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.
'lança,' Décio

..

a 'dep�tado'
A Comissão Executiva.

Provisória do Partido da
Prente Liberal- 'em Jara-'·
guá do Sul, com o aval

· do diretório regional do

partido, decidiu pelo
lançsmento a candidatu
ra do vice-prefeito de

Jaräguá do Sul, Décio
Raul Piazera, a ßeputadq
estadual, A decisão acon

teceu na noite do dia 17,
quando também tratou

se sobre nomes que com

porão à díretórío 'munici-

pal, a ser eleito durante
a €onvenção do dia 19

.

de janeiro.·
O presidente da Execu

tiva Provisória' do PFL,
Geraldo Werninghaus, a

credita que com a defini
ção de Um nome para
concorre]' à Assembléia,
o partido sai na frente e

.o candidato pode, desde

já, buscar o respaldo jun
to ao eleitorado" princi
palmente a juventude,
que é o alvo da Frente

. Liberal. Não se tratou na

reunião do día 11 sobre
·

apoio a nome a deputado
federal, contudo." Wer

ninghaus não descartou
a hipótese do .candídato
ser até mesmo de Jara

guá do Sul.

Quanto ao diretório, os

45 membros efetivos -e

15 suplentes estão sendo
altnhavados e até o final

·

do mês deverá estar con

cluída a chapa única, que
vai ser registrada até 9

de janeiro.
'

As comemorações do
centésímo-décímo aniver-
sário de fundação de Ja-

·

ragué dó Sul
.

dar-se-ão
duranté todo o próximo
ano, aberto Com o Cam

peonato Brasileiro de Vôo

Livre, de 17 a 23 de· fe
veréíro. Esta decisão ('3á-:
foi formalizada e na tar

de do dia 19, quinta-fei
ra, na Secretaria de Edu
cação, Cultura, Esporte e

JÃßAGQÁ ÓO ItIL.
Gapltjlf L..tlno .Amerioan.ll d.

. ,Motor�EIltrico
.
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Capital Sut Amérlcan. do
Chapéu

, JARAGUÁ DO SUL - CIDADE' SfMBQLO DA FAMiuA JOURDAN

Cordeiro: :enlrega
"

al;bulância '�/:MS
-

Q se,cretário-chefe· do
Gabinete: de Planejemen

.

to e Coordenação
.

Geral
:de Santa Catartna-Gaplan,
Francisco de Assis. Cor
deiro, vira nesta segunda
feira, dia 23, a Masseren
duba, para, junto com o

ex-prefeito Dávio Leu,
entregar ao Sindicato, dos
Trabalhadores Rurais' do

município, uma ambulän
cia. Dávío fez a Francisco
de Assis Cordeiro um oe-

., . dído. de Cr$ 20 milhÕes
para a compra da ambu
lância, -que agora o Secre
tário entrega ao Sindica
to.
Por outro lado, já se

conhece '05 índices ofici
ais e participação dos mu

nicípios no
-

produto'. do
imposto de circulação' de
mercadorias, onde no Va
le do Itapocu somente
Guaramírlm e Jaraguá do
Sul tiveram seus índices

Ao encerrarmos as atividades de 1985, agradecemos aos lettQres, aumentados, com relação
assinantes, anunciantes e aos que tornaram possível a .; a 85. Os índices' para 86

Ieítura desta edição festiva, pelo apoio, colaboração e
-

são os seguintes: Barra

prestigio no transcurso do ano. Quê possamos continuar jU�lOS, Velàa . 0,06647, Corupà
vivenclando a cada semana o nascimento de um nova edição. 0,200.46,. Cuaramírtm 0,36

BOAS FESTAS! UM BRINDE A PAZI - 866; Jaraguá do Sul 3.57

A REDAÇÃO 995, ' Massaranduba 0,280
.

\_ .... _) 15 -e, Schroeder O,06f83
..

."
PQf cento. .

.

Governo'Municipal anuncia lRela$ adlRinislra'tivas para 8&

r�'-------------.-�--------�---------------'
( . ,

"

/.

as obras de ampliação da
estação - de tratamento se

rem concluídas, assim co

mo novas redes e' reser

v�tório� \ implantados.
Neste particular, anunci
ou a assinatura de convê
nio, dia 18, para as insta-

Comissões .' à, Amostra em -janeiro �Á?e�oh��i���id:SC�$ 4fõ
Turismo, foram iniciados milhões, que integra o

os preparativos com o projeto global da ampliá
lançamento de idéias para ção do sistema de Cr$ 3,

, a 2a Amostra A'gropecuá- , ·2 bilhões. Acrescentou
ria - de 19 a 27 de julho - Durval que o Samae vai

. que marcará os 110 ano" captar água no ribeirêo
da cidade, Em janeiro das. águas claras, na 1-

próxímó as comissões se- lha' da Figueira, que será
Tão, criadas, para agilizar injetada na rede de dís

os preparativos e definir tribuição daquele bairro,
os eventos da Semana de após o tratamento, con

Jaraguá do Sul. siderando a excelência
da qualidÇ!.de do liquido,

Ao anunciar algumas
metas pára o exercício de
19ß6, o prefeito Durval
Vasel ínforrnou que Q a

bastecimento público de

água é uma das- grandes
preocupações, devendo

;WãZ·P7PE !

r

-.

1 .

-

0$ investimentos atín

gl!ão��a Cr$ .
zoo . milhões

e .até O lil!.àt ue janeiro
as coras estarao' conC1Ui- ..

uas, segundo o Preteuo.
i-are !�ij6, amua, estao

projetaeas cönstruçöes.
retormas e ampnaçöes ce

escolas, construçoes - ué

creche, postos' ae saune

e pré-escorar, connnurda
de do projeto . de caíça
mente ii peraíeíepipeuos

'

e lajotas, 'à razao ce B,
mu mzrmes, implantação
ao aterro sanuano, cujo
projeto nnaí de engenna
na está em rase ue con-"
crusäo e também a cons

truçao ao paSS�lO pubU
co, na rua Jor'ge . Lzerme

wicz.
ßraslle.ifo <ie Vc)o l.ivre

abra o seu coraçio.Nalal, IRTAII

Está confirmado para
Jaraguá do Sul, de 17 a

23 :de fevereiro do pró
ximo ano, o Campeonato
Brasileiro de Vôo Livre.
Serão seis dias dé prov3.s -

1

e um día de show, do

qual deverão participar
maís de cem pilotos de

.

todo- o País, que, conhece
rao a maís . moaerna e

runcionai rampa 'pala .5dl

tos da regiao ;:''111. rOi a

partir desta rampa -lLlt!
roí oanuo o recorue

:

üé

permanencia no ar, por
um 'p.ioro ue rlOnaUv_I1o-'
ns, iazendo uma uis.en

cía oe �4,j qUl1ometros. .

CONHECIDA A VENCE

DORA DO CONCURSO
DE VITRINES.
Leia 'na página 3.

Decarand·o Lo,jas
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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GenteTR:Es 'JARAGÜAENSES COLAM GRAU EM
,FARMÄCIA

Aportando na redação! UC-·Lagoa Iate Clube.

convite dos formandos do Será paraninfo da turma 'CASA DA AMIZADE

Curso' de Farmácia da' U- o prof. Nery Ernesto Kes- O Bazar da Pechincha,
niversídade Federal de sler e o patrono, o sena- realizado dias atrás, na

Santa Catarina•.onde três dor Jaíson Tupy. Barreto. Paróquia - S. Sebastião,
jaraguaenses

.

alcançam o Dentre' os .

q.ll.e. .colarão rendeu Cr$ 2,� _;milhões e

sonhado laurel uníversité- .grau. estão Mayke Isabel - a "lenda de cartões de na-

'rio. O programa de forma- Rosa, Rosemeri Inês Dams tal Cr$ 3 milhões, segun
tura será desenvolvido no e Sérgio Luiz Ferrazza.de do a presidente Nínínha,
dia 3 de janeiro, com Jaraguá do Sul, que, por que, via coluna, agradece

.

'missa às 18h '

na Capela este motíve, recebem as a colaboração recebida
. do Dívíno Espírito Santo, hómenagens 'do CP, com' de todos, ao longo do a

'colação de grau às 20 h. votos de sucesso na bo- LO. Parle dos recursos fo

no Clube Doze de Agos- níta profissão que abra- ram para o Natal da C:i
to: e baile às 23, horas no çaram. Parabéns! eriça . Pobr> e OS' demais,
..-------------------- para .compra de enxovais
JEAN CARLO' FORMA-SE EM EDUCAÇÃ() FISICA ,e'auxílios,

'

N di 19 d na Igreja N. Sra. da Con- O 'MILlONEsIMO
o ia passa o, re-.

alízaram-se . as solenida- ceição e colação de grau.'
A Weg Motores S.A. co

des de formatura da tur- no Centro Integrado de· memorando o milionési

ma do 29 semestre de 85, Cultura. Jean Carla Leu. 'mo (um milhão) motor e

do Centro
'

de Educação tprecht, filho de Elizaldo Iétrlco, que saiu da linha

,Física e Desportos da U- e Marcy Leutprecht é de produção da empresa

níversidade para o De- um dos diplomados . em no dia: 11, somando o e

se:ilvolvimento do Estado educação física. A ele, a qulvalente a 4 milhões
, de Santa Catarina _ Udesc. seus pais e colegas, de- de CV. Este expressivo

'número foi'alcançado so-
O programa constou de sejamos cumprimentar
míssa em ação . de graças, pela formatura. '

mente' este ano. 'Jaraguá
____....__��_-....--------- firma-se cada vez mais

'JUVENTUS- UMA ADMINISTRAÇÃÔ EM NOVO como Capital dos Molo-
TEMPO res Elétricos.

----------.-,---.---.--- CONFRATERNIZAÇ.í\O
Convidada, a coluna J,a foram m�foduzldas � a.,A área educacional, com-

participou dia 16 da con- a�ea e.sportlva. também preendendo a Secretaria
fraternização de fínal-de- nao fbl esq�eclda. Re�l- de Educação, Cultura, Es�
ano promovida pelo Ju- mente esta sendo Ieíto

porte e Turismo, com a
ventus, tendo à testa a um_ bo� trabalho �e ama- participação da .díreção,
dinâmica dupla Cláudio nhã, día .�4, o .Ball:. de professores;. merendeiras
Olínger Vieira e Raul Ro- Natal tera �' anll�aça9 d� e -demaís ligados as 'ati
drigues. 'Eín poucos' me- Grupo Mus!c�l 4 Reden vidadesda rede municipal
ses de mandato, muitas ção, de Itajaí. .de ensino, confraternizou

m_e_l_h�o....,.ri_a_s_n_a_'_se_d�e_·.,...s_o_c_ia_l r>

���_.
:.: ;�se dia 18, com um almo-

J. •

çó no Parque Malwee,
VISITA DA CEGONHA

.: : Com' 3kg500, nasceu
.

no

Atendímento uníssex. Experiência comprovada em
,

!;;.tdia 06 de dezembro, às

tartes, petiteados, maquilagens e. tratamentó C1;I.- '7h50, no Hospital e Ma-

pilar, com aparelho infra-violéta, ,,', Profíssíonaís ternidade Jaraguá, o ga-
altamente' especializados.

..
, rotínho Leandro Bertol-

Rua Gumercindo da Silva _ Fone '72-2165 -do Pietruza, filho do ca-

ao lado da Caixa Bconômíca sal Nélson Luiz (Carin)
Pietruza. Veio juntar-se a

alegria de seus irmãos,
das avós e das bisavós.
Nossos parabéns!.

, BAILE DE REVEILLON
,

No Baependi, no dia 31,
, com. início, às 22h3Qrnin,
,musiCado pelo Conjunto
de Ritmos Society. O a

zurra realizou dia 18 co

quetel de encerramento.<
das ativídades, ocaSlaO

em que lanç.ou a edição
piloto do boletim infor
mativo trimestral "O A

zurra",
.

com boa apre
sentação gráfica.
CASAMENTOS .. "' ., co'

Em nossa agenda branca
deste final-de-ano, o ca

samento,' dia 2'7, 20 ho
ras, na Matriz, de Luiz
Carlos Mendonça/Vanes
sa Andrea Ewald e, no

. dia 28, na Barra, de U
berto Carlos Hes�/Ma.
Luiza Demarchi às 1 '7h;
17h30- Dionísio Heller /
Magali Friedrich e às 18
horas-Paulo César Moret-

, tilArlete. Papp.
BAILE DE NATAL

& Informações

.
Celiria.. Cabeleireiros.

Mamãe ··C()ruja·
.. i

Artigos InfantiS, Perfumes e· Bij-o�terlaS. '

Use ,nosso crediário.

Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone 72-0695

Jóias, rel.gios, pulseiras, anéis, alianças, priitaria
fi) artigos em ouro é na

Relojoaria AVENIDA
"Sempre um bom presente é\ sua escolha"

Na Marech�l, 431 ê 1\a Getúlio Vargas, tio 9

I
I

Dê flores a quem você ama. DecQrações
de igreja e salão, buquês, arranjos, , plantas

ornamentais, com entrega a domicili9. Atendimen
to por profissional DO ramó.

.

Ca.sa das Flores
Av. Mal. Deodoro nf! 1.121, ao lá,do da Praça

Paul· Barris .

FiUal:Reinoldo Rau 606 - Edificio Santa'Terezinha
. .

Os 'amigos da Sociedade jantar de encerramento,
Alvorada, de Rio Cerro quando igualmente foi e-

'

II, convidando para o Ba- Ieíta a nova diretoria,
ile de Natal, no día 25, que tem Haroldo Güths
com, a Bandinha Aurora. na presidência e jaime
E no día 18. de' janeiro, Blank na vice. Agrade
Festa de Rei, com bai ie cemos ao Ingomar

.

pela
animado pelo Conjunto acolhida. .

Estrela de Ouro. A majes- DA ENERGE
tade será o sr. Rolf Kro- Ontem, 22, colaboradores-
eger. e dependentes da Energ�,'_ROTARY CLUB de Guaramirlm, -contra.....
O Rotary Club entregou ternlzaram�se no salão da .

na tarde de sábado, a'ia' Igreja Bom J�sús;' mar-
21, os pacotes contendo, caild'O O' encerraníento (làs'
brinquedos, chocolates e. atividades do ano. Ao
guloseimas a 1.120 crian- meio dia, um esperto chur-

'

çes carentes do município, rasco foi servido, para o
no pátio do Colégio Di- qual a coluna foi convi
vina Providência. Há ma- dada. Um abraço aos 'a
ís de trinta anos o Rota- migos da Energe.
ry realiza o Natal da Cri- DOIS TOQUES
anca Pobre. Um belo ges- Marschall Polimentos a-
tol; .

d
'

qui a Procópio, Gomes,A KOHLBACH Implantou o sistema:
'

deA empresa que, maís a- lava!ão a jato e agora gapóia o esporte amador de rantído contra eventual
Jaraguá do Sul, promoveu falta de água'//Complesábado, um almoço de tau ontem, dia 22, seus
confraternização, no Bae- 14 anos' .

t a Jovem Aríetu,
pendi, que reuniu dirigen- sa d� Silva, filha da Sra.
tes, técnicos e atletas das Mana, recepcionista davárias modalidades pa- Prefeitura.
trocinadas pela Kohlbach, NIVER
onde a coluna, convidada, Aniversaria dia 23, a Sra.marcou presença no a- Maria Júlia, esposa

"

docontecimento. Promotor de Justiça Dr
IDADE NOVA Victor Emendörfer Filho:No dia 14, o garotinho //No .día 21 trocou idadeMarco Aurélio Laufer, a prOfessora Noêmía E.recebeu os amiguinhos Gonçalves e dia 21, ant-
para comemorar o seu versariam as Sras, Rena-
quarto aniversário, no ta Burow'Hufenuessler edía 5 de janeiro. Ele é Janete Marcatto. Parafilho de Hugo e Cleide béns..
Laufer. "No dia 11 aníver- 4€1 REDENÇÃO
sariou o acadêmico em O .Conj�nto 4a Redençãoengenharia civil] Clay- ammara o tradicional Bai-'ton Aristides Gonçalves. l� de Natal no Juventus,NO CINEMA dia 24 a partir das 23 hs.Está em cartaz no Cíne
JaraguA, até quinta-feira BOAS FESTAS
(menos dia 24), o filme Agradecemos os cUmpri"Asas da Liberdade", cen- mentos e os cartões de'

. sura 16 anos., De 28 a boas festas de noss!)s. a�,
31, o pornográfico . "Sem migos' e leitores, 'retri
Vaseliil�"

.
e, nos dias Öl buindo as mensagéits de

e 02 de janeiro, "Johnny, carinll,o, paz e amizade.
o Gaugster"', censura 14 Esperamos que, em 1986,
anos. possamos continuar jun-CLUBE BOLÃO 81 tos e que mais leitores
Na agradável companhia encontrem em nossas pá
dos bolonistas do Clube ginas a informação sadia
de Bolão 81, da SER Viei- desejada. Obrigado!
rense, participamos do

ENLACE. EWALD - MENDONÇA DIA 2'7

A Capela' Nossa Senhora do Rosário, de Rio Mo
lha, receberá sexta-feira, dia 2'7, às 20 horas, os jo
vens Vanessa Andrea Ewald e Luiz Carlos Mendonça,
para a celebração da cerimônia de casamento. Eles
,são filhos de Ivo (Norma) Ewald e de, Nascimento
(Claudina) Mendonça�� terlo como. padrinhos os ca·

�ais Ver,a Lúcia Kawano e Paqlo César Ärenhardt,
Wàlter (Silvia) Souza, Márcio.. (Vera Lúcia) Marcatto,
Agostinh9 (Nancy), Bianchi, Italo i'Cássio Mayer e

Eliane Schwinden, Pedro Abel (Ingeborg). ,
Garcia,

Durval MarcaUo Júnior e CJeonice, Oscar (Marlene)
Mendonça, AlexamJre Zattar l

e Fabiane Ewald e, a

inda, Jarbas Mathedi e Raquel Schwinden. Os noivos
e os pais receberão os convidados nas dependêncla.s
do C.A.Baependi. Nossas felicitações.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Seara promoveu a Fesla do Avicultor H M premiada como a melhor.,. vitrioe' de oatll
'-. � -

as Y51rias unidades - é de
_J�iragu� do Sul" no aspec
to rentabilidtde,' qualida-'
,d� .�:,produtiv�daçl�.. .

Presente ao ato, o pre
feito Durval Vasel lem
brou que administração
municipal cumpriu e vem

cumprindo a promessa
feita no ano anterior,
no tocante a cessão de má-

. quínárícs para a abertura
de valas � formação de

tanques, utilizados para
o resfriamento dos aviá
rios durante os dias . de
forte calor. Acrescentou
o Prefeito que este tra-

O diretor da Seara, Dr. balho vai prosseguir e

Percy, destacou que a informou da entrega de

empresa, que assumiu o reivindicação ao Minis
controle acionário da tro da Agricultura, Pedro
-Fri} - Frigorlfico Rio da Simon, para a formação
Luz, veio para somar com de uma Patrulha Mecaní
a comunidade jaraguaen- zada Agrícola, para aten
se e observou a força de dimento aos produtores
trabalho dos integrados' e rurais, que tem por obje
dós técnicos -para a me-: Uva a duplicação da pro
lhoríe -da- -rentabílídade. dução nos próximos dez
dös plantéis e das próprí- anos.

as granjas, Ele lembrou Na entrega da premia
[também que a Seara ex- ção aos avicultores in te

porta para a Europa e o grados que mais 'se des
Oriente Médio, creditan- tacaram, o primeiro lu

do esta conquista ao és- gar - incluindo as unida

forço e a colaboração' de des de Jaraguä do Sul,
todos. Percy disse ainda· Seara e Itapiranga - cou

que o campeão dos ínte- be a Henrique Krenke

grados da Seara -. em su- ,Filho, de Jaraguá do Sul.

