguá -çlq Sul" dia 11; r.o
Escritório Regional ela Aca.

resc, com dirigentes de
granjas de Itajaí, Rio do
Sul e Jaraguá (Frigumz e

Seara), para discussão de
temas ligados a prática da

criação de suínos. Os técni
cos da ACeS Ari Neumann,
Hugo Gossmann e Gilberto
Provenzano, de Concórdia
(sede da Associação) e Luís
Carlos Pelegrini, de Crlclú.

ma, mostraram através de

explanação, o melhoramen,
to genético dos suínos e os

cuidados e recomendações
necessárias para a sanidade
animal, para não haver per
das e proliferação das doen
ças comuns dos suínos.

Bancos têm, horários especiais
Na véspera de, Natal, não

haverá serviço de compensa
ção de chêques, Assim, ehe
ques de valor inferior a Cr$
87,997 em depósito feito no

dia 21 (ontem), só 'ser30
liberados no dia 26, junta
mente com aqueles jdeposi
tados no dia 24., O Banco

do Brasil está divulgando
edital com os horários, 'es

peciais de funcionamento
da compensação.

Os bancos só funcionarão
das 9 às 11 horas no pró
ximo dia 24, sequndesfeira,
véspera de Natal. Na sexta
feire da mesma semana, dia

28; os bancos fecham para
só reabrir as portas ao pú
blico no die 2 de janéiro.
No último dia do ano, se.

gunda.feira, dia 31, os ban
cos só terão expediente in.

terno para fechamento de

balanço.

Procura-se
Casa ou apartamento c/ aproximadamente 200m2

com relativo conforto.
.

Ligar pera: 72·1738, falar com Sra. Dárci.

Jaraguá -do Sul - SC.

Ao nos aproximarmos 'de mais um NATAL, em
que os homens sob os ensinamentos divinos
devem-se unir, esquecendo as lutas e sofrimentos
olhando o aman.hã com otimismo e amor ao pr6ximo,
auguramos a?s jaraguaenses e povo da região,
um ano profícuo e repleto de paz,
amor e prosperidade.

'Malhas Fruet,-Ltda.

Que a noite de Natal tenha a suavidade dos mais
puros sentimentos e o calor do verdadeiro afeto.
Boas Festas! Mensagem das empresas .

Terraplenagem Vargas ltda.
Comercial Jaraguá .Ltda '

Tubos Santa Helena Ltda,
Im,fjbi liária Santa Maria Ltdá.

,

, ".:,,:,' ,"�,':,,:,-,','," ," ,';' -�,-,:,r,','.:,::,"::;"�"';:"";";_,�:',',":,,',:",":' ;,' .'
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E que os sinos de Natal prenunciem paz, amor e alegria.

. Um Toque 'de Felicidade.·

Nesta pausa de festas, elevamos bem alto os

nesses corações e pensamentos com carinho e admiração
em todos aqueles que de uma ou de outra

forrna-coopereram conosco no ano que passou.

A eles, o nosso agradecim�nto, a nossa homenagem e

o nosso sorriso. _

E a certeza de que logo mais estaremos" outra
vez reunidos para, 'com ânimo forte e alegre,
reiniciar ,a nossa jornada. sagrada de trabalho e colaboração.

Mensagem do

Grupo Cinderela

Agradecendo penhoradamente as bênçãos recebidas do
Criador e no encerramento de mals um período de
labor em benefício da comunidade jaraguaense,
é-nos grato enviar aes nossos prezados amigos, clientes e

colaboradores, os melhores agradecimentos pela
confiança depositada em nossa tarefa.
Que Ele derrame bênçãos infinitas sobre todos os lares.

Seguindo ti mais bela tradição entre os homens e
.

.

imprimindo as nossas palavras a sinceridade própria
dos grandes momentos e dos elevados sentimentos, desejamos

boas festas e feliz; prosperldade
no ano novo. São es votos da

Domingos Chiódini

Empreendimentos lmobiliários Ltda

Salve o Natal de 1984.

e

"

'Curtume'
Arnoldo Schmitt Ltda.

Rua Walter Marquardt, n.O 1.548 - Jaraguá do Sul - se.

Cahite
Empreendimentos Imobiliários Ltda,

�'-----------------------------------'----------------------------------------------------'-
Nestes dias de conqraçamento e de comunhão de ideais,
que unem a grande famflia cristã, a

.

I,
, Serraria e Beneficiamento de

Madeiras Rio·Molha Ltda.

I �_ �
- , ! ' , 7-' �!�

'.;.- :;,; �.; ...

saúda a todos os seus amigos, freqeezes é colaboradores,'
desejando-lhes Boas Festas e formula x�;tO$ de
que 1985 traga para todos a realizaçãó de suas. mais
caras aspirações.

,
.

::_A.... <',��

......
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Neste momento em que abrimos uma trégua na IÚta'\:o�sté!nte
das .nossas atividades, impulsionados pela fé e pela
esperança de melhores dias, oremos ao Senhor ·agradecendo '

com humildade o que foi dado pelo progresso que obtivemos em

Guaramirim. , '.

O nosso trabalho foi no sentido de que o povo guaram'irense
vivesse, não só as alegrias do Natal, mas dos 365 dias do ano.

Podemos afirmar que o nosso objetivo foi alcançado graças
ao que soubemos realizar no âmbito da coletividade. ,

Por isto, ao ensejo do dia maior da Cristandade, quando não
deve haver alegria igual, é que manifestamos -os nossos

agradecimentos ao laborioso povo desta terra, em hora tão

importante para a humanidade, levando a todos, os

nossos votos de Boas Festas e de um futuro pleno de

realizações no seu cotidiano.

Prefeitura Municipal de
Guaraniirim

ADMINISTRAÇAO JOS": PREFEITO DE AGUIAR/VICTOR K�INE

Câmara de Vereadores de
Guaramirim

ESMERALDO CHIODINI - PRESIDENTE

Rotary e- Lions
'auxiliam carentes

O Rotary Clube de Jara

guá do Sul entrega .ne tar

de deste sábado, dia
.. 22,

cerca de 1 .200 pacotes a·
crianças pobres do municí

pio, junto ao Colégio Divi
na Providência. A premo-

i ção é realizada há mais de
trinta anos e a distribuição
de guloseimas, doces e brin
quedas integra a Campanha
Natal da Criança. Pobre,
que é o resultado dos es

fôrços de um ano dos rote

rianos e da Casa da Amiza -.
de. São milhões de 'cruzei-

ras que estão sendo .

em

preqados que darão um

pouco de alento no natal as
crianças carentes de Jara
guá.
Outro clube de serviço, o

Lions Industrial, entrega
segunda-feira, dia 24, um

rancho (alimentos) a trinta
famílias carentes, cadestra,
das triadas pelos Leões e

Domadoras. Esta é urna das
muitas campanhas que este

Lions realizou durante o a

no, em benefício daqueles
que a sorte foi madastra.

Jomack Com. de Máquinas
Assistência técnica de máquinas de escritório em geral,

, arquivos, cadeiras giratórias, mlmlöçrafos, relógios de

ponto e caixa registr:adora.
Rua Barão do Rio Branco, 333 - Fone 72-1486

.

,

Queremos formular ardentes votos para que o

Ano Novo traga para todos, muita Paz, Saúde e Alegria;

que a Felicidade seja o ponto alto de nossa

vida junto de nossos familiares, amigos e clientes.

BOAS FESTAS!

Clímax Magazine
Matriz em Jaraguá do Sul

Av. Mal. Deodoro, n.O 260

Filial em Guaramirim

Rua 28 de Agosto n.a 2.177

LELN.O 1.007/84
Dispõe sobre denominação de Vias Públicas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições;' /

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município qUe a Câmara de Vereadores a

provou e ele sanciona a seguinte Lei:
. Art. 1.° - As ruas a.baixo relacionad as, loca!izadas na Planta do Perímetro Ur- �

bano da Barra do Rio Cerro, Nereu Ramos e Jaraguá do Sul, ficam assim denornlnadas
NEREtJ RAMOS
Rua Nome
15 ADOLFO MENEL
BARRA DO RIO CERRO
Rua Nome
09 ALVIN CARLOS KRUGER
37 ANTONIO MANOEL CORRÊA
48 CLARA HANEMANN
49 ALFREDO HANEMANN
50 GUSTAVO HANEMANN
51 ERWIN HANEMANN
52 AFONSO HANEMANN
53 ADELA ERDMANN
'57 CONCÓRDIA
'PEltfMl:TRO URBANO DE
Rua Nome
172 ARTHUR GUMZ
193 GERMANO HORST
232 .. NELSON NASATO

ArL 2." � Esta Lei entrará
disposlções em contrário.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

'.

Rua Nome
.

260 13 DE MAIO
263 HERBERTO SASSE
288 erro MAYER
309 INACIO ZACKO
321 MATHIAS RUYSAN
334 FLORIANO FREIBERGER
33<) JOSÉ PAVANELLO
346 MAX ARTHUR FIEDLER
347 ADOLFO FIEDLER
;350 ELEONORA SATLER PRADI
353 ANA ZACKO
356 MARCOS EMILIO�VERBINENN

JARAGUÁ DO SUL 361 ANTONIO KOCHELLA
377 • SEBASTIÃO PEREIRA

.

393 ANTONIO BERNARDO 'SCHMIDT
428 GERMANO GRUTZMACHER
447 GERMANO WAGNER \

em vlgor na data de sua publicação, revõgadas. as

Jaraguá do 'S�I, 13 de dezembro de 1984.

IVO KONELL
Secret," de Administração e Finanças .
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A teologia daLibertaçãoe a

opção pelos pobres�' .

Creio que há muita confusão en- refletir sobre o modo como libertar
tre as pessoas sobre a Teologia da Ll- os homens do pecado e das injustas
berração. Confunde-se a Teologia da estruturas econômicas que prendem
Libertação que é uma teoria científica os pobres do mundo e de cuja sorte

e discutível com a opção pelos pobres todos somos responsáveis diante de

que é uma atitude pacífica em toda a Deus. O próprio documento· do Car

Igreja Católica, em defesa dos mals deal Retzlnqer,' da Sagrada Conqreqa
pobres e marginalizados. ção da Defesa da Fé, começa lern-

Tive a sorte de participar rro Rio brando que "o Evanqelho' de Jesus
de Janeiro do Congresso Internacional Cristo é mensagem de liberdade e .,

de Antropologia e Praxis que analisou força de libertação". No esforço,' po-
a filosofia do Papa João Paulo II, quan- rém, de apressar .este libertação, al
do ainda era professor de Filosofia na guns teólogos da Teologia da Liberta.
Universidade de Cracóvia, na Polônia. ção, e não todos, adotaram alguns
Toda a reflexão Karai Woytila é acer- pontos de vista do marxismo que são
ca da situação do homem no mundo "prejudiciais à fé e à vida cristã".
moderno. São dezenas de livros apai- Nos limites estreitos de um ar-

xonantes ainda não todos publicados tigo de jornal quero apenas afirmar;- ......_-_---------.

em' português. Também a Teologia da a verdade sobre estes acontecimentos
Libertação é uma teoria sobre o fato na vida da Igreja contemporânea.
impressionante da libertação do ho- Eles não podem dividir os cristãos e

mem que está acontecendo em toda a nem levar a pensar que a Igreja vai
América Latina e que está lmpresslo- desistir do compromisso que assumiu
nando o mundo inteiro. de defender o homem. Cristo não a·

Depois que os homens se volta- provará nunca que o homem seja es

ram por muito .tempo para o comu- cravizado. Por defender estas coisas
nismo marxista como a. única espe•. é que ele foi colocado na cruz e .aln-
rança de libertação, hoje o mundo es-

.

da hoje os seus seguidores mais fiéis
tá percebendo que_foi uma grande e radicais serão perseguidos.
ilusão e se volta decididamente 'para Os cristãos não devem fazer o

Cristo, a única esperança. O Papa Je- jogo da imprensa que procura o in.
ão Paulo II sente -a responsabilidade cidente e o escândalo. Precisam bus
de assumir e orientar esta esperança. car slnceramente a verdade e optar
Assim também estão fazendo muitos como Cristo concretamente pelos po
sacerdotes e leigos cristãos. bres e marginalizados que encontra

É significativo que o Prêmio Nobel da
.

mos no nosso caminho. Por não co,

Paz está sendo dado seguidamente à nhecer e não praticar o Evangelho é
líderes cristãos, Madre Teresa, o ar. que muitos homens se iludem ainda
gentino Esquivei e agora do' Bispo hoje buscando no comunismo ou no

"Tutu, da África do Sul. capitalismo a+selvação qUe só Cristo
Não podemos negar que a Teolo- pode dar. (Padre Mário Bonatti, Pin

gia da Libertação está nessa linha de damonhangaba, SP).