A Seara.Jndustríal, u
nidade de Jaraguá, do
Sul, localizada em Rio da
Luz I, realizou no día 13,
no Salão Barg, a Festa do
Avicultor, com 0 desen
volvímento de várias a

tividades durante todo o

dia. No almoço, em que
compareceram os direto
res da empresa, autorida
dês, 'bal'icâtiö'S 'e convida

qQ!i,fol'am sorteedcs e en

tr�gues prêmios �os aví

cu;ltor�eL Integrados que
mais se destacaram .du
rante o ano.

Q coordenador do Con
curso de Vitrines Ivo
Ewald e o presidente do
Clube de Diretores Lojis
tas de Jaraguá do Sul,
anunciaram quarta-feira,
dia 17, as lojas melhores
colocadas no 3° Concur
so de Ornamentação de
Vitrines, que teve a par
ticipação de 25 empresas
do ramo lojista. O núme
ro de Inscrítas foi o mai
or até hoje e o corpo de
jurados formado pela ar

tista plástica Denise Zim
mermann da Silva, pelo·
advogado e presidente da

Associação Comercial e

Industrial Alidor Lueders,
pelo arquiteto Carlos Ba-
-ratto e pela professora li

gada a educação artísti
ca, Ilka Schmidt, escolheu
como a primeira coloca- .

da as Lojas Hermes Mace
do, em segundo lugar a

Koerich e em terceiro as

Casas Sirama, recebendo
176, 148 e 130 pontos,
respectivamente.

jas por grupos, para .. di- pelo; Clube de Diretores
mensíona-Ias segundo; '0.· Lójist.as;. foram entregues
tamanho, :pQ;�i1:>!lif1ando· aós �rentés�·�. das lojas,
que, desta "forma',- todas .

preniiadas, l:em .ato que
tenham chançes �gua�s' de contou com. . a- participa
vencer o Concürªo, .den- cão-de. toda � � �nipr,éIis�
tro da sua categoria. citadina. . '

Os troféus,': oferecidos

Doze milhões para' ó Natal dos láZ_f'
No decorrer do mês de A . arrecedação :;�,éb�"

novembro passado', as es- ássím c;UstI1buida: � �\i�i
colas jurisdicionadas à visaria Local de EduCá-
19a Unidade de "Coorde- ção 19.01 - ,Cr$ 5:810.938,
nação Regional de Educa-. sendo Cr$ 4.325.648 em

cão, arrecadaram a I;X- Jaraguá do Sul. e Cr$ 1.

pressiva quantia de Cr$ 545.290 em Corupá; SIl-
12.590.998, recursos estes pervísoría 19;02' Cr$ '1.
repassados à Sociedade 699.66.5, dos quais Cr$
Eunice Weawer e destí- 1.038.274 em Guarami
nados ao Natal dos Láza- rim e Cr$ 661.391 em Sch
ras. Anualmente, alunos, roeder; Supervisaria 1.9.
professores e as comuni- 03, em Massaranduba
dades da nossa região co- Cr$ 2.514.230 e Superví
laboram com ii campa- soria Local ,de Educação
nha, visando minimizar o 19.04, em Jaraguá do Sul,
sofrimento de irmãos Cr$ 2:506.165. A informa
nossos, os quaís o destí- cão é do Chefe. da Divisão
no, infelizmente, reservoU: de Administração, José
uma vida de padecimento. Alberto Klitzke.

De acordo com o coor

denador do Concurso, o'

júri considerou a mensa

gem comunicada pelo
trabalho, a arte e a bele
za na ornamentação, o

efeito geral da ornamen

tacão no embelezamento
da cidade, a origínallda
de e a criatividade. Para

aproxImo' ano, o CDL
pensa em dividir as 10-

D'eslil Máquinas lIda.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

Rua Jeínvílle, 433 - Fone' '72-1564
Jaragu4 do Sul _ SC

doreuniõesConclusão - das
Plano O irelor ' "

A equípe
' .:·-têcnica- do

Plano Diretor de Jaráguá
do Sul, tendo â: frente' o

arquiteto - coordenador
José Fernando Marques
da Fonseca, encerrou as

reuniões que visavam a

coleta de dados, informa

ções e anotações aos pro
blemas comunitários, que
Ioram publicados no "Cor
reto do Povo" ..

ruas sem pavimentação
com maior frequência, si
nalizar e nomenclaturar
as ruas, implantar faixas

para ciclistas com elemen
tos físicos nas ruas prin
cipais, melhorar o trans

porte coletivo em todos
os bairros, levar a feira
livre aos bairros, implan
tar postos de saúde, au

mentar o número de sa

las de aula nas. escolas e,

principalmente, criar em

todos os bairros creches.
Muitas outras opiniões

e sugestões Toram anota

das, pois elas demons

tram as aspirações da co

munidade e refletem os

anseios para o futuro dos
bairros e da cidade.

AGENCIA COSMOS O E
VIAGENS' LTOA.EMBRAr,íR NI]

02714-00··42-2

PAS�AGENS E EXCURSÖES NACIONAIS E' INTERNACIONAIS

Aéreas, Rodoviárias e Marítimas. Reservas de Hotéis e Locação de
Automóveis.

.
Em termos admínístra

tivos as principais reivin

dtcações são: aumentar a

rede de iluminação públí
ca, ampliar a rede de á

gua e melhorar o servi-
. ço, melhorar a execução
dos-serviços de limpeza
de valas' e ruas, irrigar as

CONSULTE-NOS, POIS SEMPRE TEMOS AS MELHORES

OPÇOES E CONDIÇOES.
.

Rua A n.ónio Tobias, 50 _ 1° andar Fones: (0473) 72-0520 e 72-1'1í)�

Juaguá do Sul Santa Catarina

Nesta hora feliz de congratulações, cumprimos com prazer
o dever de-agradecer a todos que de alguma forma contribuíram

para nossa vitória, e que Cristo, Presença Ilumínadora de

nossa história dê à todos, coragem, alegria de viver e lutar

pela promoção global dos homens.

FELIZ NAtAL, PROSPERO ANO NOVO

É a mensagem da.

Indústrias Reunidas 'Jaraguá S. I.
.. _., -_

..... �._'-' ._-� "'.".
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DECRETO N9 1.266/85
Declara de Utilidade Pública, oera

fins de desapropriação éUlüitável ou

i':ldicial, � ;imóvel aue eIH?êé:ifica .

. O Prefeito MUnIcIPal de JaraQUq do 'Sul. no
uso de suas atribuicões lezaís e' ncs têl'UlOS do
Art. 6° do Decreto Lei N? 3.365, de 21 de íunho
de 1941;
DECRETA: "

Art. 1° _ Fica declarada de Utilidade Pública
nara fins de desapropriação, por via amlzável ou

j.J,Jdjçial, a área de 425,23m2 do imóvel de oro

�de de VALTRUDES MIELKE SCHIEWE,
sito à BR-280-Rodovia Waldemar Grubba. rezís

trado 'sob 'o N°, R.1-6.010, no Cartório de Rezístro

de ]JIl(lveis da Comarca de Jarazuä do SuL cara

Ibis,' dê arruamento da Rua 415, Sem Nome.
, " Art. 2° _ As despesas decorrentes do pre

sente Decreto côrrerão Dor conta de dotacão pró

pria do Orcamento vízente.
.

Art. 3° _ Este Decreto entrará em vízor na

data de sua publicacão, revezadas as disposições
em contrárío,

Jarazuä do Sul, 12

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

de dezembro de 1985.

IVO KONELL
Secr. de Adm. e Pin.

Aos nossos bons clientes

e amigos' formulamos os melhores
votos de BOAS FESTAS e '

"
.

-PEtIZ ,ANO NOVO.

VerDe'r W• Krüger p

Restaurante e Lanchonete Ideal
Krüger Comercial de Alimentícios

A A2ropecuária Casa do Lavrador Ltda .. de

seja aos seus clientes e amigos que a fraternida

de do Natal se faça presente em cada dia do

Ano Novo.

JARAGuA DO SUL e GUARAMIRIM

.

Casa
Ltda.

doAgropecuária
Lavrador

"

'. _J?�IÇ_Ã.9" ,NATAL/l.985�'
- . _- - . ' ... �. - -. . -. .

...

Q�an?o a cristandade revive seu acontecimento maior,
rejubílamo-noj, com os clientes, amigos e colaboradores, razão
de .nossas metas alcançadas no decurso de mais uma etapa.

FELIZ NATAL FELIZ 19861

L UKIS A
Distribuidora dos Produtos Antártica

Deus amou o mundo de tal maneira que deu'seu Filho
Unigênito para que todo que Nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna .

A todos os nossos clientes, fornecedores e .amígos, um
FELIZ NATALe OTIMO'ANO NOVO. "

São os votos de

Celso Má'rio: Berloli
Rua Luiz Sarti, 1:071 _ Nereu Ramos -.Jaraguá do Sul ,- Santa Catarina.

maior

Que no limiar do ano "86", as nossas ambições se tornem

realidade, que a fé e igualdade de justiça seja o sustentáculo de

nossas aspirações. Que em todos os lares, o espírito de Natal es

tacione no decorrer dos nossos atos, para alcançarmos,
a felicidade, unídos num só ideal. E pleiteando a paz,

possamos demoristrar a firmeza, unidos num só ideal.

E pleiteando - a paz, possamos demonstrar a firmeza

de nossos propósitos, externando os maís . sinceros

votos de um harmonioso Natal e um Ano Novo

completo de felicidades.

São os votos de

Gumz Irmãos 8.1. · Ind. Com. e Igrie.
Fabricante do Choco-Leite, do leite Sant'Ana e demais produtes .

.·SANT'ANA.

. ;
-

...

Rua Gustavo Gumz, 488 - Rio Cêrro II - Fone 12-0122 - Jaraguá do Sul

Que as luzes deste Natal penetrem em seu coração e que o I

nascimento de Cristo seja fundamentado de todas as

aspirações humanas � estímulo para acreditarmos novamente

no homem e em sua vontade de ser melhor em 1986.

Climax
Matriz em Jaraguá do Sul

Av. Mal. Deodoro, 260

Magazine
Filial em Guaramírím
Rua 28 de Agosto, 1.343 " !

.... ' .....-'

"-�" ,-_, .":'" -. -- _-- ':" ::_--- .:
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MENSAGEM
Ao apaga;, das

'

lu
zes de mais um ano
de labor profícuo,
agradecemos a todos

,

que nos .íncentívaram
e prestigiaram �

as nossas, atividades
profissionais e Iegís
Iatívas. Desejamos
que essa: recoinpen-
sa venha .em forma,

,

de uma, felicidade: í- ,

'

:',' monedoura e que o'
.í986, traga muita,páz,
'multo amor, muita

alegria "e sobretudo
muítas realizações .

SUBA NA HONDA

CH;E GQY A

,-

1)0 -ED1ÇÄO NA.,!,AJ,J198$�

ex,ames abreugráficas ,

correm rumores da bre
ve saída - do seu diretor,
Dr. Luiz Martins Gonçal
ves. Não se conhece ain-
da o seu eventual subs

da US, títuto.

-

'Falta .. d'e· material impedem
tro de Saúde ou algo equi
valente; para melhoria do
atendimento à comunida
de míororregíonal.

E a propósito

... . �'. , ....

'-ADVOGADOS

ALMIRO ANTUNES FARIAS FnHO' (PECA),

Vereador - PMDB.

CONCESSIONARIA MONDA DA' REGIÃO. 00-
MaRCIO DE MOTOS, 'ASSISTBNCIA TÉCNICA

fi BOUTIQUE HONDA-WAY.

"ENTRE NESTA HONDA DA MENEGOTTI'

MOTOS'E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.,

,..-.... Rua Adélia Fischer, 239 (;Rodoviã ,BR..280) ,

.

FeQe 12-2999. _ Jaraguá do Sul ,_ SC. " _._,_,_,..

'

�---------�--�-I
�. Compre' seus maíeri�is de construção 'na

Arte Laje·· Jaragná

A Unidade Sanitária de

Jaraguá do Sul - 'que já
merece mudança de
,"status" para Centro de
Saúde - deparou-se me

ses,' senão anos, com a

��t�a�: �es:e:�!z::�if�C;� Secretária da Educ. inaugura escala
exames abreugráficos Pai inaugurada dia 14, pelo 'secretário da Educa
(raio x), o que provocou, ção, Moacir Thomazzi, a Escola Básica Professor Gl
na época, muitas reclama- ardíní. L1;liz Lenzí, com 10 salas de aula, dependências
.ções, princípalmentar. à,--;- .dó .pré-escõlar, sanitários, 'cozinha, .depósíto, área ad-
queles que necessitavam; ': :riíinistr-atiy�: é'.,area :�e c9irv.�,��ncia� ?u� tO,tal, de 1. �76" .,

das carteiras 'sâú�f!.: Aga:"" 86:metro$ ;quadradQs, .com umti1.tlvesbmento· de cerca.de , "

ra. a Unídadectem uin ,07 Cr$ -28ffmilhões: Na .oportunídade: fa.lara�· acerca do

perador, no entanto', 'está", ato u�á rep�esentante 40� alunos, ,O' presl�ente çla, f'-
em falta o material- e a,- :'PP, a diretora Salete da SIlva -Chaves e, �mda,. a Iílha
lém do maís, a Secreta-: dó patrono do 'estabelecímento, Fídêlia Lenzt Dias, que
ria da Saúde suspendeu. o- agradeceu em nome da .femílía e" rememorou os trín

objetivo de fazer abreu- ta anos 'fecundos de magistério do pai.
grafia, que não é mais Também falou a diretora da 19a Ucre, Iris Barg
meta, suspendendo tam- Piazera, lembrando que com essa nova escola, a se-, ,

bém a exígêncíe para a cretaría da Educação 'já concedeu à região 71 novas
carteira de saúde, sendo salas- de aula .e que já foram investidos em obras em
que os casos suspeitos são torno de Cr$ 1,5 bilhão. Acerca do ato também pro
encaminhados pará um e- nuncíou-se o secretário Moacir Thomazzi, que foi o

xame -maís apurado, em principal orador' do ato inaugural" .

.- -
..

laboratório.
- "

�_ j - ."
,

f�:!re�:rJ����: ��i;!i� � HMG for'ma primeira turma,.do 2· grau' �.
, .ro -não atendía por talta.. .

O-Cólégio Estadual Holanda Marcéllínô Gônçal-
de operador. .

e agora o
ves, formou sêbado, día 21" a sua primeira turma _ dé

tendo a exigência de e-
segundo grau, do curso de Comercialização e Mercaxame� abreugráficos foi
tlologia. O programa constou de culto em ação de gra.suspensa'. A_ lJp'..id�de" Sa-
ças na 'Capela Nr-Sra. Aparecida, às 20 horas, segui,-' "

nítária, apesar, de todas, da, de recepção nas dependências do estabelecimento
as 'sUas deficiências, prin-� A paraninfo foi a professora Walneide Watzko Rl
cípalmente humana (fal- beiro, o patrono o proíessor Dimes Tarcísio Vanin e �

tá de pessoal), vem. pres.- oradora Márcia Schünke.
tando um Doin -servlço a

'

Os formandos são os seguintes: Adair Corrêa, ,A
população p()Eé�, po� s�r . demar Michel, Adolar Engelmann. Aldomir Schug,Jaraguá do Sul um m�-_ Carlos Schmitz, .Iacir Pellís, João Pereira, Jorge WlS-
nicípio pólo, sede de. mi- chral.jJosé L. da Costa, Jurandír .l,. Vicenzí, Márcio

".crorregíão. já mere�:la a
Eíschtadt, Mauro Maes, Osmar L. Spézía, Roland' E,

'transformação para Cen-
Stelter, Rubens R. Schünke, Sérgio A. Souza," VHmar

_

A., Borges.. Vllmar Cattoní, ,Adelaide Corrêa, Änelore -.

Bublitz, Catarina L Relnert.. Dorly Morsch. Dulcinéia,., -:-" ;

Stringari. Eliane
,.

L. Steinmacher. Enelly M. Bucn-:
'

mann, Lair. A. Schmídt, Laura Oeschler, Lúcia H. Gon
.çálves, Lúcia L Gerhardt, Lticiana T .. Leénardo.: Lucy

. "

"

E, .Buchmann, Marta-I, ,de .OliveJra, Maria Y. \ssag�)r,' ,

Máreía �chünke; Margalf ,L.' Laube, Maríníza Jag�!s:" t •.
ki, Marita- Richter, Marlice Hoffmann_, , Marlise p, i,

Venturir Marly· Feder, Nilma Corrêa, Roseméri A:
Kámer e Silvana Schmitz.

. -".

A m_elhor lajé' da Ie�ião
e agora também çom t�d()
o material de c0hstnição� .

Visite-nos

ARTELAJE ' JARAGUA
LrDA:'

'

Rua Exp. Antônio Carlo�
Ferreira, 850 - Panes 72-
1011 e- 72-1292. Jaraguá,

do Sul - SC.
'.

\

,

,'AURILENE M� BUZZI
LEONEL PRADI FLORIANI

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

�
..

"

"0 <

'C',

�.
'
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MENSAGEM DA COM. EVANG. LUTERANA

Abraços, cumprimentos, saudações, presentes.
:E Natal. Temos a Impressão de que após um pe-'
nodo de agitação, mas no qual ainda nos foi pos
sivel lembrar de amigos, próximos e distantes,
enviando-lhes uma saudação e votos de boas
festas e desejos de um ano cheio de realizações
e felicidades, chegamos agora ao dia do natal.
Pausa para descanso e meditação.
A Díretoría e os Pastores da Comunidade E

vangélica Luterana de Jaraguá do Sul, cum

primentam todos os membros e fam1l1ares, bem
como os amigos e simpatizantes da Comunidade,
com � palavras dos anjos aos pastores nas eram
pínas de Belém, por ocaeíão do nascimento . de
Cristo:: "Glória a Deus nas alturas, e paz na ter
ra entre os homens a que Ele quer bem" - Lucas
2,14. Que neste natal e ano novo toda a glória
seja tributada unicamente à Deus que nos traz a

paz na terra entre nós, pessoas, a quem Deus

quer bem. A Paz na terra não é um acordo entre
as grandes potências, mas é um .estado de espí
rito de pessoas que se sabem amadas e aceitas

por Deus. Por aquele Deus que vem até a huma
nidade na pessoa de Jesus Cristo, e nos ensina
uma nova possibilidade de vida. Aceitar e vi
ver esta nova possibilidade dê vida é ter paz,
é netaí. A Paz interior e Paz entre as pessoas é
o grande presente que Deus nos dá pelo Natal,
por isso nosso mals fraterno abraço, respeitoso
cumprimento e nossa saudação por ocasião des
te natal. (Pastor Ingo Píske - mCLB).

":E tempo de semear na terra o amor que cada um de
nós tem no coração".

Que a paz, a esperança e a compreensão, sejam a

principal motivação da integração. de todos es ídeaís,
neste Natal e no próximo. Ano. Neve. '

Que e espírito. de Natal nos una para festejarmos com'
amor a terra que amamos e escolhemos pare viver, tudo. fazendo.

,

pela grandeza, pele pregresso. e orgulho de seus filhos.
A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul deseja a

todos es munícipes, um Natal de Paz, cem muito. amor em todos
os lares, e que 1986 traga saúde e alegria para

toda a comunidade.

Jaraguá do Sul, Dezembro de 1985.