EMPRESA VENEZUELANA FABRICA MOTORES WEG -

O .diretor-presidente do Grupo
Weg, Eggen João da Silva, participou
no lnlelo do mês, da inauguração
das instalações fabris da Electromo
rores Yaracuy S.A., na cidade! de San

Felipe, na Venezuela. A empresa fa

bricará, naquele país, sob licença da
brasileira Eletromotores Weg, de Ja

raguá do Sul, a linha de motores

elétricos WEG, monofásicos e trlfé
sicos, nas potências' qOe variam de '

0,33 a 10 CV.
O fato vem démonstrar o avan

çado estágio da tecnologia brasileira
nesse campo de atividade industrial,
onde a Weg é líder nacional, absor
vendo vantagens percentuais em ter.

mos de unidades comercializadas In
terna e externamente, bem como na

Neste momento em que colocamos uma' trégua nos

problemas diários movidos pela paz envolvente
que impregna todos os corações,

auguramos votos de um FELIZ NATAL e
-. PRÓSPERO ANO NOVO, Cl todos

.

nossos amigos; clientes, colaboradores e fornecedores.,

M'
·

p
.

dioveis . ra 1

de Renato Pradi
...,-

Rua João Januário Ayroso n." 2.286' (Jaraguá Esquerdo)

Fone 72.0104 - Jaraguá do sul/se.

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

Ao encerrarmos este segundo ano de edrnlnlstração,
temos, antes de qualquer coisa; de agradecer

-

a compreensão e colaboração dos munícipes, que
souberam entender as dificuldades que passamos;

souberam conservar a esperança djente dos

infortúnios e nos deu otimismo para acreditarmos

num 1985 muito melhor.

Que a Paz, o Amor e a Solidariedade encham

es lares jaraguaensés neste Natal e que
.

.

. possamos entrar em 1985 de cabeça erguida, pés firmes e-

decididos, mas de coração aberto.

variedade de tipos e capacidades fa.
bricados. .

Ao exportar "know-how" para
o vizinho país e estabelecer licença
para o uso da marca WEG nos mo

tores elétricos produzidos pela em

presa venezuelana, a Eletromotores
Weg S.A, abre novos horizontes pa
ra o seu leque de exportações na A�
mérica Latina e dá um amplo teste-

munho da confiança depositada na

qualidade do seu produto, mostran
. do, inclusive, a sua incontestável po
tencialidade tecnológica.

A fábrica venezuelana tem uma
capacidade instalada para produzir
60 mil motores monofásicos e 15mil
trifásicos por ano. Seus técnicos fo-
ram treinados em Jaraguá, na Weg.'.-.;..._------------------------------

FELIZ NATAL!

FELIZ 1985!

Durval Vasel
._'-- ,

,PREFEITO MUNICIPAL

Ac término de cada ano, temos a satisfação de renovar nossos votos de felicidades e

de pleno sucesso durante o ano vindouro.

FELIZ E ABENÇOADO NATAL A roces.

Confecções, Sueli Ltda.
Fábrica e loja nä Av. Mal. �doro n.O 1085 (Fone 72·0603)
e Filial na Rua Reinol.do ��� ,Í1.0 530 - Jaraguá do Sul/SC .

...-"..... -.._.... ----_, -__---_......_.1-
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_ Quando se finda mais uma etapa do
tempo e se renovam esperanças, agradecemos a

- confiança depositada e contamos
com o apoio necessário para vencermos

novas etapas.

FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO.

Diretoria do
Beira Rio Clube de Campo
ICM: Dévio integra o ·grupo de trabalho

A Portaria 156/84, da Secreta
ria da Fazenda/Gaplan, assinada pe
los seus titulares, nomeou o secreté
rio-executivo da Amvali, Dáv·io Leu,
ao lado de três técnicos da Secretà
ria da Fazenda e três técnicos do
Gaplan, para lnteçrer

'

o grupo de
trabalho constituído com a flnallda
de de realizar estudos e apresentar
ante.projeto-de-Iei para ser encami
nhado pelo governador Esperidlão
Amin à Assembléia Legislativa, ainda

; este ano, visando a alteração dos
critérios de distribuição do ICM aos;
municfpios, correspondente a parce
la de 25% sobre a quel compete ao

.i Estado legislar.
Com esta nova nomeação, o ex

prefelto de Massaranduba se fixa
ainda mais no processo de assesse
ramento aos municípios da mlcror-

região, fruto do trabalho que 8 .As
sociação dos MunicfpiOs do Vale do
ttapoco tem realizado e que a qua
lifica como uma das mais bem or

ganizadas e atuante em S. Catarina; .

CORDEIRO RJ:CEBE DE CORUPA
O secretério-chefe do- Gaplan,

Francisco de Assis Cordeiro, duran-·
te a assembléia da Amvali, sexta

feira, em Barra Velha, recebeu das
mãos do prefeito Albano Melchert e
da equipe de planejamento, os do ..
cumentos finais do plano diretor f(
sico-territorial, que o Gaplan poste.
riormente fará a entrega oficial ao

municfpio. O plano diretor de Co
rupá foi. executado através do con

vênia celebrado entre a Prefeitura e

o Gaplan, sendo interveniente a Am-
vali.

.

As. lutas do dia-a-dia deste ano; que tanto
sedimentaram nossa amizade e relações,
possam também findá-lo com um Natal muito
feliz e um Ano Novo radiante de
'paz e felicidade.
São os nossos augúriOs.

Agropecuária
Casa do Lavrador Ltda.

Rações, fertilizantes, defensivos, ferramentas,
sementes e pintos de 1 dia.

Loja 1: Rua Joinville n.O 1.194 (Fone 12-0919) •
Loja 2: Rua Pastor Albert Schneider n.O 216, na

Barra do Rio Cerro.

A todos aqueles que nos ajudaram a abrir
caminhos no ano que passou,· o nosso muito
obrigado e melhores votos de harmonia e

crescente prosperidade.

BOAS FESTAS E FELIZ 1985·,
São 0$ nossos votos.

Carroçarias
Argi Ltda.

Rua Dr. Enrlco Fermi (Jaragu6 Esquerdo) h.O 113
Fone 12.1017 - Jaragu' do Sul/SC.

Aos companheiros que conosco

labutaram mals um ano em frentes diferentes

de uma mesma luta, sinceros votos

dé um Feliz Natal e

proffcuo Ano Novo.

Associação. Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul]

-

Dezembro/1984

Queremos formular ardentes votos pare que o

Ano Novo traga para todos muita Paz,
Saúde e Alegria. Que ·a felicidade .

seja o ponto alto de nossas vidas junto de .

,nOSSO$; fSl'l1l1iares, amiqos, .coleboradores e clientes.'

BOAS FESTASI

Empreiteira Hawa Ltda.
Rua Joio Planinscheck, n.O 353 � J"ragu' do Sul'JSC.

��
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Estado de Santa Catarina'
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

LEI N.o 992/84
Suplementa e anula dot�ões
do Orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL no

uso das atribuições qua lhe são conferidas:
,

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município
que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a

seguinte Lei:

�rt. 1.° - Fica o Chefe do Executivo Municipal au

torizado a ,abrir um crédito suplementar no.valor de Cr$
155.000.000,00 (Cento e cinqüentá .e cinco, milhões de

cruzeiros) para reforço dos programas e verbas abaixo
discriminados, constantes do Orçamento vigente', a saber:

I

0401 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0401.99999992.020 - Reserva Orçamentária.
9.0.0.0 - Reserva de Contingência

0702 - DIVISÃO DE ESTR. DE RODAGEM
0702.16885342.043 - Manutenção da

DIvisão de Estradas de Rodagem.
3.1 ..3.0 - Outros serviços e encargos

0703. - DIVISÃO' DE S'ERV. URBANOS

0703.10603252.045 - Manutenção dos
serviços de utilidade pública.

3.1.2.0 :'MaterlaJ ,'de .consumo
,3.1.3.2 - Outros serviços e encargos
0703.16915752.050 - Manutenção dos ser-

viços relativos a Vias Urbanas.
3.1.2.0 - Material de consumo

0703.16910332.048 - Amortização e en-
.

cargos da dívida pública.
3.2.6·.1 - Juros-de- dfvlda contratada,

C,.$

90.000.000,00

10.000.000,00

, 20.000.000,00
10.000.000,00

.

20.000.000,00

5.�00.000,OO
TOT A L 155,000.000,00

Art. 2.° - As. despesas decorrentes do artigo anterior,
.

correrão por conta. das anulações parciais e totais dos

programas e verbas abaixo discriminados, constantes do

Orçamento vigente; a saber:

0302. DIVISÃO DE MATERIAL
0302.03070212.008 - Manut. da Div. de Ma-

terial. • .

4:1 .2.0 - Equipamentos e mato permanente 5.255.\651,57

0401 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0401.03080322.017 - Manutenção da Divi-

são de Contabilidade. .

4.1.2.0 - Equipam. e matertel permanente 1.000.000,00

0401103080.3.37.018 - Juros e amortização da
" 'dívida pública.

',4.3'.5.1 -'Amortização da divida- contratada 1.000.000,00
..

0402· DIVISÃO DE.. �T,RIBUTAÇÃO,
0402.03080302.021. - Manutenção da Divi

sã<) de Tributação -,

,
..�.1.3.2 -.Ql)tro� serv:içº.s_)�. encarqos
0501 - DIVISÃO DE ASSIST. SOCIAL

0501.13754871.006,- Aquíslção de um veí.

culo - Ambulêricla,
4.1.2.0 - Equipam. e mat. permanente
0501.15814871.007 - Implantação de um

Centro Comunitário.
4.2.1.0 - Aquisição de Imóv:is
0601 - DI V I SÃO DE EDUCAÇÃO
0601.08421882.027 - Manútenção da Divl,

são de Educação,.
4.1.1.0 • Obras e instalações
0601 .08424272 ,029 - Despesa com a Ren

o da Escolar.
3.1.3.2 - Outros serviços e encargos

5.000.000,00

4.000.000,00

3.500.000,00

5.0,00.000,00

1.000.000,00

0604 - DIVISÃO DE TURISMO

4.1.2,0 - Equipamentos e mat, permanente 1.500.000,00

.�.�
0701.03070251.011 � Construção e reforma de

. prédios públicos municipais.
.

4.1.1.0 - Obras e instalações·
4.1.2.0 - Equipamentos e mate-

rial permanente
0701.13764471.012 _ Construção, amplia

ção e melhoramento do sistema de
abastecimento d'água.

.

4.1.1.0 - Obras e instalações
0701.13764481.013 - Abertura e limpeza de

vaias.. \

4.1.1 . .0 - Obras e instaJações.
.

10.000.000,00
07Q1.13764491.014 - Ampliação e melhora-G

mento do sistema de esgotos.
4.1.1.0 - Obras e instalações 20 . .000.000,00
0701.16885341.015 - Abertura de Rodovias,

desapropriações e indenizações.
.

4.1.1.0 - Obras e instalações
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis
0701.16885341.016 • Construção e restau-

ração de pontes e bueiros.
4.1.1.0 - Obras e instalações
0701.16915751.017 - Abertura de Ruas,

desapropriações e indenizações.
4.2.1.0 " Aquisição do Imóveis

0604.11653632.039 - Manutenção da Divi-
são de Turismo.

"

3.1.1.1 _ Pessoal Civil

0701 - DIVISÃO DE OBRAS
'-

0702 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

0702.16885341.022 - Restauração e melho
ramento de Rodovias.

4:1.1.0 - Obras e instalações
0702,16885342.043 - Manútenção da Óivi

são de Estradas de Rodaqern ..

4.1.1.0 _ Obras e instaleções

0703 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS

0703.10603261.024 - Ccnstrução e refor
ma de Cemitérios Municipais.

4.1.1.0 • Obras e instalações
0703.16910342.049 - Amortização e encar

gos da dívida pública.
3.2.7.2 - Outros encarços de dívida con

tratada
4.3.6.1 - Amortização de dívida contratada
0703.16915752.050 - Manutenção dos ser.

viços relativos q Vias Urbanas.
4.1.1.0 - Obras e instalações
4.1.2.0 - Equipamentos e mat. permanente

0704 - DIVISÃO DE AGROP�CUÁRIA

'0704.09512691.025 - Extensão e implanta
ção de eletrificação rural.

4.1.1.0 - Obras e instalações

4.766.456,43

5.000.000,00

5.000.000,00

1,000.000,00

�.OOO.OOO,OO
5.000.000,00

10.000.000,00

4.000.000,00

20:000.000,00

10.000.000,00·

3.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

10.0ÔO.000,OO
6.000.000,00

9.977 .894 ,DO

r. O T A L : 155.000.000,00

Art. 3,° - Esta Lei entrará em vigor na data dé sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 03 de dezembro de 1984.

DURVAL \fASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secretário oe Administreção e Finanças.

PAZ E ALEGRIA NO
NATAL

Amor, sincerldede, con

fiança, amizade... Es·
ses os presentes que de.
viam ser oferecidos aos

familiares e pessoas
queridas nas festas na

talinas. Mas todos pare-
.

cem esquecer os valores
espirltuals e apenas. se
preocupam em comprar
objetos que satisfaçam
a vaidade humana.
, Natal! A verdadeira
finalidade do Natal' é
então esquecida. Devia
ser de gratidão o pen
sar e agir do homem,
pois nesta época - em

que são enviadas à Cria
ção irradiações do A..
mor Divino -, nasceu,
há quase dois

- mil anos,
Jesus Cristo. O Filho de
Deus, trazendo a' Verda
de, veio pare tentar sal
var das trevas os pou
cos que ainda ansiavam

pelá Luz.
Mas quase todos pas

saram cegos e surdos
pelas palavras de salva
ção e esperança.· Se ca-

da' um pudesse, ao me

nos por um segundo,..
L.

perceber a grandeza--do
. acontecimento que' foi o
nascimento dê Jesus,
cairia de [oélhos, agra
decido ..

E hoje, nem -mesme
. às crianças é ensinado.
o verdadeiro motivo das
comemorações natalinas.
Apenas se dá importân
cia à escolha de brin

quedos e outros ob]e
tos. Que maravilhosa
não seria a festa de Na
tal se cada pessoa' abris-

'

se o coração para o a·

mor, paz e alegria ...
Então não seria difícil
reconhecer o erro de se

permitir que a data se

ja transfOrmada sim
plesmente 'em compra e

troca de presentes.

85,. ano 'da
Cultura

O Presidente João Figuei.
redo assinou decreto' insti
tuindo 1985 como;O Ano
Nacional da Cultura". Com
a medida, será lançado urtt
vasto programa de consoli
dação e divulgação das a

ções do Governo na preser
vação e

. produção de bens
culturais e de progressivo
estreitamento das: relações
entre as áreas da eâuçaçãp
e da cultura . .De aé:ordo com'
o' decreto, ser'á execut�do
um programa de proteção e

preservação- de bens' culto
rais e incentivo à sua ampla
utilização.
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Nesta terra onde os poH
tlcos não maisl se entendem,
as coisas estão ficando
multo difíceis nestes derre
dei ras momentos, entre o

Nátal e o ano de 1985. Prin

cipalmente para o povão
que não "güenta" mais O'

peso de cem bilhões de dó
lares da dívida, externa, a

uma velocidade, de 245%
,de uma desvairada inflação,
onde os: ricos ficam mais
ricos e OS pobres mais po
bres do que JÓ.
Até o Presidente, em meio

pe muitos banquetes para
marcar ö 'encerramento do
ano de 1984, sente nessas

alegres reuniões, as ' dores
que o 'cargo lhe impõe, que
teriam como causas o en

farte de miocárdio, o des
locamento da coluna e á

candidatura do dr. Paulo
---Salim Mal"lf.

A'isso s'e aliam' outros

fatores que comprometem

Política, Políticos" Folclor� &. ela.
, os últimos dias de sua ad
ministração. Entre elas está
o recente entrevera que -con

teu com os pronunciamen
tos do Ministro Passarinho
e do Governador Esperidião,
no caso dos hospitais e,a,
asslstência aos trabalhado
res rurais.

Segundo a imprensa pra
iana, um medico, em plena
tarde de um dia da semana
teve que escapulir pela por"
ta dos fundos do hospital
oride fazia plantão, para não
ser preso pela polícla. ,

Enquanto a Previdência e

os hospitais não acertam os

preços que devem ser co

brados, quem sofre são os

pacientes. Mas nem todos

podem ou devem esperar 'a
té que as partas cheguem a

um acordo: Mesm'o porque
a doença não pode esperar.

Assim é que uma segura
da do INAMPS, sentindo-se
mal no começo da tarde foi
ao hospital para ser medi
cada. Em lá cliegando foi

: bem atendida na Portaria e
"

pelo enfermeiro, e este, em
vista de sua pressão arterial
baixa, resolveu recorrer 'ao
médico de plantão. Corria
nãö chegasse corri a veloci
dade que o caso exigia, a

doente mesma dirigiu-se
para a sala do esculápio. Lá
chegando, ela viu que o mé
dico lia um jornal e, em

resposta ao seu pedido de
atendimento, sem ao menos

tirar os olhos do jornal, es
te lhe disse que se ela qui
sesse ser atendida fosse ao

Iif..!PS,' completamentando:
"Aqui 'nós só temos remédio
para dor de barriga .. '"

, A segurada não se confor-

O-BANCOTOTAL.

mou com a omlssão do mé
dico e foi ao Quartel da
PM, que a encaminhou à po
lícia civil que, imediatamen-
te; destacou uma equipe
para prender em flagrante o

médico e levá-lo para a De-
legacia.

'

Foi quando o "doutor"
escapole pela porta dos fun
dos do hospital, tel qual co
mo contado acima, ao ver

chegar os homens da lei.
Só o 'que o médico não

sabia àquelas alturas é que
a segurada que pedia a e

mergência era estudante de
direito e ela mesma garante
que a coisa não vái ficar as

sim, e vai tocar processo
em cima do médico omisso.

Resta saber, agora, de
quem a culpa nesse nebulo
So jogo de atende-não-aten
de, interna-não-interna e co

bra-não-cobra que já virou
novela entre a Previdência

.

e a rede hospitalar.
Por isso é que se diz: en

quanto brigam o mar e a

pedra quem sofre é o maris-

rinense fez oito disparos a

uma distância de 25 metros

e, por incrível que pareça,
sob os olhares espantados
dos oficiais, todos os tiros
acertaram o círculo do alvo,
sendo três na. mosca.

Comentário de um cir
cunstante: Se a pontaria po
I ítica do Goevrnador

.

for
tão boa quanto esta ele está
feito na vida.

-

E será um excelente com

petidor no "stand" de tiro
do Clube Atlético Baependi
e certamente marchará à
frente da coluna como o no

vo "rei do tiro", da Festa do
Espírito Santo, em Jaraguá
do Sul.

-'-x-

Uma notícia qua causou
impacto_ na opinião pública
da "Pérola do Vale do Ita
pocu": dizia- a nota: "GON
ÇALVES DESLIGOU-SE do
PDS. Tradicional membro
do PDS (e da antiga Arena)
Gonçalves pediu o seu des.
ligamento do parfldo. Sua

alegação é a de que vai dei
xar a politica e não preten
de se candidatar a qualquer
cargo rres proxirnas elei
ções. Recorda-se que Gon.

_ çalves é suplente a verea-

dor peioPDS, no pleito de
82. Mais um importante va

lor que o partido pedessis
Ia local perde e a estagna
ção da agremiação local pa
rece eminente".
Choveram telefonemas pa
ra a redação querendo sa.

ber os motivos que levaram
o repr.esentante da Figueira
ao extremo gesto. Quiseram
saber, por exemplo, se seria
em razão da baita baianada
que os próprios "correlegio
nários" fizeram que, que
rendo atirar no seu sogro
acebarem acertando no An
tônio e hoje estão arrepen
didos da safadeza.

Nada disso, meus amigos,
,,_apenas uma tremenda coin
ci.dência.

Um Gonçalves, que tem

como nome Euler e não
Antonio, em Cianorte, no

Norte do Paraná, acaba de
tomar o caminho do sosse

go, pois, depois de três le

gislaturas como vereador,
acabou atropelado pelos
seus próprios "amigos da

onça". Evi Sinsval/Natal�84

co.

mBESC e

-x-
,

Esta teria-se passado du
-

rante ÔS dois dias em que o

Governo do Estado se ins
talou na vizinha cidade de
Blumeneu. como sinal de
unidade dos catarinenses

que protestam çon'tra a fal
ta de atendimento do Go-,
verno Federal, que preme
teu auxiliar os flagelados do
Vale do Itajaí e que, até ho

je, ficou só na promessa.
Depois do almoçar, eil

quanto aguardava o reinlclo
das reuniões, o Governador
Esperidião vai até o Clube
Blumenauense de Caça e Ti
ro lá na Rodovia Jorge La

cerda, em direção de Itajaí.
No stand de tiro da socie

dade, o "Dão" encontra-se
com um grupo de Oficiais
do Exército fazendo exercí
cios com armas sofisticadas.