Câmara de Vereadores

do Sul

de

Jaraguá
MENSAGEM DE NATAL

Os Padres da Paróuuía São. Sebastião. de
Jarazuá do Sul deseíem a seus naroouísnos. a

mízos e beníeítores das obras vocacíonaís um
NATAL feliz repleto. das bênçãos .do Menino. Je
sus e um próspero. ano. de 1986.
NATAL �'

..CHE,GAS nevamente nara a humanidade como
luz de esperança e paz.
TRAZES eos corações a centelha ardente de

conüanca e de compreensão recíprocas. da bon
dade e do amer ao. próximo.

.

LEMBRAS a todos es homens a lição. do amor
e da fraternidade que Cristo. veio. ensinar em
Belém.
LEVAS a todos es lares a elezrte e a sereni

dade, emanados do presépio. donde o. Deus Me
nino. convida a acolher a sua mensazem de a
mer e de . paz.

ADEMAR BRAZ WINTER _ PRESIDENTE

Nós temos tudo
·

·para agradar a todos.
.

.

Venha conhecer
a linha Chevrolet86...

ESCOLA DE DATILOGRAFIA OSNI MüLLER

Comunica à Cemunidade tarazuaensa e de
tode a rezíão, pais e alunes. aue encerrou SUdS
atividades sábado, día 21. reiniciando. e ano. le
tivo. no dia 13 de ianeire/86, cem matrículas a
bertas para es curses extensives. semí-íntensí
vos e intensives das 8 às 10 e das 14 às 21 heras.
Comunica também aue a partir de 13 de janeiro.
funcionará em suas nevas instalações. na Av.
Mal. Deodoro esquina c/a João Marcatto, sala
303, Edifício. Domínzos Chiodiní. defronte e Co
lézío São. Luís.
A todos, um Feliz Natal e um Ano Novo cheio
de alezrías e realizações.

Conheça a linha Chevrolet BG. a mais Completa do mercado.
•

Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.
SeJII Monza, Caravan. Opala. Diplomata. Chevelte ou Marajó. você vai sair de nossa loja com o qua existe de melhor.

. Venha ver de perto as novidades e vantagens desta nova linha.
Nós temos planos de pagamento e financiamento facirrtados para você adquirir o seu Chevrolet BG.

Emmendörfer Comércio de.Velculos Ltda.
Av. Mal. D ..odo,?557 - Fones,72·06SS e 72-0060 - Ja,aguá do sul·se

A DIRECÄO

Segúíndo a maís bela tradição entre os homens e

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

BOAS FESTAS E FELIZ PROSPERIDADE NO ANO NOVO

��Metalúrgica , R I P PLIda.
Fábrica de máquínas de cortar grama manuais,

elétricas e à gasolína, e pulverizadores
para agricultura.

Rua Jolnvllle, 1.177 _ Fones 72-0088, 12�0070 e 12-0317 - Telex 0474511

Jaraguá do Sul Santa Catarina
....----------------------------------------------------------------�---
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Ré@É!bemos, agradecemos ta, José Augusto cagUo- Acaresc de Jaraguá do Ulldade da,Wel QUlilca ·Jncendlou
€i rétribuímos os votos de ni, Liga Jaraguaense de Sul, Dep. Roland H. Dorn- .Um ,incêndio de -gran- O incêndio destruiu

.

to
?änto Natal' e Feliz Ano Futebol, Prefeito Zeferí- _ busch e Família. Roberto ':des proporções destruiu tàlmente a unidade, "dé
Novo aos seguintes: Dep. no Kuklínskí, Vice Rolf Dal Belle e Famflia, Mi- totah_)lente uma: unidade 900 metros quadrados e

Federal Nelson Morro, Reínke e Câmara Munící- ehigen- Botões Ltda Al� da Weg Química,' em que consumiu aproxíma
Pontííícía . Universidade paI de Massaranduba, Vim Seidel e Fa�ilia _ G�aramiri�;

.

que 'era utiU.· damente 50 toneladas de
Católica do Paraná, Ir- Fundação Educacional do de Corupá, . Tecelagem �zada' para

.

a fabricação breu que se
.

encontrava
mão Atico Rubini, Se- Alto Vale do Rio do Pei- Gumz S.A., Conselheirõ de breu, denvado da resí- estocado, ao lado do pré-
guros Neitzel, Prefeito xe·FEARPE, Rudolf Hirs- Octacílío Pedro Ramos e na do' Pinus elliotis. O in- dio. .'.. . .:

Aldo Romeo Passold e chfeld - de São Paulo, Família,
.

Dep. Fed. João cêndío, que começou por As demais áreas' dã
Vice Ademar Píske, de Vitório Lazzans e Sra., Valvite Pàganella, Funda- volta das 20h�5min .de empresa não foram atín
Sehroeder, Amvali-Asso- APAE de Jaraguá do Sul, ção Educacional Regional quarta-feíra, .,.,dia _f8,. so- gidª,s' e os prejuízos de
çíeção dos Munícípíos do Weg Acionamentos SA., Ja.raguaense:��, _ ka .. · me:ll�e �J?i _c:;!)�t�p�dQ ..��� vejrt.chegar abílhões :dé
Vale 'do Itapocu;' Legião Gerhard Herrmann e Sra., dr:on, -0.1::' ·Càrl9� ..MC;>�cy! :��dt\l�9a��-d7:'�:q_v!nt�;/��- C_�Ü��il'Ó,S, -�uif�:f .enibo:ra�r.siieira . de Assístêncíe, de COJ'Upá, TELESC,' De- de fClJ.'ia SOuto·. -de -Petró.. J�l_"tf�v�� _ . .4º __JntE�s9. nao -estwessem -sído Ie- .

MetaiúrgicCl Kreis de Ra�' putado HugoBiehl � ra,. pol1s-RJ'.,'RQtâraeC tiúb ttaballio de sesséntaborn- ventados até Ó fechainen�
liliino Kreis, Sady Marí- milia, Osmar Duarte . e de Jataguá do ·Sul,: Ene-r� beíros de JClraguá do Sul, to :da edíçãe. Foi um dos'
nho.: Vice-Presidente da Família - de Joinvílle, ge S.A., Raul Valaft' Ro� JOinvine,.e. Blumeneu. maiores incêndio� já-

-

=ã-
1JEseRI, Jornal Folha da Marisol Malhas, Deputado drigues, ManclEd' F.;' ·.da 9Ue u�ilizátam .;

cerca. de contecidos na- regíão.
Mata, Senador Jaíson Ivo Vanderlinde e Fàmí- Costa SA, DUld da 19UCie. �oo míl UtI:os,. de 'água não hévendo vítimas-a
êarreto, Deputado' Wal- lia, Padre Alvino Borto-

"RUI BARBOSA" pnnuw. pa�él :d,eQe}(ú:
�

"�s: chamas. lamentar.
mor de Luca,' Confecções üni - de Santa Rosa- RS., M

au:.A'.IU'\.

SUELI Ltda., Cia T.Janér, Deputado Federal Dirceu ELHORES UUTORES
Deputado Dereie

.

Knop, Carneiro, Agência PRSC
VARIG-Cruzeiro-Rio Sul, de São Paulo, Centro de

Rosemeíre Puccíní Vasel Atividades' do Sesi de
da Escola R. "Alberto Jaraguá do Sul, OASE de

Bauer", Prefeito Durval Jaraguá do Sul, 19a Ucre,
Vasel, João Lúcio da Cos- Escritório Regional da

- EDI.TAL -

AURBA MüLLER GRUBBA, Tabeliã
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Iàraguá do Sul, Estado de S. Catarina; na forma da

lei, etc.
'

Faz saber a todos 'Quantos este edital -virem .que
I se acham neste Cart6rio pára protestos os titulos �ntra:
: Auto Posto e Transportadora Berchtold, R. Mal.
: Castelo Branco, 5490, Schroeder _ 'Antonio Fran
: cisco Alves, nesta _ Elinor Mathia.s, Rua 266 casa
: 59, nesta _ Erfrido Walz, Rua 'João Januário A.y
; roso, sn, nesta _ Giovani Braz, lot. Jardim São
.
Luiz 108, nesta _ Hilario Tribess, Rua Joinville,·

• sn, nesta _ Hartvig Bolduan, Rua Preso Costa e

Silva, Schroeder � _ Harry Lehn Fab. de Imple
. mén. Agricolas, Estrada Rio Cerro II, nesta _ Jo-

·

ão Sérgio Cani, Rua João Piccoli, 16S, apo 204,'
nesta _ Luis Carlos Gorges, Ru,a 15 de Novembro,
539, Massaranduba _ MA FI Renovadora Ltda,
Rodovia 280 Km 69, nesta _ Oficina Lataria Ba

ulilgartel Uda, Estrada Rio Cerro II, nesta _ Pau
lo Cesar de Mattos, Rua CeI. Proc. Gomes de Oli
veira, 585, nesta _ Tomas S. Constante,Rua Val-

· demar Rau, ex. Postal 09, nesta _ Valos Transp.
Cargas Emp. Ltda. Rod." BR 280 Km 60, 0:9 739_
Valdir Kopsch, Estrada Pedras Brancas, nesta _

Vitoria Ostrowski, Rua João Doubrawa,' 315,
nesta _ Wlgando Meier Com. Transp. Ltda., Es
tnida Garlbaldi' Km ·84, nesta' ..:. Elmo Mathtas,
Rua: Blumenau, nesta.

E, como os ditos devedores- não foráin encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos eom

pareçam neste Cart6rio, na Rua A,rtur Müller, 18, no

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

· das títulos protestados na forma da lei, etc.
dw/Jaraguá do Sul, 18 de dezembro de 1985.

Aarea Möller Grubba· Tabeliã de Notas e

.lffeiaJ d. Protestos de TItulas da Comarca de J.do Sul

o movimento na Bíbll- .

oteca Municipal Rui Ba.r�
bosa, em 85, foi' cerca de
oitenta por cento maior
do que no, ano PéI.lIsado:
A informação. é dJi� --bi ...
bliotecária ·Dirce· NUnes
acrescentendo que duran�
te o ano houveram ·12
640 empréstimos, , 3.22à�
consultas e 373 inscri
ções de leitores. No dia
20, sexta-feira' última,

-

fo
tam entregues . certifica- .

dos aos melhores leito
res de 19à5, em três ca
tegorias: Infantil - Lubia�
na Rosa 101 livros lidos,
Roberto Lanznaster 72
Jorge' Braier 62, Lucimé�
ri Dias 53 e Rúbia Krü
ger 48 livros lidos: Juve.
nll - SheUa Radünz 10' h�
vros lidos, .... Leonor Fonse.
ca 49, MárCia Diel 40, Ri
cardo Paupitz. 38, Simone'
Schwartz 38, livros lidos;
Adulto -. Régia Scheuer
119, Alzira Viero 92, Dé
bora Weege 85,' HiÍdegar
Strelow 77 e Verônica
Wauters 72 livros lidös
durante o ano.

. . .

,:'., . � ... � �.

A Biblioteca encerrou
as

. atividad� -no
.

dia::.� 20
e reabi'irá somente ,no 'dia-
01.- Nos .meses de j'an.et-,
ro e' fevereiro O· atendi
mento será somente de'
segunda à' sexta�fetra,
das 12 às 19 horas. Nes-"
Ue período deverão ser

adquiridos novos. itvros'
e no dia 23 de janeiro es
tá prevista a tarde in
fantil, com - teatro' -de
fantoches às 17 horas.

S'orveles 'PINGUIM
o MELHOR DESTE VERÃÓ

Sabor, pureza e qualidade. Sirva-se·' vontade tomando
sorvetes e picolés uPinguim". em 'v'rios

.

sabores."
.

Temos t.ambé. gelo. -,
. '.

,_

Rua Angelo Rubini, 1119 • Barra,,«o Rio' eteno (fu�d�$:}7-
'

do Sup. Benthien)· - Fone 12-2181. - Jaragtié. dó S'ul.-

Massarao-duba melhara' suas escolas
Através -

.

do
.

corívénío cabendo' a Prefeitura Mu�
celebrado entre- a Prefeí- nícípal o restants das des
tura- Muníeípal �. a secre- pesas que terá com as 0-
taria da

.

Educação do bras. �
,.

Estado, três escolas estão
sendo' -reformädas

"

'-em Por outro lado, o preMasseranduba. o 'Colégio feito Zeferino Kuklinski
E'Stadtial : - General Ron." ,esteve em companhia de
don, com a construção de autoridades munfcipa.is,
mais três' salas de aula, na Escola Muniéipal Ig
a: EScola· Básic;a Felipe nácio Kasmirski; em Brà
Manke (Massarap.dubi_" .ço do Norte, vistotian
nha), onde està'!)endo te� do as suas instalações
formado. o te.lhado e cons-" que foram todas refor
truída Uma nova cozinha madas; inclusíve com
e, a 'construçã() da Esco� 'pinturâ: onde a·munici
la Estadual de Treze dé palidade doou todo o ma':'
Maio Baixo, p.o interior terial e a mão-de-obra:
do município. O Goverllo com a APP colaborando
do Esfado' está çolaboran- também no empreendi-
do cOll'l:.:·<;r$ 15.(:> milhões, mehto.

SocIEDADE RBCREATIVA ALVORADA
Rio C�r:ro II - Jaraguá do Sul .. SC.

.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo pre�nte, sãö convocados Os associa
dos desta SoC;;ieaa�e;< para' a ASSEMBLÉIA GE
·.RAL ORDINÁRIA, ti realizar-se.'no dia 12 de ja

_. �eiro de 19� (dom!J;lgo), às � .horas em prim.ei-
.

ra' conyöcaçãQ e! li.ão. �av�nél.q ntím�rö legal, 'às
.

9 l!or.a� _ �m_, segunda e última corivocação, com'
. gualquêr. 'núméro. de :associ�dos presentes, para

"

'deliberarem sobre a se-guinte ORDEM DO DIA:
-

1) Prestação de contas do exefcício de 1985,
-

2) Assuntos d�versos de interesse social.
Jaraguá do Sul,20 de dezembro de '1985,

GERHARD SCHüNKE - Presidente

._A, especialidade está
nas mdos de um

.

prc!ftssional
POLIMENTOS

�c::;;...(._.'.,,;;;Lauage'it, lt'frtpeza de
tetos e estojàmentós.

Rua Cei,,, Procópió Gomes de Oliveira, 227
Jaraguá do SuIlSC

MARSCHALL POLIMENTOS
-
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CQRR.E:JQ; ',00 POVO' "EDICAO NATAL/l.t8S',
BR-280, em Guaramirim,
neste Estado, filho de Pe
dro Wílbert e de Lucia

MAltGoT ADBLlA GllUBBA LRHMANN, Oficial dei) R� SabeI Wílbert. Ela, bra-
aiISIO Civil do 19.Dia&rifo da Comarea de Iaraguá do .Sul, &-

.

síleíra, solteira, operária,ta4o·dI Saota·Catari1la. Bc.' f.� que compareceram em tCartório exibindo OI� CKiaidos pela leí, a fim de se
na ural de Massaranduba,

habilitarem J)8!'a cuar. OI ..auitrtes: neste Estado, domiciliada
Zelbold Würgers.· natural de Três Barras, e residente na Rua Er
Edital '14.651 de t 1.12.85.. neste Estado, domicilla- nest� Lessmenn, 264, nes
Ademar Joio

. Lettenper- . do e residente na Rua ta CIdade, filha de José
ghe� e Geiloveva Izidoro Cavoeira, ap. 21, em Flo- Mader e de Josefa SIo-.
Ele, brasileiro, solteiro, ríanópolís, neste Estado, mecki Mader.

,

eletrecista de manuten- filho de José Leão Tages - Edital 14.662 de 17,.12.85.
ção, natural de Rio dos e de Elí de Paula Tages." Haroldo Zechint Burigo e
Cedros,· neste Estado," do- Ela, brasileira, solteira, Rúbia Aparecida Klein.
miclliado 'e· resldente 'em "estudante, natural de Guá- Ele,-, brasileiro, solteiro
Tr.s Rios do NOrte, 'neste ramirim,"ri�ste -Estado, do- gerente . adíninis.raÍivo,'disttito, filho' de Olavic miciliada e residente na natural de Lages, nesta
Leítenpergher e de' Ca- Rua Heleodoro Borges, Estado, domiCiliado e' re
tarin� Leítenpergher. Ela, 180, nesta cidade, filha de sidente na Rua Walter
brasíleíre.: solteíra." cos- Blásío Mannes e de Lau- Marquamr, 1269, nesta
tureira, -natúral de Porto ra Klein Mannes. CIdade, filho ds Antonio
Alegre,<Rio Grande do Edital 14.661 de 11.12.85. de Oliveira Burigo e de
Sut; domiciliada é resi- Cópia recebida do cartó- Hytuyta Almaydes Zechí
dente na 'Vila Lenzt,' nes- rio de Guaramirim, neste ni Burígo. Ela, brasileira,
"te distrito, filha de José Estado. solteira, auxiliar de es-
Izídoro e de 'Otacilía Del- Ermenegildo'WUbert e 0-' crítórío, natural de Jara
Tíno Izidoro· Iívía Mader. guá do Sul, domiciliada e
'Edital 14.658 de 11.12.85. Ele, brasileiro, solteiro, residente na Rua Emil Bu
Luis Carlos Völz e Arle- lavrador, natural de Luis row, 284, nesta cidade, fi
te Ruediger Alves, neste Estado, do- lha de Osório Klein e de
Ele,· brasileiro,' solteiro, miciliado e residente na Silvia de Goes Klein:
,opérário, natural de Ja�' -----::-::-==-=-:-::-----.,_.------...::..:.:.::.:...:.-
raguá do Sul, .domicilía-

O MENINO POBRE E O NATAL
Um meníno pobre achava estranhodo ce residente 'em Rio (E também. bastante diferente) - o dia ,

Cerro II, neste distrito, Tudo era bom e bonito:
filho de Gerhard Völz e A 'mãe não Talhou com ele,
de Ingrid Gaedtzks Völz. O pai não fez cara feia,
Ela, brasileira, solteira,

Os irmãos não lhe deram tapes:
Até à filha do vizinho

'

operária,' natural de Ja- . Lhe pareceu mais bonita ...
.raguá do Sul, d6micilia- Havia 'Um ar de alezría,
da -e residente em Rio Um'quê de Bem-estar E de compreensão
Cerro I, rieste distrito, .fí- e de amizade entre todos, .

'

Ih
. na rua e em casa.

a de Arnobert Ruedíger O pai sorria e brincava _

·e de Aling.a Georg 'Rue- - E chezara cedo do trabalho �

diger.· Trazendo balas, flores e chocolate -

,Edital 14.659 de 13.12.85; Em vez de cb:eear de norre,
Márcio� . Zimmerrinann e Explodindo em berros e eritos

".. .,' ," E 'com bafo fedorento.Màri4 Yae�ó' Issago
,'.

A mãe parecia feliz: .,

EleJ' brasileiro, solteiro, Achava. eraca nas suas travessuras
laboratorista,

..

nahiraÍ de E olhava para o pai .

Jaraguá do Sul., domicili" Com ternura e com afeto ...
ado e residente' na: Aveni- (Áté lhe deu um beiio!. .. )
da .Man

.. ,oel RI·ba'·",
.

·2636,.
E os irmãos? Estavam contentes

" E cheearam a deixá-lo
em Curitiba, filho de 'Hf- Brincar com o trenzinho
lário,'Ziinmermann e de E ioear bola dentro do quarto. . .

.

,

Clatá
.

Scheibel Zimmer- Estava intrieado o euri. Enchendo-se de coraeem,

mann. Ela, brasileira, sol- resoluto, O pequeno trepou na casinha do ca-
. .' c!:Iorro, debruçou-se sobre o muro. Chamou 1'1 vi-teira,' comerciárià,. natu- zmha e pereutou: �'Tia, por que tá tudo diferente '

rarde Pafiqtiera�Açl1, São hoie? Q pai tá bonzinho, a mãe aleere, o mano
Pa.ulo, domíeHiada e . ce-' e a mana, camaradas; Até a sua filha está, tão
sidenté na Rua.'jõsé'Théo- diferente ... Surpresa, a boa Senhora respondeu

dóro 'iHbeiro, nesta 'dda- Em voz baixa, quase sussurrada:
'

" "Comemora-sé hoie o nascimento de JESUS e
dei fiJha de Töshiô Issaga dia de NATAL!11

'

e d( Shlgero, Issagq., O menino elevou os olhos mareiados e espremi-
Edital '14:660.' de '16.12.85. dos para o ,céu, deixando mesmo escorrerem du-
José Ely Tages e Sonla as láerimas. Em' pensamento. contrito e fervoro-
Màrla Mannes

.

so, formulou o seu pedido� "PAPAI NOEL _' eu

Ele, 'brasiÍeÍro,-' sÖÍteL'o/" ��f<;xr,E(! presente que todo dia seia ,DIA D�
proce"ssaÍneIÍto de dado�: ADDEL ALLETS

. . "'�". .,

I
"

':'''��� ,Edital 14.656 de, i-1.12;85.-
. "jo_i) ;Malei' e' fSalete

Fazem anos hoje: 23 Würges.
Sra. Leonora Frey Reiser, Ele, brasileiro,· solteiro, "

Scheila Cristiane Radtke, operárío, .natural de Sch
Osório de Araújo e Lúcia roeder, neste Estado" do-

M. Petry. miciliado e residente em

Fazem anos,' día 24 Schroeder I, neste Estado"
,

Sr. Raulino Kreis; Sr>Ra- filho de Antônio Mater. e
ul Valdir Rodrigues, Sr. de Maria Bílck Maíer. E
Osni Müller Júnior, em Ia, brasileira, solteira" l 0-

Barra Mansa-Rl. perária, .natural dé Jara-
Dia 25 de dezembro guá do.Sul, domiciliada e

Sra. Eliane Natali Fodi residente na Rua Joa

Lazzart Palmira, Sauer, .quím Prancísco- de Paula,
Sr. Nascimento Mendonça.', nesta cidade, nUit\ de Pa-
Sr. ,F,rancisco PirIllalm e ulo WürgeI;s e de 19nez
Sandra. Marlléia veu- NAS C 1MB N TOS

'PFuclamlS
"
da Casamaoto

mann.

Di� 26 de dezembro Dia 13 de novembro
Sr. Amauri Dumker, Sra. Daniel, :Ulho de Nilton e

Leonida, esposa de Her- (Mírtes) Heck. 'Maicon, ..,

berto Georg, em Rio Cer- filho d e Francisco
ro II; Mauro Coelho, A- (Italira) Rohling.
lessandro John Morbís. e. Dia 16 de novembro .,

Cláudio Narloch. Prancíele, : filha, de "Nil--
Dia 27 de dezembro son (Katia) Schilipacke.
Marco Antônio Marcatto, Dia, 21 de novembro'
Terezinha Walz, Nelsa Fabiane, filha de Ademar
Franz Engelmann e. Moa- (Cíníra) .Volkmenn,
cir Pereira.

,

Dia 22 de novembro ..

Dia 28 de dezembro Andríecío, filho de Ade-

Geysa Gílmara Schwartz, mar (Martene] Garbart ' ,

Maria Amélia .de Souza e Dia 25 de novembro. ..�'

Marcos Pereira. Jordana, filha de Iríneu
Dia 29 de dezembro '(Luzia) Salomom. Jacke•.

Alice Vieira, Márcia .

Pe- líní, filha de Sérgio (Dor.
drotti e Tatiana, filha de li) Ecce!.
Clécio (Jealousy) Espe- Dia 26 de novembro

zím, em Fpolís. Jaquelini, filha' de Otávio
Dia 30 de dezembro (Otilia) da Silva .. Robson,
Sr. Olívio Aldrovandi e ,tUho de Almir (Azemte)
Nelsíta Baumann. ' da Silva. Jackson, filho
Dia 31 de dezembro -de nmar (Erica) Schmídt.
Sra. Renata Burow Hu-: Neídi, filha de Ordíno e

fenuessler,' Sra. Janete.. (Lorecita) Kreutzfeld;·
Marcatto, Jean Carlo Gon" pia·· 27 de novembro l

çalves, Sr. Heinz Fritzke, Ernesto, filho de Rudibert
,em' FÍorianópolis; e CÍau- (Ivété) Grutzmacher. '

dine Pscheidt. Dia '8 de' novem�ro
Dia 01· de jéineiro/86 .

KaUane, filha
-

'de André
Sr. Jaime Blank, cola- (Tânia) Hensche!.
borador do "Correio do. Dia 29. de novembro
Povo" e liA Comercial"; Giane, filha de João (E
Sr.. Tarcisio José Maran- vanilda) Ropelato. Deise,
goni, Sra� Wally," esposa filha de Arnildo (Elizete)
de Ronaldo Fiedler, em Longo. Eliana, filha, de
Curitiba'; Sr. Silvestre Antonio

... (Albeftin�) .. de'

Stoinski, Sr. Alfredo, Souza. Viviap'e;" Whª- 'de,·
Mundstock, em Corupá. Leopoldc;> (Laurita:) 'Toni. ,

Dia 02 de Janeiro Di� 30 de novembro.. .

Sra. Adélia Baratto Laz- Schirlei, filha de Norber-
. zaris, lldemar da Costa, to (Salete) S€humaim.
em S. Fco. do Sul; Renil- Dia 02 de dezembro,·" }

da Buel'ge:r e Carlos· Au- ..Tania, filha d.e ".Erold {n-
gusto Gerent. .vi) K-ressin.' Everson, ti-
Dia 03 de janeiro lho

.

de Moacir (Oracilda)·
Sra. Arlete Schwedler O� Pinto. Fernanda, filha de"
sowski, Sr. Ricardo Bu- Waldemàr ... {E:vanUdes)
e-r0p.r·,

'

Maas.
'

.� POUPANÇA
GERANDO BESCEMPRECG!Ö

A poupança' que constrói.
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"Jaragad ((o Sút _'2S'de é:lezembro de 19ai.

ÇONTADORANDOS FORMAM-SE E� CORUpA

Com um culto ecuménico' às 18 horas na

Igreja Cat611ca e entrega de diplomas, às 19 ho
ras, no Sal10 Paroquial, formaram-se, dia 14, os

contadorandos turma "Prof. Rudi Zerbien" , d.o
Colégio Estadual Teresa Ramos de Corupá, que-

. teve como homenageado especial, o regente de
classe, Prof. Ernesto Fellpe Blunk. Foi patróiiô o

Prol. Luiz Carlos Schultz e o paraninfo, o depu
tado estadual Otair Becker. Os contadorandos 85
são os seguintes: .Alceu Gilmar Moretti, Alinor
Jaime Bertholdí, ..Amauri Zanghelinl, Fábio Bo
deumtlller,. GJlberto Luis Bertholdt, Gláucio Gil
mar Herrmann, José Carlos Linzmeyer, Leode
mar Brosówsky, Mauro Kühl, Ronaldo Bosse, Ro
naldo Kohls, Rubens Ingo Marquardt, Valdívío
Alcides' Beseke, Vilinar 'Beffart, Vilson BefféU't"
Walfrldo Weber, Wllian Elemar Jantsch, Wilson
Dorn, Edlla Wedderhoff, Eliane Minei,'EveU-,L'ar
sen (oradora), Ida Susana Bosse, Ingelore Gesser,
Ladair Andreghetoni, Leonir _ Célia Demarchí,
Marise Lorenzi, Rúbia Denk e Silvana Rogéria
Soares.

.

. NASCEU JESUS ..•

Clue os sinos de Belém anunciem ao seu coração

uma" mensagem de otimismo, portadora do

Amor Fraternal entre os Homens, tornan-

do o Natal per�anente para vocé e

sua família.

Loni- Mar
.Jeltõ esperto de .ser,., -.... ...

FELIZ NATAL

Vamos somar nossos esforços para que o

sonho da paz e do amor fraternal seja uma

realidade em 1-986.

',Sio -os votos da.

Comercial floriani

EDIÇÃO NATAL,tUf85.

'A!n!omêmõraçõ-es (ta Nas-chnento de Cristo e do encerramento
li a maís um ano de atividades, tem o místíco poder

- de fazer o homem meditar sobre o

caminho percorrido.

De nossa parte, confessamos 'que, eo balanc�rmos os

esforços dispendidos no ano que val �

findando, defrontamo-nos Invariavelmente com a'

firme convicção do dever cumprido.

O desenvolvimento, o aprimoramento e o

sempre
-

crescente prestigio de nossas empresas decorre
cada vez maís do inestimável apoio,

da confiança, da compreensão e dó' estimulo
de nossos clientes e de seus colaboradores.

Cumpre-nos, assJin, d,dgir-Ihes nossos caloro�os votos
de um NATAL Inteiramente fellz e por um ANO NOVO de

merecida e Ininterrupta prosperídade,

..

BOAS PES T'A SPAlt À T O O o $ I

. '

Brelzke - Ind. 8' Com. de Produtos Alimentares Ltd_.
Bretzke � Embalagens, -'ranportes

.Representações Ltda_.

e

Rua Carlos May, :320
.

'- - Jaraguä do Sul - S.C.

Rqa, .1010 PI�ninscheck, 353 - Jaraguá do Sul � Santa Catarina.
I �_··-

',' " .--

-. "'�" _..

.

Quando:a .crístandade revive seu acontecimento maior,
rejubiliuno-nes. com os clientes e amigos, razão maior de nossas

. metas alcançadas no decurso de mais uma etapa.
P E L I Z ·N A T ,AL

--"1?' FELIZ 1 9 8 6 . •
í

•

>..

EIDPreiteira��::EH I W I Lida.
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Quando se finda mais �a etapa 4Q tempQ �.. Ie
renovam esperanças, agradecemos a conf1ãnça. d.eP9litadBt

.

e contamos com o apolo: .necessérrc para
vencermos, novas etàpa$.

FELIZ NATAL 'E PROSPERO ANO NOVO

Instaladora ; I- Elétrica Conti
-

Lida.

CORREIOI DO POVOl

Rua GuilheDIl_e W�eie, 11 J.• POile. 12.��.1 �. JAragú( do 'SW..SC.

EDIçÃO NATAL/t.9ss.

ViDde a mtm -es pequeninos porque deles é o reiDo
dos céus. Um NATAL de fé e espera.ça no futuro.
Que 1986 seja eX,celéDte�parâ todos.,

--

BOAS FESTAS J
'

e a mensagem ao

NOROESTE LTDA.'EXPRESSO
Representante pare Jaraauâ e Região

Mahnke & Cia.. Ltda,

NOSSA MENSÀGEM DE NAT.f\t

Entre os céus e a terra, se �iva intensamente a_ Pazl

Entre as críaturas, tmpere um lema; Ampr ao Próx1IÍI,01

Entre as pessoas, se estreitem ainda mais os laços de amiZadel

Que este Natal seja o inicio de uma nova Frateralcladel

FEUZ NATALl
, -

PR�SPERO ANO NOVOI

. i
·1
j

SOCo ASSIST. 'AO LAVRADOR DO· VALE 00 ITAPOCU_ç.� LOjas· e Slpermerca�os
..._._-;1 , IREITHAUPT· ,

'Aos homens de boa vontade, em especial àqueles que nos

distinguiram com sua preferência neste ano quase fíndo,
um Natal de Paz e prósperas venturas para o Ano Novo

,
Boas Festasi

,

. !

SALVITA

AUTO RENOVADORa LIDA.

: Seúam as trocas de mensegens deste fim de ano o
,

externar sincero da. nossa amizade. e os desejados

anseios de um porvir radioso que tanto almejamos

mutuamente.

NATA;L/85 ANO NOVO/f:l6

•••Cumprimenta �ordlalmente seus amigos, cllente$

fornecedores e. �olab,or!ldores, desejando-lhes UIl1

.

FELIZ NATAL e um ANO NOVO cheio de realizações.

Domingos Chiodini · Empreend. Imoh. Ltda.
Cahite Empreend. Imo,h. Ltda•

Quando a manjedoura humilde se transforme em fonte maior
de todas as riquezas e os homens procuram uma melhor maneira

. de praticar á paz, regozijamo-nos em poder saudar Colaboradores.
Amigos e Clientes; rogando pare que este NATAL assinale o

-, inicio de um raiar feliz do ANO NOVO.

B O A S .p E S TAS

Serraria· e Beneficiamento de Madeiras·
.

Rio Molha Ltda.
------------�,���..�,----��----�--���--._��-------------------�------------------------
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_N_A:._T..._ AL_/1_,9_8S,
Deus esla "vendo I

.

I �
..

f ��� Um ventre de mulher pro-

�� \� parou a esperança de De-

�, L� us teíto ho�em e o ali-

,1r mentou com o lelte da re-
.

sístêncía, Séculos se pas-
.J�

saram e esta esperança
ainda chega· aos nossos

t�mpos de vozes _ abafa-
c;tas. Prepare seu coração,
pois á qualquer moment.o
esta gestação val desa
brochar na grande luz da
verdade.

BOAS FESTAS

Clube de Diretores Lojistas de Jaraguá ,do Sul

Que a felicidade e as alegrias do NATAL perdurem
durante .todo o ano que s�_lnlcla.

BOAS FESTAS

Terraplenagem Vargas
Comercial Jaraguá

. Tubos Santa Helena
Imo'biliária . S.anta Mari�a

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

Mais um ano se finda, luta árdua mas' frutífera, honrado
por ter contado com clientes e amigos, aproveito o ensejo do

Novo Ano que se aproxima para desejar-lhes. muita
,

paz e prosperidade.

UM BOM NATAL A TODOS.

NIVllDO BIUER
Serviço de bar, lanchonete e frios. -Aos domingos

e feriados "carnes assadas". "

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.470 - Fone 72-2066 - Jaraguá do Sul-SC.

Quando os sinos anunciarem o Nascimento de Deus Menino - maís

uma vez noss�I1 pensamentos estarão voltados aos prezados amigos,
. clientes e colaboradores que nos permitiram vencer mais uma

'.

etapa de trabalho proncuo ,e Idôneo.

Emmendörfer 'Comércio � de,
.

Veículos Ltda.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557 - Fones 72-0060 e 72-0655

F E L I Z N A,T A L

Se você é uma dessas
pessoas que -, fica o ano

in�iro "esperando pelo
Natal, com esse espírito
carnavalesco, para diver
tir-se a valer: cuidado !

Se você é daqueles que
só vêem no Natal uma

ocasião para comer ou

beber mais do que de
costume: cuidado !

Boas Festas: CUidado!

Se você pa-rticipa do
Natal porque todo mun
do participa, sem nenhu
ma rezão maior: cuidador

Se você' gosta do'Natal
porque, entre outras coi
sas, é. fim de ano, e é
nessa época que você re
cebe o seu décimo tercei
ro salário, um dinheiro
extra que você sua pera
gaIlhªr e ;zastar
com diversões, presentes
e supérfluos que nada
têm de cristãos: cuidado!

Se voêê espera o Natal
com a ansiedade frivolos,
agu�rdando a'época dos
encontros grendíloqüen
tes, dos encontros' fúteis e

das comemorações sem

outro 'propósito: cuidado! Muito cuídadol Pois vo

,cê; como qualquer crís-
Se você vive o Natal a- tão, é responsável 'pela'penas c/esse

.

espírito' de preservação de uma tra
ronsumídor, . percorrendo díção, cujo verdadeiro
soíregamentt

.

as Iojas' em significado reside na tro
busca de bens' materiais; ca, :pão de presentes ma-o:: pará J\íslifiólf sua parlo teríãís, mas de amer.-

. tíeípação 'pela troca 'de 13; seguramente. este a-
presentes: :éuidado! mor não tem' nada a ver

Se você educa seus fi-
com frivolidades. Há pes-

, .' soas_.:' que, enquanto você
lhos desse modo, índuzín-, :éstA. se divertindo, estão
do-lhes um {also' éspíríto passando fome. Os prode Natal, que se traris- blemas de grande parteforma nessa avidês com da humanidade se resol
que as crianças passam veriam com' solidarieda
a aguardar a data, sínô- de, com a participaçãonímo de brinquedos e fes- consciente de cada um de
tas em profusão: cuidado! nós, com

_
a intervenção

,
Se você gosta do Natal, sincera e efícíentedos go-

apenas porque é uma épo-
vemos. Portanto, cuida

ca em que -recebe e en-
ido! Deus '�stä vendo!

dereça muitos cartões de (Victor Aquino-Plana) .

A
,-

'_

Re'lo-;-oaria ..SISSE
Rua 28 de Agosto, 1.728 - Fone 73-0324

Guaramirim - se.
-

I

... deseja a todos os seus clientes e amigos

.um Natal cheio de paz e esperança de que

prevaleça o b.on;). senso entre os homens

em 1986.

PRÓSPERO 8 6

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-","'"
r

CORREIO! DO POVOí ': "

.

' "EDIÇÃO' NATAlJl$8S.
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:
,.

Prefeitura' Municipal de. Jaraguá

,. , ,

...-.......

Dígníücatno-nos, trabalhando. Sentimo-nos felizes, colaborando .

. A todos aqueles que ombrearam conosco 'nesta cruzada anual, nosso

reeonbecímento. Bo�s Festas e Feliz Ano Novo, com fé e alegria,

são os nossos votos.

Aos nossos bons amiioS e clientes

fOImulil1los 9S melhores votos de

BOAS PE$TAS e

F E L I Z A N'.O N·O V O

Metalúrgica'
.

e Yidraçaria� ARIEFERRO .

1

Rua Joinville, n9 1.990 - Jaraguá do Sul· Santa Catarina.

da

do ,Sul'

�, Q;Ul nov�c,�\os � çitent", e cínco �QS, �a luz bril�O\\ I?-0s céus
,

4� qJ1.�t,. 9$ �u•. ;reverb�r�$ espalhal'��se sobre o tJmve�o
"

.

.e l.rradJaram pai, humildade e amor. I \.

All '. Vlrtwl. natilllnas que antes moraram numa maJlledoura
,

fi ci" •• poucos, passaram a habitar' os coraçoe& dos
-

homens de boa vontade•.
Que a paz, fruto da justiça, habite os nossos corações e

avassale o mundo com os seus aflúvios, E preciso dizer basta a

violêncíe, Basta ào prurido armamentista. Basta a estulticie

�o� homens, que só pensam em guerra e destruição.

F E L I Z. N A T A L I

A hUD111dade, que é a verdade, nascida com o Divino Menino
do Presépio, seja o fanal de nossas vidas.

Que o amor difusivo como a luz da estrela, insira-se em nossas

almas, a fim de que, através da escola e d€) presépio o mundo
se transforme numa grande familia, em que todos sejamos irmãos.'

Pu, humildade e amor, as três estrelas que hão de contribuir
para que tenhamos um mundo melhor.

FELIZ NATAL!' FELIZ ANO DE 1986;

QUE ELE SEJA. REALMENTE, O "ANO INTERNACIONAL DA PAZ".

Jaraiua 'do Sul, Natal de 1985.

I) U a 'V A L V A S E L - Prefeito Municipal

Aos amigos e clientes I
'._

.-'

Que o repicar dos sinos da noite de Natal,

seja prenúncio de muita paz, amor

e prosperidade para o Ano Novo.

"

....

BRINDENBURG .

. & CII.
Rua Joinville, n9 1.255 - Fone 72-0239 ; Jaraguá do Sul - SC.