Um deles pergunt.a a A.
min se gostaria de testar sua

pontaria:
Proposta feita, proposta

aceita.

Depois de receber as eX

pllcações sobre o manuseio
do fuzil, o Governador cata-

Instaladora Elétrica
CONTI ltda.
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A todos os nesses amigos, clientes, fornecedores e

favorecedores, desejamos um Feliz Natal e um

Ano Novo pleno de prosperidade.
BOAS FESTAS PARA TODOS.

"

,

l

Verner W. I(rüger
Restaurante e Lanchonete
Ideal ltda.
I(rüger Comercial de
Alimentícios ltda.

I

Av. Mal. Deodoro n."s 131, 104 e RUa José Teodoro Rl
beiro n.O 1.633 (Ilha da Figueira) • Jaraguá do Sul/SC.

I,

Comungando das alegrias e dos mesmos sentimentos

de fraternidade cristã que transbordam os corações hu

manos, no ensejo das tradicionais comemorações do

SANTO NATAL DE JESUS, cumprimentamos nossos cli

entes e amigos, saudando-os com a mensagem de FE

LIZ NATAL e VENTUROSO 1985.

Casa das
Tintas Maba Ltda.

Av. Mal. Deodoro n." 927 - Fone 72·0380
Jaraguá do Sul - SC.

Estamos satisfeitos com a preferência recebida
de nossos clientes e amigos. por isso,

nossa mensagem sincera é para
que haja paz e tranquilidade em todos os

lares, em 1985, iniciando com um

Natal feliz.
BOAS FESTAS!

Lukisa

Dístribuidora de produtos
Antárctica Ltda.

Rua Reinoldo Rau, 414 • Fon, 72·1271 • Jaraguá do Sul

dionáriQs e -para evitar sua auto.fa-
_ lência.: esta buscando apoio na co

munidade, por intermédio do livro
ouro, para cobrir as despesas ime

diatas, pois que a baixa diária paga
pelo Inemps, além do atraso no seu

pagamento e o estabelecimento de

cotas mensais para internamento do

segurado urbano, sempre variáveis,
contribuem para piorar as já com

balidas finanças do nosocômlo.
Varias emprésas foram vlslta

das, com o 'aval da Associação Co

merciai, que, através os associados,
sugeriu um plano saneador, para o

_

corte de eventuais despesas supér,
fluás e até mesmo um plano de in
vestimentos, haja vista que o Hos,

pital São José não dispõe de recur

sos - para investimentos em obras e

equipamentos destinados ao atendi
mento des paclsntes.

"São José'Ibusca apoio junto
a comunidade

Mais um Natal e novo motivo para confraternização

-e agradecimentos. Por isso, aqui estamos

novamente para agradecer a grande preferência
da comunidade e desejar a todos um

mundo de felicidades no Novo Ano.

Em 1985, continue conosco.

Emmendörfer

Comércio de
Veículos _ Ltda.

Av. Mal. Deodoro, 557 - Fones 72.0060, 72-0969 e

72-0655 - Jaraguá _do Sul- SC.

A grave situação hospHalar em
todo o país, notadamente no S01,
criou impasse entre os nosocômlos
e a Previdência Social. Os reflexos
diretos caem sobre o trabalhador
rural- e urbano, que através de -

Seus

representantes tentam
_
Inverter o

quadro. Em Jaragua do Sul a situa-
,

ção dos hospitais, mostrada em di.
versas reportagens neste [ornei, tam
bém é caótica. O São José, o maior
da Cidade, lançou' mão do livro ou

ra como um lenitivo para minorar
a situação, em virtude do corte do
faturamento deterrnlnado pelo Inam
ps, além do corte da cota fixa de
Internação, conforme mostrou a Ir·
mã Letícia aos empresários, na últi
ma .reunião da Associação Comer-
"cial e lndustrlel.

Diz a diretora que o hospital
não tem interesse em dispensar fun

,
-

'.

Neste momento de felicidades e de preces, desejamos que todos os sonhos se realizem no

próximo ano. Que os sinos do Natal levem aos cora ções o sentimento etern<? de

bondade. BOAS FESTAS! FELIZ 1985!

...-

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

���.:/-�
�rJP-2,1 ,

�;
-.

'

�

- .
-

.......-..

Spézia & Cia, Ltda,
Serraria e Serviços de Trator de Esteira

Rua João Januário Ayroso n." 740 - Fone 72.0215·

Jaraguá do Sul - SC •
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e seu objetivo confirme
uma vez mais a razão de
luta' por um mundo mais
fraterno e mais humano.
Aos nossos emlqos, clientes
e fornecedores, desejamos
um feliz natal e

ebençoado 1985.

-

I ��.d�"'\) NA T A L

t;:\, 1,�\'\� . l.uzdo meio diada história

i\'� Z Ao celebrar o nascimento
de Jesus ..•.

'!

Gu�z Irmãos S.A. Indústria, Comércio e Agricultura
Fabricante do Choco-Leite e dos Produtos Sant'Ana

Rua Gustavo Gumz n," 48$ - Rio Cerro" - Telefone 72-0122 - Jaraguá do Sul - SC:
9

Ao repousarmos nossas ferramentas pelo exaustivo la
bor e cansaço de todo este Ano, paremos para uma signifi:
cativa reflexão, elevando nossas mentes -ao alto, esquecendo
dissenções, perdoando ofensas, refreando ambições e dissi
pando rancores.

NATAL DE PAZ, ANO NOVO DE LUZ.
Deseja-lhes

Construtora
Serla Ltda.

Construção civil, engenharia e comércio de
materiais de construção.

Rua João Píccoli n.O 94.- Edif. Carlos Spézia
Fone 72-0214'� Jaraqué do Sul - SC.

Tivemos o prazer de. tê-los como amigos
durante estes döze meses de 1984 e

,

fortalecendo nossos laço de amizade, queremos
nesta data expressar todo, o nosso

carinho com estas palavras ...
'

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO.

;--.-•....- -"';""=""'"

,Metalúrgica Arteferro Ltda.
Arteferro Vidraçaria

Rua Joinville, n.O 1.990 - Jaraguá do Sul - SC.
_

.

_____------------�-------I�
Mais um ano está findando e nós nos sentimos magnetizados em externar, nesse breve espaço, todo um sentimento de gra

tidão pare com todas aquelas pessoas que colaboraram conosco e para que cheçéssernos ao término de mais um ano com todo
aquele entusiasmo e sucesso' almejados.

FELIZ. NATAL E ÓTIMO 1985, são' os sinceros votos a todos os clientes e amigos da

/'

Agência Cosmos -de Viagens _Ltda.
Passagens aéreas, rodoviárias, marítimas e programas especlels -de férias e cruzeiros marítimos. Passagens das

empresas Catarinense, lrepemir'lm, Penha, Pluma, Reunidas e Viação Cometa.
'

Rua Antônio Tobias n.O 50, J.o andar, Telefones 72-0520 e 72-1709 - Telex (0474) ��a - Jaraguá do Sul
�.fi@�.•.�;:'!.i:�:,�j�,"6.��.1�,-.. "!�j�§�..",�.--------�'-�--._----,-,-"----------------/-,.,�.

,)' 'fI"f, -';' ."
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N.· 1.039/84 ,

.�Eltima a Recei�a e fixa a Despesa do Serviço
Autônomo Municip�1 de Água e Esgoto
(SAMAE), para o exercício de 1985.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,
no uso de suas atribuições e de conformidade com o

artigo 4.° da' Lei Municipal N." 988/84, de 03 de de
zembro de 1984;

DECRETA:
, Art. 1.° - Fica aprovado o Orçamento.Programa

da Receita e Despesa do Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto (SAMAE), para o exerclcio de 1985,
discriminados pelos anexos integrantes. deste, que Esti.
ma a Receita em Cr$ 1.250.000.000 (Um bilhão e du
zentos e cinquenta milhões de cruzelros), e fixá' a Des-

pesa em igual lmpórtêncla,
"

",
'

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

cadação das Tarifas, Taxas e outras fontes de Renda,
na forma da Lei N.o_ 919/83 e Decreto N.o 850/83 e

modificações posteriores, e das especificaçõess constsn,
tes do Quadro Discriminativo da Receita, de acordo
com o seguinte desdobramento:

'

RECEITA
RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial
Receita lndcstrlal
Outras Receitas Correntes

2.015.000
1.172.985,.000

24.000.00b 1.199.000.000

RECEITA DE CAPITAL
Alienações de Bens
Transferências de Capital

1.000.000
50.000.000 51.000.000

TOTAL GERAL Cr$ 1.250.000.000
Art, 3.° - A Despesa .serä realizeda na forma das'

especificações constantes do Quadro' de Natuteza de
Despesa - Consolidação Geral, de acordo com o se.
guinte desdobramento:

DESPESA
DESPESAS CORRENTES,

Despesas de Custeio
Transferências· Correntes

991.624.121
J

" 10.000.000 1.001.624.121

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos 233.375.879

15.000.000 248.375.879Inversões Financeiras

TOTAL GERAL Cr$ 1.250.000.000
Art. '4.° - Fica o Serviço Autônomo Municipal de

Água e Esgoto - SAMAE, na pessoa de seu Diretor
Geral, autorizado a movimentar as dotações atr-ibuídas
às diversas unldedes Orçamentárias.

Art. 5.0 --:, �ste Decreto ent-rará em vigor a par
tir do die 1.0 de' janeiro de 1985, revogadas as dispo.
sições e contrário.

Jaraguá do Sul, 05 dJ' dezembro de 1984.
DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secrer" 'de Administração e Fínanças

LEI -N.· 1'.003/84
Dá denominação à vias públicas.

O PREFE�TO MUNICIPAL DE JÁRAGUÁ ,DO SUL,
, no: uso de suas atrlbuiçõesr

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município
que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a

seguinte Lei:
Art. 1.0 - A atual Rua 105 - Pará, e a Rua 127

- Gaspar, do quadro do perímetro urbano do Mu,ni·

cípio, passam a denominar-se Rua 105 -_ JORGE BUHR

e Rua 127 --"o JúLIO PEDR r.
Art. 2.°' _:_ Esta Lei entrará 'em vigor na dara de

SUé;! publicação, revogadas as disposições em contrário.
t. .

Jaraguá do Sul, 03' de dezembro de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secret.? de Administração e Finançes

"'-
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Estado de Santa Catarina.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul �

DECRETO N.· 1.040/84
Estima a Receita e fixa a Despesa da. Funda
ção Educacional Regiona.' Jaraguaense..FERJ,
para O exercício de 1985.

'

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,
no uso de suas atribuições e de conformidade com o

Artigo 4.° da Lei Municipal N.o 988/84, de 03 de de
zembro de 1984;

DECRETA:
Art. 1.0 - Fica aprovado o Orçamento - Proqre

ma da Receita e .Despesa da Fundação Educacional Re"
gional Jaraguaense - FERJ, pera o exercido de 1985,
discrimindos pelos anexos integrantes deste, que esti·.
ma a Receita e fixa a Despesa em Cr$ 263.000.000
(Duzentos e sessenta e três milhões de cruzeiros).

�rt. 2.0 - A Receita será realizada mediante ar

recadação dos valores especificados no Quadro Dlscrl- '

minativo da Receita, de acordo com o seguinte desdo
bramento:

R ECE I TA
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul

LEI N.o 991/84

Ratifica o Decreto N.·

1.021/84, de 08 de
novembro de 1984.