CLUBE ITLEIICO B,IEPENDI
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Jaraaai';iIoiSut.":'.l3jle �.embro �e-.l�.,
-

DesejaIlKl' eos 'nosSo' citantes ê.
amigoI um NATAL FELIZ e um ANO NQVO
pleno d.ß- pro�eerl4W.e.·

, -".-
-

.

. •.•• �. -t"':

.�: • - .o.

Estado dê Santa Catarina-
Prefeitura Municipal de laraguá do Sul

DECRETO, N9 1.260/85 .

..,.

Reconbece- as Ruas 598, 599 e 600 �

. �

O· Prefeito Munícípal de: Jaraguá do Sul, .�o
uso de suas atribuições e nos termos do Incíso
XXXV do artigo· 70. da- Lei Complementar NQ5/15
e· do artigo 48 dia Lei Municipal NQ 575/15, .

-DECRETA:
.l

. -" �rtr :i·Q· z: 'Ficam::oficiàlmal1t� l'6CQnheci(,tQ:i:as: õ" ::.
vias de circulação localizadas lateralmente; k: R,1.l8'.:. '

, '200 • S-oãÖ �aflos Stein, Zbna;·'Vtbana deste-Muni-
nicJpiô, ati�g�ndo.� 4.219,23m2 do. tmóvel 'terrlto
nal de propriedade de- Mareuímo Martin, trens-. .

críto .neste Circunscrição Imobiliária' sob nl? 17.
-354; '1.12f,O·0�"2·Jçl.O� Imóvel de João Fermíno. Do
míngós: Transcríeãó-' NÇ� 14.921'; 297,50m2 do i-'
móvel de Dario Uíler, Matricula N? 10.333, 140,
OOm2 do: imóvel de Cesário TêciÚa, Matrícula 'N'?
6.i21; 35eiOOm2 do imóvel de propriedade de Ce-'
sárío Tecilla, Matrícula N? 6.722' e 87,50m2 do i�

móvel territorial' de propriedade de Ernesto
Francez, transcríto nesta Circunscrição .Imobili
árla sob n? 31.496.

�.

"....._ :::"'" �_',
....

�'.:
' .-t, ....

� �
't

.

Art. 29 _ As citadas metragens' quadradas,
totalizando 6.215,23m2, passarão -a integrar' o
Petrímônío Público Municipal, na categoria úe
bens de uso comum do povo, após o ato de re

gístro da Escritura Pública de Doação em cartó
rio competente, expressamente' doadas que foram
à Municipalidade, com exceção, por ora, da a
ree de 87,501.112, pertencente a Ernesto Francez,
tendo por base a planta aprovada pela Secretaria
de Planejamento em 04.12.85 (Procesos NQ 4.140/ .

85), recebendo. as vias em questão os números
598, 599 e 600 posicionadas nos índices L-11, L-l
e M-1I, respectivamente, do mapa oficiaLda ci
dade.

Art. 3Q � A Rua 598 possui. superfície de.

4.521 ,93m2, comprimento médio de 392,10m e

larguras de 7ßú m para o leito carroç�vel de 1,�
m para cada passeio; a Rua 599 pOSSUl a superfí
cie de 445,t>Om2, comprimento médio de 45,OOm
e larguras de 7,OOm .para o leito carroçável de

1,50m para cada passeio; e a- Rua 600 possui su
perfície de 624.00m2, comprimento médio de,45,
OOm e larguras de 10,ÖOm para o leito carroçavel
e 2,OOm para cada, passeio. -

'_Art: 49'-="E�te 'D�cretö <:êÍitrará em vigor na
-

data de sua publicação, ficando revogadas as

: disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 9' de dezembro de 1985.

DURVAL VASEL
. Prefeito Municipal

IVO KONELL
Sec. de Adm. e Fín.
e Bem-Estar Social

L ---........,..---------·--·....:..;.:._____....--o:a.-....;__----------=--

·----·····Wö·.. ,_·....
'
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r - �
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I

.'

Que a paz, o ,..or e a
_. - _ .. _ .. , 'Z - :.. _. J .L. �

�legr1a, encham seus lares- Deíte�NATAL· "

.'.
- ..

e que o ANO NOVO, lhes traaa t9d� as

felicidades aJmeJadas.' -

- ..� -

-Persianas Perflel lida.

Rua Joínvíile. 1.83� � FOM 12-0995 - Jaragv,á do Sul - Santa Catarina,

UMA FAMtUA QUE VOS FELICITA NESTE NATAL

A RTA·M A
,

: Decorando. lojas

.

o Al)o NQYo. f;. �pre abertura de. novas esperanças.
A nossa é a de que continuemos a manter com os amigos

e ctíentes.. fortes laços .de, amizade.. respeito e colaboração,
.. bástcos paJ:ª o. ll��so S�Ç��s9 �t!!�o� _ .. __ . ..' ..� ._ .. ,_,_'.0' _._. ;- �_":-._ •. ...... , __ , ._,_. _

FEl.IZ NATAL E VENTUROSQ ANO DE 1986.
'\ : :� ;::: .... �

. ,Artelâtos
. '_ �".,'

-

'.

de Cilenlo Tenassé Lida
,Rodovia BR-2SO, lí9"'fJ: -_ km 59'.- Fone 13-0232 - Guaramírím - SC.

COlleccçöes SUELI -Ltd�.,
agradece aos sentiores Clientes, desejando Boas F�stas.

E que em janeíro de 1986, nossos produtos'lhes tragam·

Acelemclu em.oções
Velocldàdé em bom l[()8to'

E qutl6DÍetr08 de felicidade.

Fábrica e Loja 1 • Av. Mal. Deodoro, 1085 " Fone 72-0603
.

Loja 2 _ Rua Reinoldo'; Rau, 530,. Fone 12-2911 e
. ...,

Loja 3 _ Rodovia BR-2SO (km 63) - Portal de Compras de Jaraguá do ,:)ut.

... .:;;;::::: . ..---- .

:.!.� ..• '

.- ..• ,',_.: •... _-:._-
-

'- .. - - .:..... : :---.: .:�-:::::' .. :-:". -';"_ ... -,,' :::;:.::.: ...;:,:;'

•
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cSl)tÇAO" NATAJ.tl085.
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r. '
,_. � ...- ..,.:.. .

b.umlldade do llaselmento
.

,ie ertsto,'-�' es.d.a, dO.ä;po, .: ir.��,-ri�· .

FEUZ NATAL e UDI ANO NOVO cheIo dê -·esperança.,
.

•
.' Esta é a DleD88gem da

Panificadora
-

e LancbaDele K IMASSI Lida.
Rua Pe. Pedro Franken, 82 � Fo�e 12-Ôl56' - Jaraguá do 'Sul _ SC.'

-';

Neste mQmentQ' cte feliCi4,o.C!ie.. e 4e Pl��,
I �

, .

'esejamos -que to4Qs Q$ IQDhça se

realizem no próximo ano. Que os·": $inólfde :Natal� c '_�;-.
..

�"'. .

levem aos corações o sentimento eterno dé bondade..

BOA'S FESTASI

--t, •

Vidraçaria de

W I L T E· R - "H I·L l E
.

Av. Mal. Deodcro, 401

"Celebrár o NATA� o'é abdk_:��. �raçlo a DEUS
que passa pelo mundo vesUd-eJ,eomo homem;'

DeseJaDlOS multo amor neste NATAL e

aleg!las DO "NOVO .ANO._�
�-'

CONSTRUTORA
JARAGUA LIDA.· ,

.

Rua CeI. Bernardo Grubba, 24Q • Fone 12-0014 • J�raguá do, Stil - 5<:.

São Francisco de Assis e o PreSépio
Deve-se a São Francisco de Assis o costume de

montar presépios para rememorar, de modo especial/
o nascimento de Nosso' senaor.."

.

Transcorria o ano de 1223. Na vila de Greccio,
'i

na Itália, Francisco - que já trocara as roupas próprias
da condição abastada em que vivera; pelo hábito aus

. tero e penítencíal - gozava da estíma de um rico. e

influente morador daquela região, de nome João. A
tendendo aos rogos do Santo, providenciou ele que
fosse preparada, numa gruta próxima" a reconstitui
ção do presépio de Belém.

Assim, na noite de 24 de dezembro, um cortejo
'

de relígíosos e fiéis, tendo à frente 9 próprio São
FrçcisCo, . çlirtiiU.s� p�a o ltlC�, poI1ª,ndo tochas e

velD� . ao' som de c:Anticos. "

..

", 'conrótfne in5;lieação dçsanto, junto li �rsonagen8
representando' Nossa Senhora e São José, numa man

jedoura singela" e forrada com palha, foi colocado um

menino de muito tenra idade .

Pela primeira vez, e iniciando \UJ)a tradição que
se prolonga até nossos días, foi celebrada a Santa Mis
sa à meia-noite, junto ao presépio.

Vestido com ricos ornamentos sacros próprios à
ordem dos diáconos - que era a sua - São Francisco

pregou o' Evangelho, convidando todos/ com entusi

asmo, a buscarem sempre os prêmios celestiais.
,

Frei Tomás Celano, biógrafo do Poverello de As
sís, narra que a noite ficou iluminada da tal modo,
que parecia dia, enchendo de consolação as almas
de todos os que ali se encontravam. (Flávio Braga-
·ABIM).

..
,

FELlZNATAL

.Que as alegrias do Natal se estendam pelo

ANO NOVO com muita paz e saúde.

i São os votos ,de

,Persianas 'José Emmendörfer
L t da.

�b-'
- .

Av. Mal. Deodoro, 23 ,_ Jaraguá do Sul - se.

,,,,' .... "',
"':, " �

!

QUE A PAZ, A;ESPERANÇA E A OOMPREENSÃO
.-' '.,.,;, ;

, "

SEJA À 'PRINCIPAL ESTRUTURA DA INTEGRAÇÃO
DE tODOS OS'IDEAIS NEstE NATAL E NO

PRÚXIMO ANO NOVO.

NOSSQ DES�O.

, '

\ .ti.·,

FESTAS PARA TODOS

Calarinho
___

O ti-ansporte carinhoso
Lida.:'

.

Av. Mal. Deodoro 987 Jaraguá do Sul Santa Catarina.
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Uma Infância feliz
(Por José Castilho Pinto)

_ Fiquei órfão de mãe auando tinha apenas alzuns
días de idade, e fui criado pela minha avó paterna
e duas tias já mocinhas e dois tios solterões um tanto
ídosos,

_ Mas certamente havia outras criancas na casa ou

nas redondezas com as ouaís você tinha amizade c

serviam de companhia nara as brincadeiras e demals
folzuedos tão próprios da infância.'

..... Não havia, eu era a única criança da casa e das pro

xímídedes. "e .íustamente nor. isso recebia um trata
mente cheio de atenção, de .carínho.. protecão é dís
punha de tudo aue necessitava.

_ E não estranhava o fato de viver sempre no meio de '

adultos, iunto com Pessoas aue por certo tinham ou

ttos Interesses e possivelmente um comportamento
nada infantil?

"

_ Eu era muito criança para compreender essas coi
sas, mas posso afirmar aue felizmente não sou porta:
dor de nenhuma sequela ou ressentimento por havee
sido criado dessa maneira.

_ Você íoze das rezras conhecidas. pois Qeralmente
as criancas aue se criam assim auando adultas tor
nam-se fechadas, arredias e até sisudas, e você é uma

criatura aberta, bastante sociável e bem alesre ..

_ Como iá disse, auando críanca recebi toda atenção.
carinho e amparo de minha avó, das tias e tios e tive
uma infância muito feliz, numa prova de cue. mesmo

sendo órfã, a criança '" pode ser dítosaa.

_ Dizem os socíólozos e outros estudiosos dos fenô
menos sociais, cue a crianca carreza consízo nara o

resto da vida, como um estizma. todos os maus tra
tos qua recebeu durante a infância.

_ Estão certos os sociólogos, e um exemplo" disso são
/ as pessoas de boa índole, amígas e corretas que en

contramos, e de outro lado os elementos maus, inimi

gos de todos.. delinquentes com que nos deparamos
seguidamente.

_ Com isso você quer dizer, baseado" em experiência
própria e no que dizem os sociólogos, que as primei
ras tiveram"úma infância feliz; enquanto as segundas
foram carentes de afeto," de cuidados, assistência e

tratadas como 'Criaturas' não íníentís!
_ Não de todo, em parte, mas estejä certo de que se

todas as crianças recebessem o carinho, o desvê-lo e

proteção que merecem, o número de marginais e de

crimes seria bem menor por esse mundo afora.

_ Desde já fico acreditando em tudo que você �iSS�,
e daqui por diante vou'defender com. com veemen<:a
e perante todos a necessidade do carinho, da atenção
assistência e amor que se deve dar às crianças.

Jaraguá do Sul, 25 de novembro de 198.5.

·SPEZIA " CIA. L1DA."
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRAtOR

Madeiras para construção e serviços de trator

com profissionaàs' altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 712 _ Jaraguá Es

querdo _ FOlle 72-0300 _ Jaragu.â do Sul.,.. SC.

o ministro Affonso Ca- "

margo Neto; assegurou
que a regulamentação sa

irá antes do Natal, possi
bilitando já as primeiras
negocíações entre patrões
e empregados em janeiro.

InsUtuído O
o presidente

ney sancionou

vale-transporte.
o

- empregador

José Sar
dia 16 o

Pela leí,
fica obri-

gado a pagar ao trabalha
dor o, que este gastar a

mais que 6 por cento de
seu salário em transporte.

,

Imõveís � Fale prlmeh'o com allente. '

'IITERIMUYEIS
Intermediária de "Imóveis Ltda.
_ Um novo "conceito em serviços Im0'6m4rlos _

COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMOVEIS.
INCORPO�AÇÃO, FINANCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE

CASAS E APARTAMENTOS.

Rua, João Píccoli, 104 - Fone 72-2117 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

A rota da malha
i

------------------_-"'_"-_-_'_-_'_
..

__
-

---"_-_'-"_""-"-"_""_""--'_"_"'------------------

'FURGõES, FURGÕES ISOTÉRMICOS E FRIGÓRiFICOS
Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 12�1071 Jaraguä Esquerdo

Confecções Sue 1 i Lida 'I
Ves.te b.em :-Senhoras e Crianças

Antscípe suas compras de Natal aproveitando as

vantagens do preço e credíäno Sueli.
Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085 _

F. 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC. )

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

l"
Jaregué do sei.; Ser' - ,

" "

L_O_ja 3 - Rodovia BR-280 (km 63) - Portal de .Iaraguá,

Oficina M "A .'

ecamca LtdaTIBERIO
Rua Leopoldo Mallleiro Do 67 _ FODe 72-1059 � Jaraguá do SUl"_ SC.

Serviços de lataria, pintura, polimentos em todas as linhas de carros-pánseío

Motores à base de troca com garan tia de 20.000 km.

Rêt1fiea de m'Otfii:es, relulalem, revi sões e demais serviçes especializados

,J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A' todo.' os cÜentefS��'-amigos' e' colabora- '

dores, desejamos votos de um
FELIZ NATAJ.J eventuroso ANO NOVO'

MarcaHo Indústria. de'Chapéus Lida.
,

. '

Empreendi�entos Imubiliários Marcatto Ltda.
.

..

/

-
. Pedreira Rio Brancà·:Ltda.

-;"\,_ i
,

.-

1 � "�
-

,-:;'.... ,., ....

.": ,
' r.

.

' �,

(� f� ?
...

'i:
"

..
. ,

eine Jarauuá S. A.

.
........

F E. L I Z NA T A·i.;

.

Aos nossos distintos amígos e fregueses, respoasévets
. pelo sucesso no ano qúe 'se finda, apresentámos os

nossos agradecimentos' e a nossa consideração' através .

de sinceros votos de um alegre Natal e um Ano Novo

repleto de . {>az e prosperidade.
. ,

L a n z n"·8 s t e r
o SEU RELOJOEIRÔ'

Av. Mal, Deodoro, 364 - Fone 72-1261 - Jaraguá do Sul - SC.

-./ I

.-
, ,.'

, .:

..

'.!
.

.
"

,.. .

.

Assim como a presença dos Três Reis MagnoS 'alegraram" o
nascimento de Cristo, nesta noite também quer('mos, '

'. estar juntos com a presença de Jesus em seu lar, bem como
no alvorecer do ANO NOVO DE 1986.

'

,BOAS FESTAS

São os desejos de
'c'

Wigando Meier'
.' �

Comércio e Transpories
Estrada Garibaldi _ Jaraguá do Sul - SC.

.

I
---:----_��------

Nestes tempos dUlc! eís, não basta' apenas desejarmos -boas'
.

festas, é. necessário também que concitemos os 'nossos irmãos a

enfrentarem as dificuldades. com destemor,
.

. desafiarem, e exercitarem a cnattvídads e, acima de tudo,
. unir esforços na conquista do bem-estar comum.':

S a mensagem a se.u quadro associativo do

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e do Material Ehifrica de Jaragqa do Sul

...... '

.... .-'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EDIÇÃO NATAlJ1.985.
._---._- -- ._- -

,----------------------------------------------------

-,

"Paz na terra aos homens de boa vontade"
O Grupo Cn.UMA tem' 41 razões e 3.650 motivos para dker

\iFellz Natal e que 1986 seja um ano de paz, alegria, saúde e pros
peridade para todos, são os sinceros votos de

_ CILUMA COZINHA INDUST1UAL LTDA.
Cozinha Industrial para atendimento as Indústrias de Ja-raguá do
Sul, Guaramirim e Pomerode. João Marcatto, 179.'

_ RESTAURANTE CILUMA
Restaurente Industrial para atendimento ao público de Jaraguá
do Sul, Rua Joio Marcatto, 119.

'-

_ RESTAURANTE I'fAJARA
-

'Re�tal;1rari.te á Lá Cinte -" Saiões de Convenções, em Jaraguá do"
" Sul; Rua Exp. Gumercindo da- -Sílve, 237.
_ qRO'S LAVANDERIM- -troA -

Lavagem '_ Passagem. de roupas Doméstica e Industrial - Única
, com sistema de Lavagem. à seco _ Jaraguá do Sul. Av. Mal. Deodo-

.

ro da Fonseca, 146 _ Breve novo endereço.
_ PROJEMÓVEIS - Ind. de Móveis Ltda.

Fábrica de Móveis especiais personalizados sob medida _ Jara

guá do Sul _ Rua Victor Rosenberg, 333
,.--, CILYMA- ALIMENTAÇÄO INDUSTRIAL LTDA.

,

Cozinhá Industríal para atendimento as Industrias de São Bento do
Sul e Rio Negrinho, Rua São Crjstovão, 14.

_ RESTAURÁN'Í'E'-CILUMÃ EXPRESS' LTDA
Restaurente Industrlal -para atendímento ao público de São Bento
do Sul, Av. Argolo, 500.

_ CILUMA HOTElS E TURISMO LTDA
Hotel Stelter - Todos os apartementos com Televisões - Café da
manhã colonial. Av. Nereu Ramos, 430 - São Bento do Sul.

_ RESTAURANTE KROGERHAUS LTDA
Restaurante á Lá Carte _ Pizzas _ Lazanhas. Av. Nereu Ramos, 430-
São Bento do Sul (anexo eo Hotel SteIter).

Crupo C i I u ma

I

,PEUZ NATAL _ ANO NOVO PRÓSPERO

FRUET
FRUET

Laias
Malhas

Nesta época de confraternização entre os

povos, transportamos pensamentos aos céus

e unidös rogamos a Deus "PAZ na terra

ao.!3 homens de boa - VONTADE".

sao os votos sinceros de

Tivemos o prazer de tê-los como amigos durante estes 12

meses de 1985 e fortalecendo nossos laços de amizade,
-

!'.fI

queremos desta data expressar todo o nosso carinho com

estas palavras ...