O PREFEITO MUNICIPAL.
DE JARAGUÁ DO SUL, no

uso das atribuições que lhe'
são conferidas;

FAZ. SABER a todos os he-
.... bitantes deste Municfpio

.que a Câmara de Vereado
res aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1;'0 - Fica ratifica

do o Decreto N.o '1.021/84,
de 08 de novembro de 1984,
no valer de .

Cr$ 190.000.000,00 Cento e

noventa milhões de cruzei.
ros ) I que suplementou ....do.
tações do Orçamento vigen.
te por conta do "Excesso de
Arrecadação" .

Art. 2.° - Esta Lei entra
rá em vigor na data de sua,
publ icação, revogadas as

disposições em contrário.
Jaraguá do Sul, 03 de de

zembro de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secretário de Administra
ção e Finanças.

83.000.000
130.500.000
29.500.000 243.000.000

RECEITAS 'DE CAPITAL
Transferências de Capital 20.000.000 20.000.000

Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul

LEI N.o 1.000/84
Homologa a contribuição
concedida a Liga Jaragua
ense de Futebol de Salão.

TOTAL GERAL Cr$ '263.000.000
Art. 3.0 - A despesa será realizada na forma' das

especificeções constantes do Quadro de Natureza de
Despesa - Consolidação Geral, de acordo com o se

guinte desdobramento:
DESPESAS_

- DESPESAS CORRENTES
.,' Despesas de Custeio 227.500.000 227.500.000

O PREFEITO MUNICIPAL
DE JARAGUÁ DO SUL, no

uso das atribuições que lhe
são conferidas;

FAZ SABER a todos os ha
bitantes deste Município'
que a Câmara de Vereado.
res aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1.<> - Fica o Chefe

do E;xecutiv� Municipal au·

torizado a homologar a con

tribuição concedida a Liga
Jaraguaense de Futebol de
Salão, no valor de .

Cr$ 100.000,00 (cem mil
cruzeiros) .

Art. 2.° - A despesa de
corrente da presente Lei
correrá por conta de dota

ção do Orçamento vigente.
Art. 3.° - Esta Lei entra

rá em vigor na data de sua

publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 03 de de-
zembro de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secretário de Admlnistra
ção e Finanças.

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos '

35.500.000 35.500.000

TOTAL GERAL .. : Cr$ 263.000.000
Art. 4.0 - Fica, a Fundação Educacional Regional

Jaraguaense - FERJ, na pessoa de seu Diretor, autorl- '

zado a movimentar as dotações atribuídas às diversas
Unidades Orçamentárias.

Art. 5.° - Este Decreto entrará em vigor no dia
1.° de janei ro de 1985, revogadas as disposições em

contrário.
Jaraguá do Sul, 05 de dezembro de 1984

DURVAL VASEL - Prefeito Municipal
.

IVO KONELL - Secret.s de Administração e Finanças

.

LEI N.O 995/84
Autoriza o Executivo a adquirir por doação,
imóvef na localidade de Santa Luzia
neste Município.

'

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL no
uso de suas atribuicões e nos termos da leqislação' vi.
qente, em especial o art. 109 da Lei Complementar:
N.o 5/75,

FAZ SABER a todos os habitantes deste Municí.
pio que a Câmara de Vereadores aprovou e ele san
ciona e seculnte . Lei:

Art. 1.° - Fica o Executivo autorizado a adquirir
da COMUNIDADE CATÖLICA SANTA LUZIA por doação

.
pura e qratuita, o imóvel territorial 'conte�do 1.752,00
m2, localizado num acesso existente lateral da Estra
da !v\unicipal Ribeirão Grande, na Iócálidade de Santa
LUZIa, Zona Rural deste Município, certe da área total
transcrita nesta Circunscrição Imobil.iária sob o N.o
8.522, conforme planta anexa elaborada pela Secreta.
ria de Planejamento. '

Art. 2.° - O citado terreno passará a integrar o
Patrimônio Público Municipal, na ceteqoria de bem de
uso público especial, após o ato de reqlstro da Escri,
tura Pública de Doação no Cartório de Reqlstro de
Imóveis desta Comarca, e destinar-se-á à construção
de um prédio para ensino de pré-escolar e 1.0 ÇJrau.

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em viqor na data de
sua publicação,' revoqadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 03 de dezembro de 1984.
DURVAL VASEL - Prefeito Municipal 'i
IVO KONELL ,+
Secret.> de Administração e Finanças

--------------------------------_.'�,'_.--�,�
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Neste NATAL e no nascer do NOVO ANO,
. desejamos que todos es

homens de boa vontade se unam

para juntos
construirem um futuro de pazl <,

UM FELIZ 1985!

Quando o mundo cristão eleva seus, pensamentos
ao Alto, para 'comemorar a passagem

.de mais. um ano, o

Clube Atlético Baependí

que

através de sua Diretoria, não poderia
ficar alheia e cumpre o honroso dever de transmitlr

seus agradecimentos ao seu

quadro essociatlvo, rogando preces ao

Todo Poderoso, para todos que no decorrer do ano

finda colaborarem, quer na área social, atendendo ao

chamamento para suas promoções,
quer no aspecto patrimonial,

.

contribuindo para
as novas obras que a Sociedade desenvolve.
A todos, o MUITO OBRIGADO, feliz natal e

,

um venturoso 1985; é o que', desejamos a todos.

\ '

Presidente

<,

Jaraguá do Sul, Natal de 1,984

RAfNER ALFREDO WIELE

Aos nossos bons amigos e clientes formulamos
os melhores votos de BOAS FESTAS e FELIZ. ANO NOVO.

MetalúrgIca Cidival Ltda.
Fábrica, de ,esquadrias de ferro, portas pantográficas,
janelas, grades,' cercas, portões, portas de rolo, etc -Ó,

RUa Preso Epitá-cio Pessoa, 258 - Fone 72.2754

Jaraguá do S'ul - SC.

Funilaria Jaraguá . Ltda.
Cal'has para todos os fins e aquecedores a

energia solar

Cumprimenta cordialmente seus amigos,
clientes e fornecedores, desejando-lhes um

,

FELIZ NATAL e um ANO NOVO cheio de realizações.
.

Rua FeliPe Schmidt n.O 279 - Fone 72-0448 - Jaraguá do Sul

r

Dar Stern Von Bethlahem
.

Ein Stern geht'auf heil'gen Land.
Den H i rten bei der Herde
Verkuendet er, dass Gott gesandt
Den Sohn heut auf die Erde. "

Da sehn wir's in der Krippe ruh'n, .

Das Kind bei Schaf und Kuehen,
Lasst: UnS, �wie es die Hirten tún,
Anbetend vor ihm knieen., '

Preist Gott, der uns durch, dieses Kind.
Dass Boese will verzeihen;
Gelobt ihm, alle eure Suend'
Von' Herzen. zu bereuen,
'Denn Jesus war's, der auf sich nahm
Der Menschheit Suend' und Schulden,
Und der fuer um; arn -Kreuzesstamm
Den Martertod musst' dulden.
Nun bist du Schuldner unsres Herrn,
Winst du' diec Schuld' begleichen, '

So' nimm zum Ziel der Hirten Stern
Und tu vom Weg nicht weichen.
Der Stern mit seinem hellen Schein
Soll Gottes Lieb' be_zeugen,
Wer wollte da nicht froehlich sein
Und vor dem Herrn sich beugen? ,

.

Rudolf Hirschfeld, São Paulo'

LEI N.� 998/84
Conéede subvenção a Associação Recreativa dos
Servidores Públicos Municipais - AR$EPOM

.

e dá outras providências.
.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no
uso das atribuições que lhe são conferidas, '

FAZ SABER a todos os habitantes deste Municí.
pio que a Câmara de Vereadores aprovou é ele sancio
na a seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica p Chefe do Executivo Municipal
autorizado a, abrir um crédito suplementar concedendo
subvenção a Associação Recreativa dos Servidores PÚ
blicos Municipais - ARSEPUM, no valor de ...

'

.....

Cr$ 11.000.000,00 (Onze milhões de cruzeiros) e a

despesa correrá por conta da seguinte dotação do Or.
çamento vigente, a saber:
0603 - DIVISÃO DE E:SPORTES
0603.08462242.038 - Subvenções a entl-

dades esportivas e recreativas ..
3.2.3.1 - Subvenções Sociais Cr$ 11.000;000,00

Art. 2,° - A despesa decorrente do artigo ante
rior correrá por conta da anulação parcial do progra
ma e verba abaixo discriminados, constantes do Orça
mento vigente, '6 saber:
0701 • DIVISÃO DE OBRAS
0701.13764491.014 - Ampliação e melhó,

ramento do sistema de esgotos.
4.·1.1.0 - Obras e Instalações

.

Cr$ 11.000.000,00
'Art. 3.° � Esta Lei entrarã em viçör na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Jaraguá do Sul, 03 de dezembro de 1984.

DURVAL VASEL
_
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secret.> de Administração e Finanças.

Cia. Mercantil Victor Probst
..

FILIAL DE JARAGUÁ DO SUL
Rua Reinoldo Rau n." 170 - Fone 72-1272
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Hoje, decorridos 20 séculos do memorável evento da

boa nova, estamos novamente festejando o

nascimento do Menino-Deus e,

possuídos dos melhores propósitos cristão!',
enviamos aos nossos amigos, clientes e

coleboradores. votos de Feliz Natal e
!

.... 1984. está findando!
Num retrospecto, olhemos os objetivos
alcançados, fruto de uma atividade marcada

rJela participação.
Vol temo-nos, agora, pa ra 1985 ...

. Ei-lo que surge, repleto de Esperanças! acenando novas

Realizações, a solicitar a efetiva Perseverança da parte
de cada um de nós.
Ésta, a nossa mensagem. Acompanhada de nossos efusivos

votos de FELIZ NATAL! PRÓSPERO ANO NOVO!

Jaraguá do Sul, dezembro de 1984

Lojas e

Supermercados
Breithaupt

Jaraguá do Su-I - Guaramirim - Mafra e

São Bento do Sul.

Venturoso 1985.

Casa Schmitz

Jaraguá �o sul/se.Av. Mal. Deodoro ri.O 226

É novamente Natal. Deus continua
acreditando no ser' humano.

Pela beleza deste dia desejamos a você o

maior presente do mundo:
a presença de Cristo. BOAS FESTAS! '.

BOAS FESTAS! Abençoados sejam os corações que'

vol-tam para casa, no Natal, trazendo na

bagagem colorida do cotidiano a

aJegria pura das coisas simples,
a sabedoria do dia de amanhã.

Aos nossos clientes e amigos, desejamos que
o ano novo triunfe cheio de vitoriosos

acontecimentos e que seus

projetos sejam todos realizados.
,

��J'

,r
'.

.Persianas José
Emmendörfer Ltda.

Av. Mal. Deodoro n.O 23 - Jaraguádo sul/se.

----------....,...------------ ........---

I
Que as BOAS FESTAS qUe desejamos sejam para
comemorar a vitória da Paz, do amor, do
trabalho, da missão cumprida e des bons momentos
de 1984. E que possamos todos juntos,
ao final de 1985, voltar a comemorar tudo isto
novamente, com maior .entusiasmo ainda.
FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO NOVO.

SALVITA FarmáciaSuely Ltda.

Sociedade Assistencial ao.

Lavrador do Vale do Itapocu
Dois endereços para melhor servir:

Av. Mal. Deodoro' n.O 870 e Rua Adélia

Fischer (BR-280), s/n.o - Edifício Cipriani - Sala 1.

-------------------�.--.-----------------�
Nesta hora de meditação, paz e harmonia entre os

corações bem formados, que buscam o conqraçamento
e o' progresso através do -trabalhe eda .partleipação,
queremos juntar nossas preces a Deus, Todo Poderoso,
pedindo que o Natal anuncie uma. grande e

imorredoura felicidade no Ano Novo.

BOAS FESTAS!
- \ .

Indústrias Reunidas Jataguá S. A.

�.
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'Movidos por um profundo sentimento de fraternidade, reiteramos neste NATAL um propósito de

fé inabalável na obra çI� h9�e'; feito à imagem e ;emelhança de Deus, � firmado ·n,a

esperança de um mundo m�lhor,. rogàmos (ao altíssimo que, entre os .nossos clientes,"

amigos e colaboradores, solidifique' os raios da graç<l, saúde, paz e prosperidade no decorrer. de 1985.

BOAS F ES TAS!

Marcatto Indústria de Chapéus' ltda.
Empreendimentos lmobiliárlos Ma'rcafto �tdä.
Pedreira Rio 8ranéo Ltda, ,;" .,

..

. ,�
. . .�.

Como nasceram os presépios?'
.

magos completaram o quadro, que
St;! transforrnou em cenário para a

. primelre de todas as missas do Ga'

lo,' na noite de 24 de dezembro do
ano de 1224 .

De então para cá começou a dl
fundir-se o costume de montar pre
sépios às vésperas da festa do Na.

tal, tornando-se uma das tradições
mais marcantes do mundo cristão
na comemoração do nascimento de
Jesus Cristo. Montar preséplos ié

uma' maneira pedagógica de trans

mitir, sobretudo para as crianças,
o sentido da' celebração do Natal.

-

E� nossos dias a luta é pelo
retorno à celebração do Natal no

seu verdädelro sentido - festa do
nascimento do Salvador do mundo,
send€> que para muitos a celebra

ção do Natal perdeu este sentido.
(Padre João Heidemann )

,.

,

Todos os anos, às' vésperas de
Natal, em todas as igreja's e mesmo

em casas de família, costume-se
- ,'T'0ntar presépios. E dificilmente al-

.
' guém se pergunta: COinO, quando,
onde nasceu este costume e,. talvez
poucas pessoas saibam quem foi o

autor intelectual do presépio. Va.
mos contar um pouco a histórie do
presépio.' I

Montar um presépio é um cos,

turne praticado em todo o mundo
cristão .. O dicionário define a pala
vra "presépio" como: o 'lugar: onde

! se recolhe o gado; estábulo, estre

baria; abrigo de animais; represen
tação do episódio bíblico do, nasci
mente de Jesus Cristo. Nós defini.
ríamos o termo presépio como: uma

réplica em miniatura da Cena do
nascimento de Jesus Cristo, tal co

mo ele nos foi narrado pelo Evan"
gelho d� São Lucas.

Foi justamente lendo esta pas
sagem do Evangelhorque São Fran
cisco de Assis teve a idéia de repe-

- Ur o que aconteceu na gruta de' Be
lém, num longínquo mês de dezem
bro..Utilizando uma imagem do me

nino Jesus em tamanho natural,
Sãb Francisco e seus companheiros
depositaram numa manjedoura for.
rada com feno e a colocaram numa

gruta, 'nos arredores da pequena ai.
deia de Greccio, na Itália. Um boi
e 'um burrico, os pastores e es reis

ANOTE: Atualmente cerca de
45 milhões de pessoas sobrevivem
com o salário mínimo no Brasil. Al

gumas entidades divulgaram estu
dos comprovando que

.

mesmo após
o recente aumento de salário, a quan
tia mínima pare a sobrevivência de
cada trabalhador já deveria ser suo

perior a Cr$ 500 ou Cr$ 600 mil.
Com um salário tão reduzido, tor

na-se 'impossível cumprir o preceito
feg�� das cinco necessidades \bási�
cas ...

r--�----------�----------

O ANO NOVO é sempre abertura de novas

esperanças. A .nossa é' a de que
continuemos a manter com os amigos e clientes,

fortes laços de amizade, respeito e

colaboração, básicos para o nosso sucesso
_

mútuo. FELIZ NATAL e VENTUROSO ANO De 1985."

liR1 Metalúrgica
!!!:.I Industrial

. Henipe Ltda.
Rua Amazonas n." 29 - Fone 72-1787

Jaraguá dõ Sul - SC.

Va�os comemorar o Natal 84 e o

Ano Novo de 85 com fé e alegria. Que,
tudo, de _ bom aconteça

-

durante as festas e
.

no ano porvlndouro. :

São os nesses desejos.

Celso Mário
Bertoli,

Secos e molhados, ferragens, louças, e
, armerlnhes.

Rua Luiz ·Sarti 1'1.° 1.077 - Nereu Ramos

Jaraguá do Sul - SC.

,/ noites de Natal.

v:

Neste Natal., o que importa é que Se faça da

Paz c do Amor, o veículo da

confraternização universal, para que

todas '(IS noites do Ano Novo, sejam sempre

, BOAS FESTAS' PARA TODOS ..

'��'------------�----------

'r .,.

Kusz & Cia. Ltda.
Rua Exped. ea�o Harry Hadlich n.O 863 - Fone 72�0682

,Jaraguá do Sul - SC.

�
- ,,',l,,:, .

• J s·.·. -

_'':t; ',- í- '-1· Lj�- < ,;��" .'.t> -,J�",...... i.- o.: LI.
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Quando nos ap�()ximamos da data mais

importante do calendário, não

poderíamos, como Chefe do Executivo Municipal e

Presidente da Câmara- de Vereadores,
deixar de cumprimentar a Família Schrosdenss e

agradecer o apoio e, compreensão recebidos até aqui,
reafirmando a certeza ele continuarmos

'trabalhando em prol de nossa comunidade.

Desejamos a todos, indistintamente, um. feliz Natal e

próspero ano novo, repleto de amor,

paz ,e, tranquilidade.

" ,

PrefeituraMunicipal
e Câmarade

Vereadores de Schroeder

ALDO, ROMEU PASOLD - Prefeito Municipal
ADEMIR PISKE - Presidente da Câmara

Barra Velha resolve problema ,de
,

energia elétrica'
, '

, Com a instalação de uma nova temas: um para o interior do bal-
linha de trensmlssão de energia ,elé-' neário e outro para o centro.

.

trica, o balneário de Barra Velha
acabou com um dos maiores pro. Ao fazer p anúncio da 'instala.
'blemas enfrentados pela Sua popu- ção da rede, o prefeito municipal
leção. A linha com 13 quilômetros Valter Régis, salientou que Barra
de extensão foi instalada pela Ce. 'Velha não terá' mais problemas com
lese, 'que investiu na obra -mais de o abastecimento de energia elétrica

,
Cr$ 500 mllhões.. pelos prÓximos oito anos. Lembrou

Os trabalhos de implantação da que a falta da mesma e as cons-

nove linha foram concluídos na úL- tantés quedas de voltagem se cons-:

tima semana, A rede liga Barra Ve,- titulam no principal problema da
lha à estação rebaixedora de Piçar- população do halneáiio, principal.
ras. A linha de transmissão de ener. mente durante o período de vere-

gia elétrica é composta de dois, siso neio.

Agradecemos, a honrosa preferência e cumprimentamos'
, a todos os nossos clientes e amigos nesta época de
festas, desejando' a todos muita' alegria, '

paz e felicidade neste Natal e Rr0speridàde no ano

que está chegando,
Boas Festas I

", .'_

Relojoaria'Lanznaster
d., LUIZ LANZNASTER

o Seu relojOeiro fica' na Mal. Deodoro n.O 364 _ Fone 72·1267
'; ,

Jaraguá do Sul _ SC.
'

1 Neste' momento em que colocamos' uma trégua nos

problemas diários, movidos 'pela pai: envolvente que impregna
todos os corações, desejamos a todos Os 'clientes, /

amigos, colaboradores e fornecedores, um
NATAL FELIZ E UM ANO"'NÔVO REPLET_O, DE REALIZAÇOES.

"

.

São os .votes da

, 'Marchitex Malharia ,e

.
Confecções Lt4�.

Rua Jorge Czerniewicz, 397 _ Fones 72·0459 e 72�1276
,

Jataguá do sul/se•.

Que as luzes do NATAl.. iluminem
,

a trajetória do ANO NOVO que se avizinha
e que o MENINO DEUS faça rena�cer em cada

um de nós a PAZ que todos buscamos.

c·

.

�
,

'

'Persianas Perf'lex Ltda .

, ,

Rua Joinvill. n.O 1.839 _ Fone 72·0995

Jaraguá do Súl'- SC.
, ,

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

! •

Neste momento em que colocamos vma 'tr.égúa l'Ios'
problemas diários, movidos pela pàz
envolvente que impregna todos os corações), desejamos
a todos os clientes, amigos e. fornecedores, wm

'

,.... '

.," ,.!-•••• ,� � • ,

.. ,-.�

Il'.�._". •. _�""""..,.,';'; .....,'_ _,',,,-_ ,;......_. _ • • �_,�

..�, FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO NOVO .

Jar�guá :Fabril :S.A.
.

- '�.' . �(�..'. .

_. I. .

'.

�����......--------..------��--���--------------------'�---�t--'��--..�------------------------ �
• ,;l&o.t..,,,. ..�. ,," • Ie ",
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QUANTIDADE P. UNIT.

3.050m2 850
-------

..

3.050m2 215

3.050m2 1.5pO

3.050m2 12.450

carga, transporte. 2.592.500

02. PAVIMENTACÃO:
2. 1 Regulari�ação e compactação

-

do sub-leito
2.2 Base: Material de areia, aqui.
sição de materiais e execução
2; 3 Revestimento: lajota, meio-fio,
transporte. e execução

655.750

4.575.ÓOO

38.003.000

03. GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS:
3. 1 Tubulação - aquisição de ma-

teria is e' execução 3. 050m2
3.2 Caixas coletoras - aquisição
de materiais e execução 3. 050m2

1.645 5.017.250

1.006.500330

SUB-TOTAL .- ; .. ': e-s .51.850.000
ADMINISTRAÇÃO (5%) : Cr$ 2.592.500

TOT A'L , ., Cr$ 54.442.500

04. CUSTO TOTAL: Cr$ 54.4142.500 (Cinqüenta e quatro milhões, quatrocentos e

quarenta e dois mil e quinhentos cruzeiros ).
4. 1 Área à pavimentar = 3.050 m2
4.2 Custo por m2: 54.442.500 -;- 3.050 = Cr$' 17.850

(Dezessete mil, oitocentos e' cinqüenta cruzeiros)
b)

,

DELIMITAÇÃO DO TRECHO BENEFICIADO .

.

Ébeneficiada a Rua 177-'JoséMenegoHi, em toda a sua extensão, o_u seja do
entroncamento da Rua 17 - Venâncio da Silva Porto até o entroncamento da Rua
162 - Dona Antônia. '

.

: . -

c) CONTRIBUiÇÃO DE MELHORIA
A contribuição de melhor-ia será cobra dai por propriedade, levando-se em conta a

testada dos mesmos.
.