::::ELIZ NATAL � PRÓSPERO ANO NOVO

FOTO LOSS

Neste momento em que colocamos uma trégua nos

problemas diários, movidos pela paz envolvente que
impregna todos os corações, desejamos

a todos os Clientes, Amigos e Fornecedores um

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO .

.

erraguá ft.bril s.a.
�

liA toalha do café da manhã"
----------------�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.: Jataguã do Sul .... 23 de dezeptJn:o <Je 1985;":'·

Hospital de 'B-rinquedos na
Getúlio Vargas

o "Hospital de Brinquedos _

- que objetiva dar
um "não" ao consumismo desenfreado e aos descar
táveis humanos e um "sim" à críênca, aO jovem e

40 idoso - está funcionando com expediente externo,
'desde o dia 18, até às 12 horas do dia 24 (amanhã),
áas dependências cedidas pela Secet, nos armazéns

da Rede Ferroviária Federal, na Getúlio Vargas.-
O Hospital de Brinquedos não visa meramente'

(lar brinquedos à criança menos favorecida, mas tem

como objetivos imediatos valorizar- e oportunízar
-

à

eríança pobre, desaííar o j<\)vem e integrar a pessoa
idosa e, como objetívos mediatos: a) conscientizar so

bre o uso e o abuso dos brtnquedos· como os complí.
cados ou em demasia que confundem e frustram a

criança. Ela deve dominar e não ser dominada pelo
brinquedo; b)brinquedos de guerra - induzem a vío

Iêncía: c) a constante troca do brinquedo velho por
um novo, dificulta um relacionamento sadio criança
brinquedo e tolhe o "metabolísmo" das emoções. Tal

-

criança certamente não será feliz pois, além de in

constante, não saberá cativar nem deixar cativar-se

(Bxupery).
.

Os dirigentes estão solicitando apoio em forma de

sugestões e de brinquedos usados ou, mesmo peda
ços - como braços, pernas ou cabeça de uma boneca,
rodinhas e outros, bem como tinta, pincéis, cola etc.

Eletrônica
MENDONCA

ASSISTI!NCIA TV, VíDEO CASSETE E
VIDEO GAME

Posto .aatonzado video game Dactar e Dismac.

Transcodítíeação de vídeos importados.

Rua João Marcatto, 179 - ione 72-2128
Jaraguá do Sul.

e
I' PERSIANAS • BOX 8 ESO. DE AlumíNIO "'

� . R!o�L�!A!:U!�SC• "- FONE: (0473172.0996 )

Persianas hcrízontaís e verticais,
box para banheiros,

divisÕ8I, toldos, portas sanfonadas, luminosos
e serralheria em alumlnio.
COl'lIulte-aos-f Fone 72-0995

Descontos especia.is em toda linha de _

jóias e presentes na

JOALHEiUA "A PÊROLA"
Rua Reinoldo Rau 289 Fone: 72-1823

Jaraguá do Sul f"

CORREIO' DO poVOí;· luaauã dO"Sul ..:.. 23 d� delembro de 1988. CQIUlBIOI J)() POVQ:
--------------------------------------�_.�--�-----

.. EDIÇÄO NA.TAlJl.�...EDIÇÃO··· NATAL/1.gs&.,

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

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

-
. .

DECRETO N° 1.213/85 ..

��

';; c .
'. Jixa Q p�eço da pavimentação à lajota para o trecho que

" '. _ '. especifica.
.

-

. .

..

..
.

O Pre�eito M�icipal de Jaraguá do Sul, no uso de atribuição que
lhe e confenda -pelo ítem�X.do artigo 70, da Lei Complementar N0
5, .ç_le 26.�e novembro de 1975, e de conformidade com o disp-osto na

Lel".l\-1UmClpal ND- 699111, de-2-2 de dezembro de 1911; �

DECRETA:--
. - Art. '1 ° _.Fica estabelecido que o preço por metro quadrado, re

fer.ente a pavi:mentação à lajota, dos
.

imóveis especificados no

Edital de Custos N° �..32/85,- de 18.12'.85, será de Cr$ 64.890 (Sessenta
e quatro mil; oitocentos 'e' noventa- cruzeíros) ..

.. ,..
Art ... 2° -:- -q preço Iíxado no: artigo anterior obedecerá as moda

lídedesde pagam�nto fixadas-no artig<:> 12, da Lei Municipal N° 699/77,
de 22;12.71-, ·pela· Ler Municipal NQ 945/83, de 29.12.83, pelo Decreto N0
477/11, de 22.12.11 e pelo Decreto N° 907/83, de 29.12.83.

.

Art. 3° : ... Este Decreto' entrará em vígor na data de sua publi-
cação;

_

revogadas as disposições em contrário.
.

Jaraguá do Sul, 18 de dezembro de 1985.
DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal- Sec. de Adro. e Fin. . ,

a Catarina
cipal :f,le Ja..aguá do Sul

DECREtO N° 1.274/85
FiXa o wreço da pavimentação à paralelepípedos para o

trecho qp.e especifica.
eito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso da atribuição que

.

a pelo �tem XXIX do artigo 70, da Lei Complementar N°
novembro de 1975, e de conformidade com o disposto na

W 699877, de 22 de dezembro de 1977;
\

;j

o
_ Fica estabelecido que o preço por metro quadrado, re,

viIDentaç�(j à paralelepípedos, dos imóveis especificados no

stos N° 133/85, de 18.12.85, será de Cr$ 53.844 (Cinquenta
itocentos e quarenta e quatro cruzeíros), o metro quadrado,
_ O preço fixado no artigo anterior obedecerá as moda-

gamentd, fixadas no artigo 12, da Lei Municipal NI] 699/77,
la Lei Municipal N° 945/83, de 29.12.83, pelo Decreto NI]

.12.17 e ;pelo Decreto
-

NI] 907/83, de 29.12.83.
Q
_ Este ::Decrêto entrará em vigor na data de sua publí

adas as disposições em contrário.

Jaragua do Sul, 18 de dezembro de 1985.

VAL V4SEL IVO KONELL

eito Munícípal Secr. de Adro. e Fin.

Estado de Santa Catarina
Preieítura Municipal de Jaraguá do Sul

E D I t: A L D E CUS TOS N� 32 ." ..../85
A Prefeitura Municípaí de Jaraguä do Sul, através da Secretaria de Pla
nejamento e da Secretaría de Obras e Víaçäo, drvuiga peio presente
baH(i1 os custos reiatrvos as obras de pavimentação à lajota da Rua �_ :36
JU::;h bMMbNlJObRFbR, e esciarece que os vaiores abaixo especificados
constituem tnbutos estaberecidos pelo Código Tributárío Munícípal
e Lei Municipal N° 945/83, de 29 de dezembro de 1983, que versa sonre

Contribuição de Melhoria," regulamentada pelo Decreto N° 901/83, de
29 de dezembro de 1983, e é devida por tOdOS os proprietários de ímó
veis beneficiados por obras públicas.
a) MbMOKIAL D.a:::;CRU1VU DO l'ROJETO E CUStO DAS OBRAS
As obras compreenem os seguintes serviços técnicos e com os Cus-

tos abaixo especíncedos. - . -�. . _ .. _ . __ __ __ _ __ _ _ __ . . .... _

ELEMENTOS QTDADE
01 - Terraplenagem: Escavação:

carga, transporte 3.100m2
02 '. Pavimentação: .

2.1-Regularização e compacta-
ção do sub-leito . . . . . . . . ... 3.100m2

2.2-Biise: Material de areia, ,

aquisição de materiais e exe-

cução 3.100m2
2.3-Revestimento: lajota, meio-

fio, transporte e execução ... 3.100m2
03 - Galerias de Aguas Pluviais:

'

3.1 ..Tubulação: aquisição de
-

materiais e execução 3.100m2

3.2-Caixas Coletoras: aquHíl-
ção de materiais e execuçãQ. 3.100Pl2 1.650 5.115.000

SUB-TOTAL ••.••.•..•• _
••..••.•.....••.••....•.. Cr$ 191,580!.000'

ADMINISTRAÇAO (5%) ........•...........•.•. , Cr$ 9.579.000
TOT A L ...•..•..•.••..•.....•..•......•.••••.. -Cr$ 201.159.000

04 - CUSTO TOtAL: Cr$ 201.159.000 (Duzentos e um milhões, cento
e cinquenta·e nove mil cruzeiros);

4.1 - Área à pavimentar: 3.100m2
.

4.2 .. Custo por m2: Cr$ 201.159.000 dividido por 3.100m2 igual a
_

64.890 (Sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa cruzeiros).
b) DELIMITAÇAO DO TRECHO BENEFICIADO

E beneficiado o trecho da Rua 36 - José Emmendoerfer, a partir
do seu início, Rua 17 - Venâncio da Silva _Porto. até ö entroncamento

da Rua 162. - Dona Antônia.

c) .CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
A Contribuição de Melhoria será cobrada,. por propriedade, levEUl
do-se em conta a testada dos mesmos. FORMULA: Testada do lote

multiplicado por 1/3 da largura do leito da rua multiplicado pelo
custo do metro quadrado igual Custo Total.

.

O recolhimento do Tributo será diretamente ao Tesouro Municipal.
d) E fixado o prazo de 30 (trinta) dias à contar da data de publicação

deste Edital, para solicitar por escrito pedido de informação, con

testação ou impugnação de um ou mais itens' deste Edital, caben

do-lhe o ônus da prova se necessária.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 18 de dezembro de 1985.

DURVAL VASEL ARISTIDES PANSTEIN -AFONSO PIAZERANETO

Prefeito Municipal Secr. de Planejamento Secr. de Obras e Viação

.

ta Cata�lna
lc1pal i de Jaraguá do 'Sul

I T A L � D E CUS TOS N9' ..33 :j85
Munícípal de Jaraguá do Sul, através da' Secretaria de Pia

da Secretaria de Obras e Viação, divulga pelo. presente
os relativos as obras de pavimentação à paralelepípedos da

.

CISCO HRUSCHKA, e esclarece que os valores abaí-

dos constituem .tributos estabelecidos pelo Código Tributá

e Lei Municipal N° 945/83, de 29 de dezembro de 1983,
bre Contribuição de Melhoria, regulamentada pelo Decre

r de 29 de dezembro de 1983, e é devida por todos os pro
imóveis beneficiados por obras públicas.

MEI-.AJ...DESCRITIVO 00 PROJETO E CUSTO DAS OBRAS
. compreendem os seguintes serviços técnicos e com os cus

especificados:
.. , ..

. __ . _ _. .. QJDAD� P.UNIT. P.TOTAL

2.850

�.l!I!�!�r!� __

P. Total
- --_' ------- -. - .--. -.---.--

--01-
8.835.000 '3.290 2.335.900

AGEM.: Escavação,
sporte .:.:, ..•._;. i! ••�.'. ,710m2.
TAÇAO

"

larização e compacta- . � .

o sub-leito 710m2
� Material de- areia, aqui- .

e materiais e execução 710m2·
.

ento: ,paralelepípedos, meio

transporte e execução .. 110m2
DE ÁGUAS PLUVIAIS

ção: aquisição de ma-

e execução 71Om2

Coletoras: aquisição
III

e materiaIs e execução 110m2 1.650 1.171.50Ü

SUB AL • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cr$ 36.408.800

AD çÄO : (5%) .. • .. • • .. • • • • . . . . . • . • Cr$ 1.820.440

T O L.. .•• �
I.' • • Cr$ 38t229',240'

04· O TOtAL: Cr$ 38.229.240 (trinta e oito milhões, duzentos
.

é virite e nove mil, duzentos e quarenta· cruzeiros).
4.1 Área à pavimentar: 710m2 '

4.2 Custo por m2 igual Cr$ 38.229,240 dividido por 710m2 igual
Cr$ 53,844 -:(Cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e

.

quatro cruzeiros).
�çÄO DO TRECHO BENEFICIADO
iCiado o trecho da Rua 209 - Francisco Hruschka, a partir do
ento da Rua 8-João januáilo� Aytoso' até a propriedade do

. astião Gorges. .

UIÇÄO DE MELHORIA
'bUição de melhoria será cobrada, ,por propriedade,

. se
.

em conta Çl testada dos mesmos.

: Testadado lote multiplicado por 1/3 da largura do leito

tn�tiplicado pelo custo do metro quadrado igual Custo Total.

lbitnento do Tributo será diretamente ao Tesouro Municipal.
0.0 prazo de 30 (trinta) dIaS â contar da data de publicação
dl�al, para solicitar por escrito pedido de informação,. contes
)1 unpugnação de um ou mais itens deste Edital, cabendo-lhe
da prova se necessária. •

ra Municipal de Jaraguá do Sul, 18 de dezembro de 1985,

VASEL 'ARISTIDES PANSTEIN
.

AFONSO pTAZERA NETO

unicipal Secr. de planejaxnento _

Secr. de. Obras e Viação

820 582.:WO
820· -'2.-542.000

4.860 15.066.000

5.470 3.883.700

42.150 130.666.000

9.470 29.357.000

28.460 20.206.600

11.590 8.228,900

entro
Sr.

c) CO
A
Ie
FO
da
O

d) E f
des
'laçá

Estado de Santa Catai'lna
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N° 1.275/85
Fixa o preço da pavimentação

-

à lajota para o trecho que
especifica.

.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no -u�o da- atríbuíção que
lhe é conferida pelo item XXIX do artigo 70, da Lei Complementar N°
5l de 26 de novembro de 1915, e de conformidade com o disposto na

Lei Municipal N° 699/77, de 22 de dezembro de 1977; ,

DECRETA
_

.'\l!t'.: '. ;:1Ô>J'.",'l'
: 1 �:,.. .: ,;:�/��ilil��f�,-�*,iI••

Art. 1 ° .". Fica estabelecido que o preço por metro quadrado, re

ferente a pavimentação à lajota, . dos íniéveís especificados no

Edital de Custos N° 34, _/85, de 18.12.85, será de Cr$ 64;890 (Sessenta
e quatro mil, oitocentos e noventa cruzeíros) o metro quadrado.

Art. 2° ".., O preço fixado no artigo anterior obedecerá, as mod.i
lidades de pagamento fixadas no artigo 12, da Lei Munícípal N° 699/77,
de 2'2.12.77, pela Lei Municipal NI] 945/83, de 29.12.83, pelo Decreto N°

477/77, de 22.12.77 e pelo Decreto N° 907/83, de 29.12.83.
Art. 3° _ Este Decreto entrará em vigor 'na data de sua pubíí

cação, revogadas as disposições 'em contrário.

Jaraguá do Sul, 18 de dezembro de 1985.
DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Sec. de Adm, e Fin.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

E D I T A L· D E CUS TOS N� ',:.._34/85
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria qe .PIa ..

nejamento e da Secretaria de Obras e Viação, divulga pelo presente
Edital os custos relativos as obras de pavimentação à lajota da Rua 219

.

JOSE MARIA GQMES, e esclarece que os valores abaixo especificados
constituem tributos- estabelecidos pelo Código Tributário Municipal
e Lei Municipal N° 945/83, de 29 de dezembro de 1983, que versa sobre

Contribuição de Melhoria, regulamentada pelo Decreto N° 907/83, de
29 de dezembro de 1983, e e devida por todos os proprietários de imó-

veis beneficiados por obras públicas. .

a) MEMOIUAL DESCRITIVO DO PI�OJETO E CUSTO DAS OBRAS

As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os cus

tos abaixo especificados:
ELEMENTOS QTDADE P'Llnltárfo P. Total

01 - Terraplenagem: Escavação,
carga, transporte 810m2 2.850 2.308.500

02 . Pavimentação: -:

2.1-Regularização e compacta-
ção do sub-leito : 8tOm2 820 664.200
2.2-Base: Material ,de areia,
aquisição de materiais e exe-

cução 810m2 4.860 3.936.600
2.3-Revestimento: lajota, meio-

fio, transporte e execução .,. 810m2 42,150 34.141.500
03 - Galerias de Agues. Pluviais:

3.1.Tubulação: aquisição de
materiais e execução .....•. 810m2 9.470 7.670.700
3,2-Caíxas Cöletor.as: aqubi- _

ção de materiais' e execução. 810m2 1.650 1.336.600
SUB-TOTAL -........

_ Cr$ 50.058.000

ADMINISTRAÇÄO (5%) _

........• Cr$ .• 2.502.900
TOT A L ..•.•....•.. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Cr$ 52.560.900
04 . CUSTO TOtAL: Cr$ 52,560,900' (cinquenta e dois milhões, qUI.

nhentos e sessenta mil e novecentos cruzeiro'»).
4.1 - Área à pavimentar: 810m2·-
4,2 - Custo por m2: Cr$ 52,560,900 dividido por 810m2 igual a Cr$

64.890 (Sessenta e quatro mil, oitqcentos e noventa cruzeiros)
b) DELIMITAÇÄO DO TRECHO BENEFICIADO'

- - --

E beneficiado o trecho da Rua 219 - José Maria Gomes, a partir do

seu início, no entroncamento da Rua 36 - José Emmendoerfer, até

o entroncamento da Rua 35 - Tomaz Francisco de Goez.

c} CONTRIBUiÇÃO DE MELHORIA
A contribuição de melhoria sera cobrada porpropriedade, levando-se

do-se em conta a testada dos mesmos, FORMULA: Testada do lote

multiplicado por 1/3 da largura do leito da rua multiplicado pelo
custo· do metro quadrado igual Custo Total.

,

O recolhimento do Tributo será diretamente ao TésoUro Municipal.
cl) É fixado o prazo de 30 (trinta) dias à contar da data de publicação

deste Edital, para solicitar por escrito pedido de informaçãó, con

testação ou impugnação de um ou mais itens deste EditaI; caben

do-lhe o ônus da prova se necessária.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 18 de dezembro de 1985.

DURVAL VASEL ARISTIDES PANSTEIN AFONSO PIAZERA -NETO

Prefeito Municipal Seer. de Planejamento Secr. de Obras e V:ação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- NOSS.D _-- deselo é de que
�

nas

'Festa's 4a- Na,tal haja
um tempo'- para a Humanidade,
meditar sobre

_

a importância
do amor ao _próxima, do trabalho,
da justiça,

�

da paz e do bem
estar coletivo.

, ", ...

".---�--

"
, ,

......

l-o ,

Energe
"-

Alimentos

,

Neste NATAL e no nascer do ANO NOVO,

desejamos que todos os hQmens de bOa'

vontade s� unam para Juntos

construirem um futuro de Paz r

_ x _

A ROTA DA MALHA

S.A�

Especiais
Guaramlrim • sc.Rodovia BR·280 .. Km sa

No São J.JuÍs

magistério/86
O Conselho Estadual de

Educação .eprovou na se

mana passada um novo

curso de 2° grau para
Jaraguá do Sul. Trata-se
do curso de Magistério,
que vai ser ministrado no

Colégio São Luís (não' se
rá conveniado) no período
matutino, sendo que as

matriculas estão' abertas
'na secretaria do educan
dário.
O curso começerá a

funcionar no próximo ano
e é o sexto curso de 20
grau do Colégio São Lu
ís. É uma nova opção a

queles que pretendem a

braçar o Magístérío, po
dendo frequentar o curso
no período da manhã.

.

Que as luzes elo Nattal iluminem ,8 trajetória do

Ano Novo que se avizinha e que o

Menino Deus faça renascer em, cada um de nós

a }>az que todos buscamos.

A paz e a harmonia entre os homens, representa um verdadeiro

espírito de Natal. .' i.

A compreensão destas grandezas, fará com que no novo'

ano que se aproxima, o amor esteja acima de qualquer valer.
,:,� lEste é o desejo maior da

BOAS FESTAS

Rudoll Schäfter & eia. L tda.
Rua Felipe Schmídt, 129 - Jaraguá do Sul - SC.