Férmula: Testada do lote multiplicado por 1/3 da largura do leito da rua' multi.
plicado pelo custo do metro quedrado = Custo Total.
O recolhimento do Tributo serä direta mente ao Tesouro Municipal.

d) É fixado o prazo de 30 (trinta) dias à contar da data de publicação deste' Edi
tai, para solicitar por escrito pedido de informação, contestação ou impugnaçãO de
um ou mais itens deste Edital, cabendo.lhe o ônus da prova se necessária,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARA GUA DO SUL, 17 de dezembro de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

ARISTIDES PANSTEIN'
Secretário de Planejamento

AFONSO PIAZERA NETO
Secretário de Obras e Viação

DECRETO N." 1.050/84 '

Fixa ô preço da pavimentação à lajota
para o trecho que es-pecifica. _

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no

uso da. atribuição que lhe é conferida pelo item XXIX
do artigo 70, da Lei Complementar N,? 5, de 26 de
novembro de 1975,' e de conformidade com o disposto
na Lei Municipal N.? 699/77, de 22 de dezembro d�
1977;

, .

D E C R E TA:
Art. 1.° - Fica estabelecido que o preço por me

tro quadrado, referente a pavimentação à lajota dos
imóveis especificados no Edital de Custos N." 18/84)
de J7.12.84, será de Cr$ 17.850 (Dezessete mil, oito,
centos e cinqüenta eruzelros ) , .0 metro quadrado.

Art. 2." - O preço fixado no artigo anterior obe
ceceré as modalidades de pagamento fixadas' no art.

1�: da Lei Municipal N." 699/77, de 22..12.7/, pela Lei

Municipal N.o 945/83, de 29.12.83, pelo' Decreto N.�
477f77, de 22.12.77 e pelo Decreto N.o 907/83, de
29.12:83.

Art. 3." - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con-

trário.
.

Jaraguá do Sul, 18 de dezembro de 1984.
DURVAL VASEL - Pr-efeito Municipal
IVO KONELL - Secret.o de Administração e Finanças

DECRETO N.o 1.035/84
Abre crédito suplementar' para reforço
do Pré)grama e Verbas do SAMAE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no

uso de suas atribuições e de conformidade com o arti

go A.o da Ll'li Municipal N. 943/83, de 1.° de dezem-
bro' de 1983;

-

. D E C R E TA:
Art. 1.° - Fica aberto um crédito, suplementar

no valor de Cr$ 9.620.000 (Nove' milhões, seiscentos

e vinte mil cruzeiros ) para reforço dos programas Ei

verbas constantes do Orçamento do SAMAE - Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do

Su,I, aprovado pelo Decreto N.o 895/83, de 1.° de de,
zernbro de 1983, a saber:
13070212.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVI •

ÇOS ADMINISTRATIVOS
3.1.1.1 - 2.01 - Pessoal Civil
13764472.03 - OPERAÇÃO E MANUTEN.

CÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.1.1:1 - 2.03 - Pessoal Civil
3.1.2.0. Material de Consumo

3.'1.3.2 - 2.03 - Outros Serviços e Encargos
13764471.02 - ÁMPLlAÇÃO, REFORMA E

�.

REAPAR. DO SISTEMA DE ÁGUA
4.1.1:0 -_ 1.02 - Obras e I nsralações

600.000

5.300.000
190.000

3.500.000

30.000

TOT A L ; Cr$ 9.620.000
Art. 2.° - Os recursos para abertura deste cré,

dito suplementar provém do "Excesso de Arrecadação"
verificado até 30.11.84, conforme demonstrativo em

anexo.

Art. 3.° :_ Este' Decreto entrará' em vigor na data

de sua publicação, revogadas _ as di sposlções em con

trário.
JaragiJá' do Sul" 03 de dezembro de 1984.

OURVAL VA'"SEL - Prefeito Municipal
IVO KONELL - Secret.v de Administração e Finanças

:,-;�.,

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO N� 03I00I257/83 DA SRF.MF
_ }]

·la'�ili�ijl.�;l�la1t;�aliJ�,11
.
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CRUZ DE MALTA É BICAM
PEÃO DA PRIMEIRONA - O Cruz
de Malta, de Rio da Luz, tornou.se
bicampeão do Campeonato da 1."
Divisão da Liga Jaraguaense de Fu

tebol, ao derrotar domingo ii tarde,
em seu estádio, o Estrella, por 3 a

1. Na primeira partida decisiva,
disputada em -Nereu Ramos, no do
mingo anterior, houve empate a 1

gol, marcados por Gilmar (Estrel
Ia) e Nílson (Cruz de Ml'llt-a) e

na grande decisão de domingo,
marcaram Milton, Laranjinha e

Waldir para o quadro cruzmaltlno
e Ziza, para a equipe estrelada, a-

'

brindo a contagem logo no ' início
do jogo. A arbitragerri ' segUra de
Alberto Tilranto, auxiliado por João

..

Nunes e Ricardo Nardt, contribuiu
para o fechamento sem problemas
do certame mais discutido dos úl
timos anos. A r.enda do encontro

. somou aproximadamente, Cr$ 600-
mil.

Uma grande festa .acönteceu
em Rio da Luz, comandada pelo
ptesldente Ademar Duwe, pela, con
quista' do título de forma i'hvrcta,
dando o direito 'ao.,Cruz pe Malta
disputar, em 85r.o tamp�OFTató ,E�'
tadual Amador, representando Ja�
raguá do Sul., A entrega de faixas

dev�rá acontecer em janeiro. I:stá
quase acertada a vinda do Joinvil
Ie EC para o jogo festivo. E quan
ta ao certame juvenil, foi campeão
o Botafogo, ao,derrotar o Rio Cer

ro, :3 a O.
. MIRTESí VICE-CAMPEÃ ESTA

DUAL INFANTil 'DE FUTSAl ...,_

Com a participação de 17 equipes,
representando as Ligas de Jaraguá
do Sul, Joinville; Lage,s, Concórdia,
Florianópolis, Criciúma, Videira,
$Iumenau, Rio do Sul, Brusque,

. Itajaí e Joaçaba, realizou-se em

Jaraguá, de' sexta-feira ii domingo
o Campeonato Estadual Infantil de
Futebol de Salão, promoção da li-

ga Jaraguaense e Federação Catari",
nense de Futebol de Salão e cola·

bpra);ãü, da 'Prefeitur�a";1M�;!1rC;\paL
Os 1090.5 foram �ispLitados SiÍ1:lU I
taneamerite no g�násio ,7Artur Mül�
lerl 'Ärweg e ÁABa� e após"'" a se;.,

quência de fases, foram finalistas
o Palmeirinha (cticiúmaL Mirtes
(Jaraguá), Diocesano (Lages) e Sa.'
dia {Concórdia). O Diocesano ven;" .

.

;

1 ..../
, > "..,.."*:,. .�:. ',', .

.' .;-'".',

ceu, na prorrogaç.ãP,: ;0' trãl,nielrt�
nha,.4 a O, e a Mir..tes derrotou a

Sadia 1 a O, decidindo o
. tftulo

Mirtes e Diocesano. No tempo nor,
.mal, o placar acusou. empate, a 1
gol (o Diocesano empatou. faltando
8 segundos pare o término), na

prorrogação O a O e ne disputa de
.

pênaltis, a' vitória sorriu pera o

quadro lageano: 3 a 2� A Mirtes,·.
que em 83 foi a terceira colocada",
ficou com o vice-campeonato, psr
dendo o título por pura fatalida
de que o esporte reserva.. ,

FORTES E CORN�lIA VENCEM
A PROVA DA INTEGRAÇÃO - An
tônio Sérgio de Miranda Fortes e

Cornélia Holzinqer venceram dia
14, sexta-feire, a 7.· -Prova da lnte
gração, disputada no percurso 'Gua
ramirim/Jaraguá do Sul, com a

co-promoção do "Correio do Po
vo", Com tempo de 25mir:J59seg.
06, Fortes, da Kohlbach foi· o cem

peão, seguido de Jaime -Delleqiustl
na (Marisol), João IAndré (J. Fa..
bril ), José O. Alves (Arweg ),.A
demir Lorenzí (Eq(lipe Fortes),
Edson toz é Jaime Negherbon (Ar.
weg), Ademir Nunes (Kohlbech ),
Eduardo' Horn (Menegotti) e Dar.
císlo Sidowski (Marlsol), estes os

dez primeiros. colocados na Cate-
,

goria principal, enquanto Cornélia,
com tempo de 3"min20seg.04, re,

presentando a Met., "Trapp, estabe-.
leceu 'novo recorde jila prova femi.
ni'na, que já era seu, A segunda
colocada foi Karim Schweinle (Ar-

- weg), seguida por M6r,cia Ramthufr!
(Arweg), Dulcemar �agundes e Mô:
nica Kohls, ambas do CQ,jégiq Hp,
lando Gonçalves. Nq ca�ebor"fá .,fe;.
teranos, Lourival Alberton (Kohl.
bach) foi o vencedor, Ewaldo Ka� ;

nis (Santos) o se.gundo e Vicente
Alves (Arweg) o tercei,ra: colocado.

. E a ·categoria até 16 anos teve co.

mo ganhador Wilson Rengel (Fa
bril), seguíndo o, pela ç)'rdem, Gil
mar Braade (Equipe Fortes), Alei.
des Henke (Kohlbach)� Déleio Walz.
e Sandro José Nunes (da Forte,s).
O corredor mais' novo que cruzou

a li.nha de cheg"ada foi Palma Fio.
resta, Alves, de 9 afilOS, da Equipe
Fortes, o mais idoso, 47 anos;. Vi
cente Alves, da Arw!'lg e a mai'$- no
va- Sandra Kohls, 11 anos; do Ho
lando Gonçalves. A Equipe Fortes
recebeU o troféu " Correio do Po.
va" por ter sido a r:nais numerosa.

JI;IDÖ ENCERRA ANO COM A
ENTREGA DE FAIXAS - O Pepar-,
tamento' de Judô do CA Baepen.
di, encerrou dia 12' as atividadep
do ano. Na oportunidade, o técni·
co Sílvio Açáe.i6 Bdrges relatou, o
trabalho re�liz�:do' eÍ'n 84" as com..

�' .

... ... ' ..... '. ,��'-"-

P�ÚçÕJs em que à modalidade par
ticipou e as. prinéipais conquistas
des judocas, ao "mesmo ternpo em

que entregoJ 0'$ certificados e as

nOVÇlS faixas-e estágios a. cerca de
75. crianças, dentre elas, sete me

ninas, que iniciaram este ano a

pf,átiéar o judô. 'Sílvio' cohslderou
84 um bom an'o' para o' judô. E
durante o encetriirtiento;, 'acontece-

· r::am dernonstrações de . judô e de
· defesa pessoal, :'a:s'sim 'comó foram'

'P'r,�rniâdos_ com 'medalhas os [udo
cas. Eduardo' Neves, Casius Schto
chet e Mauro MQhfud, cabendo a

Júlio -César Correla de Negreiros o

troféu "judoca revelação de 1984".
NEUSA . 'BI-SA O TíTULO DO

PELADAO: É CAMPEÃ/84' - Pelo

segundo,ano consécutivo, à CO,[l"
Iecções Neusa conquistou, o título
do

. Campeonato Municipal Aberto
de Futebol de 'Sáião, o' Peledêo,
.No die 13, 'pela 'deé;isão; do' tercei
.ro lugar:, Çl Comercial-Jeraqué ven .

ceu \) Satélite por 1 a O�nát pror
roqação, e, na decisão do ,título,
também na prorrogação, a Neusa

_ derrotou o Olimpicus pelo escore

mínimo, sagrando-se bicampeã do
Peladão. O artilheiro .

do certame

foi [eta, "do Olimpicus, o goleiro
menos vazado Maser (Neusa) e o

troféu djsciplina ficou com o Olim.
picus. .