--

Metalúrgica Erwino Menegotti lida.
BOAS FESTAS FELIZ ANO NOVO'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sesi 100piania jardill de
IntAnela 'oa· Cohab

o Departamento ,Regional do Sesí: de Santa Catai
rína, aprovou a ímnlentecão, no próximo ano. de
três turmas de iardím de infância no Núcleo Habita
ctonal da Cohab em Três Rios do Sul, aue funcionarão
íunto 8,0 Centro Comunítárío, ínauzurado há duas se-l
manas. Além disso, funcionarão dois clubes de mãe�
e um curso popular (provavelmente 'corte e costura).
A informacão é do coordenador do Centro de Atívída
des do Sesi de Jaràzúä do Sul, Ralf Eszerlànd, lem
brando aue as atividades foram encerradas sexta-Ieí
re, dia 20, retomando o atendimento após as férias!
ccletlvas, no dia 03 de feverei-ro.

.

Nes\e período, no entanto, funcionarão normal
mentê' o .servíco de barbearia e cabeleireira.
...' .Ô

• :'., _.' -
.Ó.

•

� � ." ," •

.....
_. '., '�. .' I .j. ...

;;.. ,'.
,

MUito nos apraz, nesta oportunidade,· peder .e
var-Ihes os mals (:ordlals votos de um NATAL

pleno de graças e um 1986 realizador dás
mals intimas e promissoras esperaneas,

Joã O Eissler &, eia. Lida.
Av. Mal. Deodoro, 113 - Jeraguá do Sul - SC.

.. .�

IltadG de Santa Catarina
Prefeitura MÚDIcipal' de Jaraauá do' Sul

DECRETO N° 1.268/85
Declara de Utilidade Pública. nara
fins de desanronnacão amizável . ou

. iudícíal, o imóvel que especifica'
O Prefeito Munícínal de Jarazué do SuL nö -

: use de suas atríbuicõea le2ais 'e ,nos, termos do
'

Art, 6° do Decreto -Leí N\) 3-.365, de 21 de junho de
.1941; ,

_

;DECRETA: .

.•. .... ... :
'.'

, Art,' i\) _ Fica declarada de Útilidade Púbh-'
.ca para fins de desapropriação, por 'via amízävel
ou judicial, a área de 47,67m2 do; imóvel locali
'zado à Rua 415-Sem nome, de propriedade' de .

:RUDI SCHEIWE, matriculado sob o n? 6.072. no
Cartório de Rezístro de Imóveis da Comarca de
Jaraszuá do Sul, oara fins de arruamento da Rua
415 - Sem Nome.

' ..

: Art. 2\l _ As despesas decorrentes dó nresen
.te Decreto correrão por conta de dotacão nrónría
ida Orçamento vízente.
. Art. 3\) _ Este Decreto entrará em -vlzor na
data de sua publicação, revezadas as disposições
'�n1

.

contrário.
.' .. .

.

.
.
Jarazuä do Sul, 17 de dezembro de 1985.

DU�VAL VASEL
Prefeito Municipal .

IVO KONELL
Sec. de Adm. e Fin.

----------_._",_.�"�----.�'-�-�.�'�'�.��------------------�-------------

PMD,I,
Partida do M:oyjmenlo' IlIetnKráticD: Brasileiro

'.:',: -.

'

"':. :,:� :� "".�:,��':_'-',.: � -: �:,.Il
Desejamos que neste Natal os homens
não enxerguém 'àPenas -à 'escuridão· '::.

do céu e nele satélites, r r.Ó»

foguetes, ônibus espaciais, naves 'sófisticadas,
mas que se extasiem Ilumínedos pela es-

trela vínda do Oríente' .norteando o

rumo, tett9) dá' ,iràternfda�e neste
" 'Novo" :Ano· que '. se,.apr9xtma.

A todos os nossos 'éörrelegíonäríos .

e amigos,
désej�mos:� BOAS

'

FESTAS.
. _. .

DR. ;).LTEVIR· ANTONIO FOGAÇA JÚNIOR - Presidente

NARISOL'.
-__J.fALHAS'"

Agradece a gentileza
".

da sua
c

preferência
deseja

'
-

,� .�(

Iodos'
,;

e a os ,
l

•

,cllentesseus ... ' amigos
.'

e,
_'
-. �

-

muila paz e
-

harmonia'
,

;-
"

'''oeste Natal '!
",

Boas. ,,:,fES.TaS: E
" '-'_�. FEtIZ· -; aNO s NOVO,

..

..: .. -"

'.,
.

O NATAL representá a .maís ,bela: mensagem, de amor. O mundo não
se modífíca-da 'uma noite para o 'dia: mas podemos fazer um pou
quinho maiS""para torná-lo maís humano. e justo, Que neste Natal.
os homens se juntem em torno 'de um só ideal e assim reflitam no

,

. que podem' fazer pelo amor.: pela paz -e fraternidade entre si.
o:'

...�
•

A todos FELIZ NATAL:E'-PRÚSPERO' ANO 'NOVO.

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

...• -.�::�,'�.'.'': .�. "'-""'_""""
..--� '� ...

,_•. ::..;.:--:'I';_.-._-- _ .. �_.

LIDI ..
>Estt. Rib/ Mtllha, "sn : .. Jar�gilá.' do: Sul -' Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"i!DiçÂo 'NA1"AI./l.985.-;

COa.REIOL 00- POVO -;':. -:.'

o AnO. Novo, é sempre abertura de novas esperanças.

A n,ossSt é a "de. que �o:Qtin9.e..mo.s a mal}ter com �migos,

clientes e fornecedores os. fortes laços de amizade,

respeito e colaboração, bá.sic.os �ra o

nosso mutuo sucesso.

----. ";-r

MENSAGEM DO

GRUPO _ CINDERELA

FELIZ NATAL

Que os dias do Novo Anojsejam uma sequência de
proveitosas realízaçõee e repletos de paz e felicidade,
são os votos de .

Papp Modas e Papp Sports
Av. MaI; Deodoro, 895 • Fone '12�0659 _ Jaràguá do Sul _ SC.

A ESTREIA DE BE�EM ANUNQOO.-••

a chegada do menínc Je.sus.·.A mensalile_Ql é eterna.

BOAS PES T.A S

CARROCERIIS I RIEGEL:�IILlDI•.
Av. Mal. Deodoro, 1.708 - Foile ·72-0139 - Jaraguá do Sul > s.e.

Na data magna da criatividade fazemos
desta mensagem. o -emíssärío de nossas

. palavras. Fazemos de nossas palavras
à expressão sincera de.nesso
pensamento,

Boas. Festas e Feliz 19861

Despacha,ote ZAHLUCI
Rua Pres .. Epitádo Pessoa, 616 - Fone 72�1913

Despachante P E Q:,U E
Rua Guilherme .Wackerhagen ... (defronte .Pórum].
fone '12-1445 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

Nesta noite humilde e grandiosa,
que Uma chuva de bênçãos desça do

alto e feçunde os nossos corações.

FELIZ NATALl

F E LI Z A N o N O V O

São os votos da

CISI SGHMITZ
Av. Mal. peodoro, 226 - Jaraguá do Sul - SC.

MENSAGEM N AT A L IN A

NATAL - maior festa da cristandade ...

NATAL - nascimento do Menino Jesus, que veio

a este mundo para pacificar e orien�ar o ser hu-

mano... .

NATAL -. festa de paz, .alegria, felicidade, pre-

sentes é de cumprimentos. . . . ..
.

Para nós, aducadores. NATAL nos lemora

não SÓ Cristo-menino, mas os momentos que per

manecemos, durante o ano, com as crianças que'

nos foram confiadas em nossas Escolas;
Momentos de alegtia, mesclados, às vezes;

com sacríficíos e abn�gações em prol de uma jus
ta e sã educação.

É participando dos festejos natalinos que

interrompemos nossas atividades normais para

refletimos sobre nossos' objetivos realizados ou

não, darante .o ano.
.

Que. este NATAL seja repleto de sentimen-

tos de alegrla, doação e- perdão. /

...

Ao mesmo tempo que agradecemos a parti-
cipação efetiva �o bom andament� d�s trabalhos
escolares, auguramos ao Corpo DIretivo,' Docen�
tê e Técnico das nossas Escolas um Feliz Natal,

85, -em companhía de seus temtüares e amigos,
aos quais também estendemos estes votos.

S E C E-T

Ag�adecendo penhoradamente as bênçãos recebidas do Criador
e no encerramento de mais 11111 pertodo de labor em beneficio
da çemunídade jaraguaense, é-DOS grato enviar aos nossos

prezados amigos, clientes e colaboradores, os melhores

agradecimentos pela confiança depositada em nossa tarefa.
Que

-

Ele' derrame as bênÇlos infinitas sobre todos os lares.

Salve o Natal de 1985. e um excelente 1986.-

K U S Z Artefatos de Couro Ltda.
Rua Exp. Cabo Harry Had'Íich, 863 -_ Pone 72-0682 • Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Â�� -�ossos-l�;nãõs õö--iraballio,-queconoscõ- --,...
.._. _.�---

labutaram mala um ano em frentes diferentes de uma

j .

I

o,
mesma luta. sinceros votos de um

., __ o
•••

' .;

_Estado. de .. SanliLCatarJJla ..:__ . .. _

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Su] ..

FELIZ NATAL e proveitoso ANO·NOVO. , I
..

L E 1 Nl 1.061/85
Autoriza a abertura de "Crédito Es
pecial"!

.v

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no
uso das atribuições que lhe são conferidas,

FAZ SABER a todos os habitantes deste Mu
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e
ele sanciona a seguinte: Lei:

Art. 19 _ Fica o Chefe do Executivo Munici
pal autorizado a abrir, mediante Decreto, um re

forço para o Crédito Especial aberto através da
Lei N? 1.041/85, de 11.10.85, para dragagem de ca
naís nas sub-bacias elo Rio Itapocú no Município
<;ie Jaraguá do Sul, na importância de Cr$ 25
000.000 (vinte e cinco milhões de cruzeíros) I,
com a seguinte classificação.:

.

p700 _- SeCRETARIA .DE 9:&RAS E VIAÇÃO
0701 - DIVISÃO_ DE OBR.AS�·

-

.ÓÓ: 00 ••

0701.13n45a1.0�5 - I;lraga,_gem de canais nas

o

- -'. - §,Ub�bacias -

dós Rios do Município.
701.14, - 4.1.1.0 - Obras e Instalações .

-

o o -. Cr$ 25.000.000
Art, 2� - 5) recurso paraabertura do presen

te o crédito especíal,
o

corretá por conta da anula
ção patcíe! do programa de verba abaixo dís
crimínädos.. con_stantes do Orçamento vigente a
saber: .

•

0702 .- DIVISÃO. PE EStRA,p�S. DE RODAGEM
0702.16885-341.019 - Aquisição de máquínas.i.mo,

teres, veículos e equipa
mentes rodoviários.

. 102.01 4.1-.2.0,. Equipamentos e material per-
- manente .... � ...Cr$ 25.000.000

Art. 30 _ Esta Lei' entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário..

Farmácia HERMES; ,.- Ltda.

<, - Jaraguá do. Sul, _09 de dezembru.ríe 1985.
o -.

DURVAr: -VASEL
- - ---- -� !VO-'KONELL

Prefeito Municipal
o

Sec. de Adm. e Fin.

Av. Getúlio Vargas, 158 - Fone 72�0869 - Jaraguá do Sul - SC;

Revivendo esta data, que ,é o nascimento de

Cristo; vamos o

fazer com que renasça dentro

de nós a cada dia o arnor, a paz, a união

e a compreensão que todos nós irmãos

aqui na terra tanto precisamos especialmente
neste Natal,

Esta é a mensagem da

'Metal'órgica' lEITZKE- Lld'a.
Rua Joínvílle, 2287 - Fone 72-0526

Jaraguã do Sul - SC. o

\

Que o Natal � o Ano Novo, sejam motivos
o

de mais
o

amor, carinho e compreensãó. Que 1986
--

seja uIll._�ano de plenas reelízeções..
-=. .. � �- .-.. .-. ,L- ,.'"...:. ,4

. ,

As lutas do dia-a-dia deste ano, que tanto sedímeritaram nossa

amizade e relações, possam também findá-lo com uni NATAL
oi

muito feliz e um ANO NOVO radiante de paz e felicidade. í

��- HORNBURS-
<

Indústria de:
.
:,

�� Carrecerias· Blindadâ$ J!daJ
Fabricante daa Carrocerias He.

Av. Mal. ·.Deodoro da Fonseca, 1.479 - Fone:-12�174�.

Mal. Deodoro da Fonseca, 739 - Fone 72-0991 - Jaraguá do Sul - se.

Neste NAJ'AL o que importa é que se faç? da paz e do !

o

amor, o- veículo de confraternização universal, para que • •

todas as noites do ANO NOVO, sejam .sempre ,�oites de Na�al.

BOAS ,FESTAS!

... -":.: -:'
.

__ ,.

Schmitt Ltda.'Curtume- Irnoldo ·i

{

Rua Walter Marquardt, 1.548 - Fone 72-0670· - Jaraguá .do Sul -I sc
------�----:-:----:---_""":""'-:--............--- ----.;....--
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,_2I_-Ie;;.:':.;..d_-__bfi_O�,d.;.;.e_1986.._._:_.._:..
�

'

_''._C__O_.""",&._&_8_I_Q_·_D_O_,---.P_�O_A,._'''_.' ·_o ' ED_'_;rÇ_A_Ó_,_N_Â_TAL_11_'98_5.

P"leillra . _Municipal .·.•e Sc�roe.er
--

Câmara' de' yereadt(es:�. de .

Schroeder

'o Natal é uina bela festlit porque representa c

nascimento do, Sálvador,
.

.

"

que. foi, é, e sempre
será o 'melhor presente de toda a humanidade.

E é em meio a esta festa que desejamos
a todos que o Natal seja

repleto de paz, saúde e hermoma,
e que esta felicidade se estenda no

decorrer do ano que vai nascer.
Boas 'festas, 8cbroedensesl'

,

AtDô ROMBO 'PASOLD'

ADEMAR PISKE

QR2GORJO ALOIS TIETZ,

Prefeito MuDlclpal
Vlce-Prefßlto Mqnldpal

.

PreSidente ,da Câmara de
.

"

.
,

Vereadores '

Supermercado Ben I h i e R Llda�'
Grupo B e R I hl e R .

Panificadora, açougue, gêneros alimentícios, bijouterias é míu
dezas em geral. Fábrica de gelo, picolés e' sorvetes Pinguim.

,

Transporte e desdobramento de madeira.

Rua Angelo Rubmi, 2.319 (Barra do Rio Cerro) Fones 12-0599
e 12-2181. - Jereguà do Súl - Santa Catarina.

i

,�. Que ii vinda de 'um NATAL mii:r.aviJh,oso .. aleiN,:

e a esperança de um ANO NOVO cheio de

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

clientes e amigos, se estendam às familias, em

unídede com Deus. BOAS FESTASI.

Que 81 melhore& meuagens 4eata époCa
se concretizem, realmente, num auspicioso
porvir das mals plenas reallzações�

PBLIZ NATAL E UM VENTUROSO 1986.-

$lQ 0.1$ votQt d�

Relojoaria AVENIDA -

. LIda.

Ao término de 1985 e no limiar de 1986i a todos que

nos deram apoiai colaboração e prestígio, desejamos

MEIALURGICA CIDIYAL LIDA.
Förtca de esquadrias de ferro, portas pantográf1cás, janelas,

grades, '. cercas, portões, portas de rolo, etc.

R; Preso EpitAcio Pessoa, 258, Fone 72-2154 - Jeraguä do Sul-SC.

:- 7 ;_

.

P E L tz N A T A L

Que 88 alegl1u do NATAl .

se �tend� �lo ANO NOVO
. ,

com multa pat e. saú�e.

São os votos da'

Bliea HERIEL Lida.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Mais um Natal e novo motívo para confraternização
e agradecimentos.
Por isso, aqui estamos novamente' .pare agradecer a

,o_·'·c-:�� :gtãritI�·,:p.iei-Úê�ct�:: di :eöinuÍl�$.de·-:é deséjar-lhes
____ �_

�. __

v_

• •• .:_ ._ : ••••• _',_�._ ::___ .. _.:._�

um mundo :<Íe �fe'lieí(iadé� ,no Ano Novo;
.

O', ';"i'

Alimentícios S ISS E Ltda.
FABRICANTE DAS.BALAS· E 00 CAH "SASSE"
•

o' __ ••• •
_ _

,1,-:

• "';" .! . �.

" � .

·e
-- - _,

A todos os quais tivemos o prazer de conviver neste ano,

desejamos congratular-nos slnééramente,' no externar

franco e amigo de um FELIZ NATAL e

PROSPERO ANO NOVO.

NANEJE ,.MALHAS
LO"J.AS, 'NANEIE
SO SPORT

Tempo de Semear .

,

:

CORREIO: DO pOVO,
�--:__.<'.t.> ,_ "\,..

EDIÇÄO NATAL/I.985.
�_ �_� t

Bem aventurados os que sofrem e amam,

pois Cristo nasce, e com Ele a esperança e a Paz.

FELIZ NATAL E UM VENTUROSO 1986.

Carroçarias I R!é&l·,;,Llda.
"

�
-

..... '..- :.. "',' I"�.
- "'. .� ","

'
•

� ,.
, '. ':'-

-, .
�

A todos aqueles que nos ajudara�'� "abri� caminhos no

ano que passou, o nosso .�uito obrigado e

melhores votos de harmonia e crescente prosperidade ...

'B O A S F :Ê S TAS

Serraria' RIO DI LUZ Lida.

Semeie o bem sem distinguir à quem quer que seja, plante

Estr. Rio da 'Luz I, sn? - Jaraguá do Sul - Santa -Catarína.. I

Irmanados nas festívídades de maís um. ano que se
finda, agradecemos a colaboração e carinho.

FELIZ NATAL e um ANO NOVO' repleto de prosperidades .

•

I' ,"
•

J ANS S EN & C I A. L 'O A.
Loja de Presentes e Funilaria

louças, alumínio, brinquedos! flores, talheres,
ínox, vidros, cristais .e bíjouterías.

Fábrica de calhas zincadas, alumínío e ínox, formas e baldes.
Av. Mal. Deodoro,1034 - Fo�e 72-0054 - Jaraguá do Sul - SC.

Ano Novo muito feliz.

o emor em seu coraçãe. Que o Natal seja bom, e o próximo

Metalúrgica

f·l..

Lombard'i Ltda�

;

:
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Jaraauá do Sul, Natal de 1985.

Luís

Nesta oportunidade; os
Irmãos Maristas do Colégio SAo Luis, a Di�eç!o e o Corpo Do,
cente apresentam os melhores votos "

. de Boas Festas de Natal e de um Próspero Ano Novo.

Oficina Mecânica

CORREIO, ·DO IlOVO. sD�ÇAo NAtAL/UNIS.

Que este eno que nos irmanou em lutas e anseios comuns,
finde com um Natal sumamente feliz e com os -melhor.es

augúrios para 1986. /

.

BOAS FESTAS

MARCHITEX'
Fábrica e Posto de Vendas 1 • Rua Jorge Czemiewicz, 391
Posto de Vendas 2 ' Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 392

Jaraguá do Sul - ," _'Santa Catarina.

o NATAL, em sua essência, é a festa do amor ao próximo

da solidariedade, da compreensio, da Justiça, do respeito

aos homens de todas as condições.