Em Corupá, os certames de .

futebol de salão. chegaram ao- fi·

nal, sábado. Ao empatar Garn a Ar•.

teleje J"ragliá, a 7,-gols, o
. Bame•.

·

" rindus, fJêou com O' título da Taça
BrOnze, enquantp o Flamenguinho,

· corp. a vi�ória de 4 a 1 sobre a

Mat;'Mbr? B, ganhou a' Taça Ami

zade, ao passo que a Taça Almir

2!anghélicni Hcou" em poder da Mac

MorA, que vence.u, na prorroga.
ção, a Prefeitura" por 3 a 1. Em

·

MassaranduQa, vencendo por 1 a

.0, o Pinguim ganhando do XI de
Novembro, sagrO,o-se campeão do
2.° Campeonato Ml:mic.Jpal de fute
bol de Salãol f.icando- em terceiro

'. lugar a Cooperativa, .ql,le�.J';a par-t�
·

da fin.al venceu, o BatucaI' 2 a .l.
EWÁLD VAI AO PANAMERICA· .

NÖ EM MONTEVIDÉU -:- Santa Ca.
tar,ina sagrou-se vice-campeão bra·
sileiro de ciclismo júnior, no cer·

tame disputado em São Paulo e en

cerrado no dia 9 .. Integrou a sele
ção catarinense oS, ciclistas. Sílvio
Ewald e Claudius Kr�ger, da equi�
pe Weg. Sílvio obteve o segundo
lugar na prova :de -perseguição .in
dividua.! e o ter;ceiro no 4x70km· e .

na Rerseguição olímpica. O título
·
ficou, com São Paulo" Santa

.

Cata
rina ,vi!=e,campeãoí p'a-r-aná em· ter•.·. �

ceiro e �inas Gerais em' quano,

lugar. O desempenho do jovem êl
dista jaraguaense, valeu-lhe a con.

vocação pare a seleção brasileira,
que disputará de 10 a 20 de ja
neiro, em Montev.idéu, Uruguai, 0.
Campeonato Panamericano de_Ci.
clismo.

.,MOT6cl'CUSMO E AUTOMO
BiliSMO ENCERRARAM O ANO --

O Campeonato Estadual de Motod•.

c1ismo-Vefocidade, .que teve urna e-

tapa realizada em Jaraguá do Sul,
fdi encérradä dia 2, em Chapecö,
deflnlndo os campeões. O piloto
Volkmar Bertchold, .da Moto sch
roeder, foi o campeão na catego
ria até 250 e ficou em terceiro lu

gar: na força livre especial e na

força livre nacional. Enquanto ts�
so, no automobilismo, a última e

tapa realizada em São Bento, dia
9, apontou os gànhadores da' tem

porada. Sávio Murilo de Azevedo,
da equipe Kohlbach obteve '0 2,°

lug13r' e pór infelicidade, não con

seguí�·� trtu,lo' por problemas no

seu veículo. O campeão foi Qscar
Chanoskl, de Itajaí, que marcou

124 pontos, ao passo que Sávio
somou 114 pontos, dez a menos.

Na categoria 1600, João 'Carlos
Boaventura, da Kohlbach, conquls
tau o tricampeonato.

AABB E AGV FICAM COM OS
TíTULOS DO VOLIBOl - A Liga,
Regional de Vollbol e Besqueteböl,
fundada em setembro,' corrclulu
dia 8, três campeonetôs simultâ·
neos, corri inteiro 'sucesso. No base
quete masculino, Çl. Wiest foi a,

campeã e no vo'liból, masculino, a,

Ássociação G0aramirense de Voli.
boi (AGV) sagrou-se campeã vene

cendo a
.

Kohlbach por trê$ sets a

dois. No náipe feminino, depois cfe
perder os dois primeiros sets, a

AABB reagi.u e assegurou o título
vençendo QS três últimos, em' ci.
ma da forte equipe da AGV, em

..

p'artida' eh;locionatlte. A classifica.
ção finâl foi estar: 'Feminin<!> � 1.°
AABB; 2.° AGV"e 3,.0, Lomba'rdi;
Masculino � 1.° AGV, 2.0 Kohl.
bach Ei! 3.° Wiest.

.

MENEGOrTl VENCE TORNEIO
,DE PESCA DO SES' � O Serviço
de Esportes do Sesi, em sua. últi.
ma promoção 'do ano, realizou no

dia 9 passado, em Gl:Jamiranga, o
Torneio de Pesca, com a participa.
ção de oito empresas. Por' equipe,
o primeirÇ) lugar coube a Menegot
ti (850 gramas), Marcatto (785
gram_?s)' ,em segurido e Dalmar( 780
gr)' em terceiro. lfildividualmente,'
Ja.ir, da Dalmal1, com 600 gramas,
Otávio, da Malwee, corn 400 e Car.
los Bor�hers, ,'do 'Bombeiros, "com
3-75 19l'ama'$, ·de peixes fisga,dQs.·

.1'
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EDiÇÃO NATAL/19M , .·CORREIO DO,POVO JARAGUÁ DO SUL·,,.___ 22 de dezembro de' 1984

: O Natal vem aí.
Venha corihecer as grandes
·ofertas e presentes da

JOALHERIA, A peROLA. ,

Em anexo, a ÓTICA, MODERNA. Vlslte-nos e

comprove.

Joalheria A Pérola
OTICA 'MODERNA

Rua Reinoldo Rau, 289 - Fone 72-1823

FOTO'LOSS'
Brindes na revelação de seus filmes

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

Só o LOSS que dá presentes.

""\
·1Só Sport

A nova loja de artigos esportivos da cidade
Toda 'linha de produtos Rainh_a, Topper, Adidàs

Le Coq Sportiveoutras marcas famosas, além de
troféus, taças, apitos, meias e tudo - rnals para a

prática esportiva.
- Verifique as vantagens do preço e as

'

facilidades. .

.

SÓ SPORT - Av. Mal. Deodoro, 790 Fone 72�2345

. Pamplona
Auto Peças.Ltda,

Peças e acessórios para linha eutcmotlve:
Ford, Fiat, GM e v«.

.

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

72-2826 (res.) - Jaraguá do Sul - SC.
.

,.
�. ", ''''..

" Oe�xe o aviamento de suas receitas nas mãos de quem entende do ramo.

Farmácia 'Paraná
Administrada por profÍssionais farmatêu ticas formadas, com. 10 anos de experiên
cia, sob a direção de Neila Maria da Silva- CRF-1402/SC, filha de Jaraguá do Sul.

Aviamento de receitas, medicamentos e perfumarias e os melhores preços da pra-
ça est� aqui. Venha conferirl - Mantemos eonvinios eom Sindicatos.

.

Av, ·Mal. Deodoro, n.O 1.771 (perto da Ponte do Vailatti), Fone 72-1689 - JS.jSC.
,� J
;:.==================-=-======�',. ,

JARDIM SAO LUIZ
Conheça os nesses planos de pegamento e compre o seu lote no
JARDIM SAO LUIZ a sua opção de morar bem.

Empreendi Imobiliários
M arcatto ltda.

Creci 093 _._ 11.' Região'

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fones 72-1136 e 72-1411- Jaraguá do Sul - SC.
\...

JASe de',.85 .serão realizados .·em· Brusque
Os Jogos Abertos de San

ta Catarina serão realiza.
dos em ßrusque, no pröxr
mo ano, A decisão aconte-

; Miromaq Equipamen
tos pl Escritório Ltda,
Máquinas de escrever Faeit-Olivetti, Calculadoras Facit,

,

Sharp e Dismae, Móveis Estil e Imalasa, Móveis de 'aço
Mojiano e Pilndln. Assistência técnica e equipe de ven

oedores. Consu I te-nós!
Filial: 'Rua Preso Epltéclo Pessoa, 723 - Fone 72-1398,
sm Jaraguá e Matriz· na Av. D, Pedro II, n.O 166 -

São Bento do Sul - SC.

I'MOTOR
Motor 1.6 doChevette. Garra, desempenho
e economia. E o que ele economiza em
álcool ou gasolina. esbanja em torque,
raça, réSiStência e potência dos seus

.

'-6Et.cavalos. Por isso, oChevette não émais
)
um. Ele temmecânica Chevroletpara ser
amelhor. '

2'ESPN;O,
O espaço que oChevette tem. Nele,
5 passageiros viajamde forma .civilizada.
A visibilidade é total. E isto q_uer dizer
segurança. E o painel, além do desígn,

• émuito Dem dístríbuído.para não
COIÚWldirv()Cê.'

.

3'POR'1J'-MALAS
O porta-malas do Chevette, Como opróprio
nome diz, porta-malas é o lugar onde vão ..
asmalas. Pelomenos no Chevetteéassim. ,
Emais: você não precisa dobrar.obanco•.

.
Venha ver de perto oCheve.tte.

; Decididamente, . ...... t
um conjunto perfeito. � ,

, .

Emmendoerfer Comércio de Veículos ltda.
Av. Mal. Deodoro, 557 - .fones 72.0655, 7�0060 e 720969":'" Jaraguá do Sul

,
\.

.

..
- _ ..

ceu na última semana, após
uma visita do prefeito Cei
so Bonatelli e do presidente
da CME de Bntsq�, Vlnl
cius Bado a cidade de Cri·
clúma, que também pleitea
va a sede dos JaK Após os
contactos, o . prefeito de

. Criciúma, José Hülse, acei-
tou as ponderaçõess de Bo�
natelli, desistindo de "bri
gar" pela sede do próximo
ano, desde, que a Secretaria
d� Cultura,' Esporte e Tu.
rismo lhe garantisse esse

direito pare 87.

O fato foi comunicado
ao governador do Estado,
Esperidião Amin. Assim,
Brusque vai sediar os 25.°5
JASC, comemorando o [ubl
léu de prata do maior acon
tecimento pollesportlvo do'
Estado, nascido naquela ci·
dade. Para ós Jogos Abertos
de 1986, Jaraguá . do Sul e

L�ges são candidatos a, se,

diar, Jaraguá que foi sede
erl'\ 1980 e Lages em 1981.

O pedido de Jaraguá do
Sul foi oficializado logo a

pós 6 término dos Jogos A
bertos, este ano, em Concór
dia e acredita-se que real
mente venha a ser confiro
mado pelo conselho téCliito,
pois dispõe de toda a infra
estrutura, como piscinas o.

IImpIca e semlsolímplce, no
ve ginásios de esportes, vá
rias quadras pára a prática
do tênis, locais apropriados,
e próximos do centro para:
os alojamentos, dentre ou

tras comodidades, .:
No aspecto técnico Jera.

guá tem-todas as condições,
porém, é possfvel que seja
preterida :Jl6' aspeC�o pol rtI�
co. A prefeitura de. Lages
pert�flce ao PDS e de Jara
guá, do PMDB... '
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