Ii com o pensamento voltedc para esses sistemas

básicos do cristianismo que auguramos a

todos Os nossos amigos, clientes e fam1l1ares, votos de

Fel�z Netal.. venturoso e próspero Ano Novo.
,

Que o 1986, Ano Internacional da Paz, traga a �ada
um de nós benfazejas reaUzações, para que, todos os

dias, selam dias de Natal.

TIBERIO Ltda
Rua Leopoldo Malheíro, 67 - Fone 72-1059 - Jaraguá do Sul - -sC.

Mais um ano se finda, luta árdua mas frutífera
honrados por termos contado com clientes � amigos,
aproveitamos o ensejo do Novo Ano que se
aproxima para desejar-lhes muit� paz e prosperidade.

Casa' das' Tintas' Maba """lida,.
Av. Mal. Deodoro, 927 • Pone 72-0380 • Jaragué do Stil - SC.

FELIZ NATAL E BOAS FESTAS

I

, \
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.Jaraguá _do -Su� ... 23 de dezembro de 1985. CORREIO DO POVO

o', ;.

FEUZ

NATAL

25 DE DEZEMBRO

DE JESUS

Sezunda-feíra. dia 9 de -Ah, mas isto é nelo ba
dezembro de 1985. Dez nho de sol aue eu tomol
horas e trinta minutos. -Bem feito o teu íornal.
Manhã ensolarada. É o Meu sonho ainda é ser
verão aue está chezàndo. iornalísta I
Abre-se a porta do DEA- -Saiba aue com relacão à

'.
FIN e entra na sala uma idade do iornal. semnre· -moca oue masca chicle, faco uma ressalva: deusa blusa, vermelha e cal-

aue não sou o fundador.
- ca unissex branca. Sana-

Da última vez aue altilha zebradínha,
Pára na frente da escrí- zuém olhou oro iornaL a

vanínha e inicia um d�á- pessoa arresalou os olhos
I e comentou: "Puxa, maso,?o::: '-'. - '.

. , então o senhor iá é bem
,

., .". velliínhol";-OIá· bicho, aual é_ o teu
.. nome? -' .: ; • A moça ri desa ieítada e

DiQO eue, embora não se- ataca novamentel·

Já, jzênió; chamam-me de
· "seô" 'tlênio. -Mas como é, não uuer

-Conhéée esta revista? fazer uma' aSsinatura?
.rs :

.

Dízo aue iá tenho revis--Tem assinatura? tas e a encaminho a-ou--Um amízo meu tem fl

lemos as revistas em for- tro setor.
ma de cooneratrva. Pouco depois volta vara
-Posso saber auem tem a a sala e informa:

·

assinatura?
, Declino, um nome cual- -LeQaL bicho, foi bom eu

auer. descer a escada. O dire
Ai entra o. Jacaré, oue tor vai fazer uma assina
trabalha na sala e acom- tura pra filha dele!
nanha o díálozo: "

,

. '-Viu como foi bom você-Aíem das revistas i tará-: ""se4n'I"r-' o' meu conselholrbém lemos este iornai. .. ...

-Deixa ver. bla oeza o -:S. à, ·.tarde volto pra fa
jornal, masca o cnície e zerl;�cf' 'asstnatura.
toíheíá-as 'suas .oaaínas. _Afinal' dê onde você é?
-Jornal cuebrado. né? ", ,

(Lembrava-se do de P. A'- -Sou '2aúchá, tchê. de Bar
único entre las pessoas Iezrel .

, ,
" .' ros CassãC aliás, do 'm

que é um-abraço de
. fé� -Nada disso. esta bem vi- teríor daouele "luzar, pras

. .

- vinho e com 66 anos e es- " bandas de coxÜha Cerca
e. de alegna ,de viver.. - ta é a edição n? 3366. . 'Velha. aerto-dó. 'centro re-

-Não conhece este jornal. ltlõnal 'de' Soledade. bem
Bem sabemos que só Onde é impresso? . no coracãa.do .. Rio .Cren-

existe um dia do ano em -Daouí mesmo! (Referia-se dé� ao Sul."
à Santa Catarina)qué se festeja o nasci- -Mas daaui?

.

mento de Jesus .. Somente -É. De Jarazuél
um dia do ano todos se -De Jarazuér Nem sei
aproximam .maís da sua onde é!. .

Pessoa e imagem. Mas -Entre JomvI�le e �lu�e-
.' . '.nau! .,-

este encontro de cada um, -Ah. nessas Cidades iá' t;S-
das famílias e da cidade tive!. ; ,_.

,

..

com Deus se estende atê
.

-Óueres conhecer' :'0 díre-
: .. 0 Natal seguinte. �ßiietor? De eue?

"
,

, ,

(M.Lombardi - Plana). -Do íornal !

PROSPERO

SEARA'

E Natal

ANO

NOVO

O Natal é um estado 'de espirito. Um momento que inspira paz

e harmonia no convívio àqueles que a gente quer bem: : ::.

E a dístríbuíção do que de maís valioso o homem pode ,receber: ' .'

Gestos de compreensão, carinho e, fraternidade.

Que o Natal seja assim. E também todos .

os dias do próximo 'ano.

São os votos da

••:' f

Qualidad� que, dá gosto

Aproxima-se o Natal.
Alguma coisa diferente
brilha nos corações. Por
um breve lapso de tem
po as imagens da cidade
e das pessoas têín algo de
festa, de calor e espe
rança, . As igrejas que es

tavam vazias, de repente,
estão superlotadas. Os fi
éis .esquecídos lembram
se. da fé; rememoram o

credo sentem saudades
dos hinos, das imagens
sagradas.
O traço religioso do

homem que durante o a

no todo estava . adorme
cido, agora desperta vi
ve e festeja. É: tempo de
oração. As verdades po
derosas do evangelho se

oferecem à sua compre
ensâo. O próprio Deus se

fez homem e habitou en
tre. nós, Indicou-nos o ca

minho da salvação e pre
parou para os

' fiéis um

novo tem'po marcado pe
la fé, esperança e amor.

E tempo de refletir os

mistérios. Misténíos de
Cristo, mistério. da Igre
ja, mistério da vida, mis
tério da nossa existência,
mistério da fé.

E Natal: E tempo de
mansidão, é tempo de do
ar O afeto ;. guardado flOS ..

nossos irmãos. o ímperetí
vo da caridade somente
agora ganha nosso espa
ço anterior: Amai-vos uns

aos outros como éu vos
tenho amado... Somente
agora, no clima fraterno
e propício do Natal do
Senhor, rememoramos CI.

milenar sabedoria bíbli
ca: O. Senhor é meu Pas
tor. Nada me faltará se

Ele me conduzir... E as

sim, a festividade natali
na a todos envolve be
neâcamente: renova o

vivente cansado , dissipa
ocultos temores e abre
aos ,fiéis aquele. encontro

','

Ela queria '. vender, AFINAL

- "-'-0- '

-Mas' o cue cuerías
vender?

me

-Óra, AFINAL!

-Huml

-Ouem é ele?

-E teu 'nome como é?
,

-Podes me cl1aÍriar' de Su-
,

zí. Suzi Girl, assim me
chama o meu 'chefe. i E
ainda vou ser tornalísta.
.oodes crer amizade! ;
"Um Feliz Natal pra t�!'

-O uue está do teu lado! E todos foram almocar.
cue nínzuém é de forro.

Olha nara o diretor meio AFINAL. à tarde vendeu
sem ieíto. masca maís de- a sua revista. Que bom!
pressa seu chicle (leia: Tirante o chicle, a blusa
morde o lábio inferior). e vermelha, aue era rosadespista: desbotado, mas se afirma
-Ah é o Senhor _ ri -.E ser "rosa chooue � o "bí
muito parecido com meu

cho all;e. nao existe no
naít ". .. vocabulário da vendedo-

.' . ra, o resto e vero.
-Não sabia aue tinhas um
pai tão iovem!. Fritz von Itapocu Dez/85.

-Não é .pOr isto: ,E
......_--.......".,._--....;_-�causa do vermelho

ro�to!

Dor

do
Em homenaflem a um ve
lho amleo .

Spézia & C•·
..

. ..

. Ia.· Lida.

A todos aqueles que fizeram ao, nosso lado a,oraçãp
do trabalho no -ano que' passo�, �ompà.rtilhaI!��: -çonosco os mesmos

ideais de' paz, amor e operosidade; os n���Ós. melhores votos
de FELIZ. NATAL 'E PRÓSPERO ANO NOVO.

Ser.raria e SerViço d� Trat�r de' �teira. :.

-------------------------"--___;,-�_ ..

_---::----------..__--------------
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-

-'-

"

_

ComérCil. li Representações 'c��Máquinas Igrícllas Ltda.

Nossa �Mensagem.
Neste ano que passou, continuamos a plantar a nossa realidade

e temos
-

a grata certeza que colhemos e continuaremos
colhendo os melhores frutos da nossa terra.

Neste Natal e no Ano Novo, a semente que agora lançamos
germínaré os melhores e maiores días das nossas' vidas.

Que, noa nossos campos estejam repletos de promisseras
plantações, que reflitam a tranquilir,lade que tanto sonhamos alcançar.-

9ue � n�ss� paz � a pa� daq\lcles que nos rodeiam sejao
resultado final 'das colheitas de todos os rincões. Nós ainda temos
á tocagem de acreditar que o homem é um ser boml Não

é sçmente Q Natal e o Ano Novo que o corrompe, fazendo-o
lançar votos e mais votos de harmonia, paz e felicidade alcançáveis

pelas ansias do poder e ambição.

Esta é a nossa mensagem para a dignidade humana 1

FELIZ� ,NATAL! BOM ANO NOVOr

-

/ RevelÍdedor autorizado Tobatta • Hatsuta • Mõto-Serra Sthll
,Pulverlzéldotes Jacto· Peças e Acessórios e Oficina' de manutenção.

Rua Jorge Czemiewicz, 42 - Jaraguá do Sul. Filais: Rua 11 de No

vembro nl} 560 - Massaranduba e Rua Paraíba n? 920 Joinville-SC.

Estamos satlsfeitos �!Z1 a preférência "recebida de nossos

& CII

- .

clientes ê amilOl. Por jiSO� nossa ho�enagem síaeere é pera
" , , I·'

' .'

Ao'ensejo. do Natal e do Ano No�õ, q\1eremos
estreitar os Ireternos laços de amizade

qu� a Paz é Tranquilid,ade reine eIll nossos Lares, em 1986,

iniciando cem uni NallSl fe�. que nos une a clíentes e amigos com a expressão

"Slo Os votos do
,

,

.

<-�-

dos nossos profundes agradecímentos e

rogamos aos céus. lhes proporcionem toda a

paz e Prosperidade,

tolla do P8VI WALDEMAR R-AU
Rua Re1Doldo Rau, 88 ". Jaraguá do Sul - SC.

LIDA.-
":_ Rua Preso Epltáclo Pessoa, n� 3.550 .: Jaraguá do Sul· SC. _

�_...._._.-

de HENRIQUÊ HARDT
. Jóias, nl6g1as, blJouterlas(._ artigos para presentes e consertos.

Rua .Joinvllle, 1.818 .; Fone 12-0715 ... Jaragué dó Sul � Santa Catarina.

--
,

Queremos Iormular 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 nesses Iamilíares,
amigos e clientes.
B O A S F E S 'T AS I.

J ,I a I h e r i -a 'H a r d t

_ _-L...-
. .,._,- �-- _·diIAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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[i,Jã�]('J tI') il'l'rl]
Fundado em 10 maio 1919. coe 84.4l6.S91/0ó01-34.
Diiêtor: Eugênio Vidor' Sehmöckel - Jom.Prof.DRT-SC
n9 729 e Diretor de Empresa Jomalística n9 20. Mem
bro efetivo do Inst, Histôricó e Geográfico de Santa Ca
tarina, Redator:FJivio José Brugnago • ORT-SC n9 214/
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - ORT-SC n9
219/84. Redação Administração e PubUddade: Rua Co
ronel Procópio Gomes de Oliveira, n9 290 - Cx.Pos-

'tal 19"":' Fone ·72-0091 - 89.250-Jaraguá do Sul-Se,
,

impreSso nas oficinas da Organização.
',o

"

•• ,

ContãbU uA Comercial" �C Ltda. .,

Assinatura para laraguá do Sul Cr$-30.000.·
Outras ' cidades' -; ..•.••••...•• Cr$ 40.000
Número Avulso �.:. � .................• cCr$ 800
Número Atrasado ':' Cr$ 1.000
Representantes credenciados: Pereira de Souza elCia.

Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro

pai Propaganda Representações Ltda.

ILst.. Jornal é associado a ADJORl/SC e ABRAJORI.

AVENIDA
As mais finaS .uges�s para presentea,

jóias; rel6gios, violões, troféus,
medalhas o artÍaos.'de prataria esiiQ na

REWJOAlUA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

. enugia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448I
Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relégios, eristaís, violões, troféus, 'medalhas e

artigos. finos para presentes em todas

as eeasíões. _

LANZNAST1!R. fica na Mal.Deodoro,· 364-Fone 72-1267

; A moda certa em roupas
.i

e calçados está na

CINDERELA. Vísta-se bem eom a·
.,

moda VeTã� da

CINDERÉLA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS

Serviços de terraplenagem e aterros

. TUBOS SANTA HELENA

Tubos 4e concreto para todas as obras.
Oonsulte-nosl

.

Rua Joinville, ,1.016 Telefone 72-1101

Foto L os s
Potoaraflas _

.

equipamentos de c1Be
.
fete � som e vIdeo.

, Fone 1!.(!H81

EDIÇÃO N�TAL/1985.

CONFIRA' �4 JIISTÔRIA.-.. Barão de Itapccu

..- I

�tt. •• IIÁ 40�
Um convite para o Baile de Natal,

assim concebido: "Temos a' grata sa

tísíação de anunciar que promovere
mos um baile oferecido à sociedade

local, a realizar-se no dia 25 do cor

rente mês, no salão Buhr, às ,20 horas.

O baile será abrilhantado por selecto- _ Graduava-se economista pela Fa

nado conjunto musical.' As 'mesas -,

a- culdade de Ciências Economicas, da

cham-se à disposição dos interessados Universidade do Paraná" o jovem Ed

no Cine Buhr alé"äs 19 horas daquele SOll 'Nartoch, filho do então vereador

dia. Traje de passeio.' Antecipadamente José aNrloch e EUa Riegel Narloch,
agradecemos. a, -honrose cooperação de;, _ Novamente o Rotary Club Jaraguá
todos aqueles qúe quizerem dar me-l do Sul realizava o Natal da Criança
Ihor realce à NQJTE DE. NATAL.

" Pe-: Pobre, desta vez no páteo do Colégio
la comissão organizadora assinavam: da Divina Providência.
Silvia Marquärdt, Maria, Divina de Car- _. Frater Älído Rosá, servindo no C?.::
valho, Carmem Piazera, Lone Buhr légío Sagrado Coração da Imperial Ci
Luci Harnack, Nesse Matias e Téa dade de Petrópolis, escrevia longa
Marquardt. "

carta ao "mais antigo", pelo fato de

_ Por ato do' Exmo. Snr. Dr. Luiz ter lido a edição n� 2.354, de 13.11.65,
GallotU, digno Intervento'r' Federal, "que me caiu nas mãos". Num certo

eram reconduzidos aos altos cargos de frecho ele escrevia: "Não é preciso
Presidente e Vice-Presidente da nos- dizer qual foi a sensação do momento

sa -maís alta. côrte de justiça, os In- e que ainda agora parece querer não

ilustres magistrados Desembargadoret me abandonar, Li-O.. e reli-o de cabo a

João da Silva Medeiros Filho e Urba- rabo, pois achei que ali tudo me toca

no Müller Salles, respecUvamente. D.� vá". Pois é, depois o diretor assistiu

zia a imprensa: "Lumtnares de sabei a sua primeira míssa, em Santa Luzia,

juridico e integridade moral, suas no- complementando por um concorrido

meações, foram recebidas com entu- 'almoço. Hoje, ele comparece semanal

síäsmo e grande alegria por todos or mente, através da coluna OS HERDEI

catarínenses, que, vêm em suas .excias, ROS DA DUQUESA, para contar o

,

a garantia do perfeito nmoíonamento produto de sua pesquisa histórica JUD-
de nossa máquina judiciária".

'

..

.

io dfl,
-

comunidade de Santa Luzia, um

trabalho píoneíro em nosso meio .

retorno de uma viagem ao Vale do 1-

tajai, rumo à Curitiba. Aqui se dirigia
à Redação do "Correio do Povo", para
um gostoso bate-papo e para matar as

saudades do tempo que funcionário

da SIPAMA.
.

_,

: .. liA JÖ ANOS
Era eleito Presldente do Tríbunal '

...HA J O ANOS

de Justiça de Santa Catarina, o desem-
_ O Presidente da Câmara, Ver. Jo

bargador José Ferreira Bastos. sé Alberto Klítzke, assinava o Decre

_ O tribunal Regi�nal Ehmoral, sob to Legislativo n�? 05/75, em que a Cá

a presídêncía do desembargador Os- mara Municipal votava e ó presidente
.mundo Wand'erlêy� " da-Nóbrega, do sancionada o Decreto Legislativo, dan

Procurador,' dr.· 'Abelardo . Gomes da do ao sr. Arnoldo Leonardo Schmidt,
Silva e os demais membros desernbar- o titulo de CIDADÃO JARAGUAEN

gadores, reunia-se para o fim especial
de díplomar o novo Governador ue SE.
Santa Catarina, dr. Jorge Lacerda, e·

_ A veterana empresa Indústrias

leito no dia 3 de outubro de 1955. Reunidas Jaraguá S.A., assinalava os

No dia 17 de dezembro realizava- ,50 anos de existência com um exten

;e. o enlace matrimonial
.

de Ivone SO prograllla .de comemorações, no

Grimm, filha de Ricardo Gnmm e 1- pateo da fábnca. A mesma INRAJA,
dalina Nícoluzzí Grimm törn.·o sr; AI- no corrente ano, completou os seus

berto Taranto, íuncíonärío pÚbliCQ,; Os 60 anos, 'festivamente comemorado,

atos civil e religioso eram testemu- quando no Ginásio de Esportes dos

nhados, por parte da noiva pelo dr. Maristas foram servidos pala mais de

Desembargador Arno Pedro Hoe�chel 1500 churrascos aos empregados, [a

e Senhora e, por parte do,noivo, pele mílíares e convidados.'Está fadada öl

sr. Heinz Mahnke e 'Senhora. atravessar os tempos.
_
'o Rotary Club de Jaraguá do :'3ul

_ O Iníormatívo "Duas Rodas", como
realizava novamente o Natal da Crían- o oCmendador Alvim Seidel, de Coru- )

ça Pobre, no Salão BlilÚ', dlstrfbuindo pá preocupava-se com o nome que

pacotes, contendo roupas,
' doces' e se daria à.Taraguá Centenária, como

brinquedos, entregues atrayés do Pa- sendo a CIDADE DAS AZÁLEAS, que

pai Noel. ,', , .
'

também se escrevia "Azaléia". A cer

_ Falecía no dia 13.12.55, 110 Ho .. pi tel altura. o "Iníormatívo" diz: "Con

tal-São oJsé, em Joinville o sr. Re'· cultamos um pequeno dicionário das

.noldo Rau, que foi, dado à; sepultura flores e descobrimos que o significa
no Cemitério Municipal desta cidade do dessa flor é realmente multo EU

E mreconhecimento póstumo a' muní- gestívo, As AZALEAS, depois de nos

cípalídade deu à Rua 19 o seu nome terem' conquistado pela sua cativante

uma das 'principais vías \ públtcas -de beleza e formosura, agradecem-nos
Jaraguá do Sul. mui carinhosamente, vibrando: ,"SOU

FEI.IZ PÔRQUE ME AMAS".
Á todos que nos acompanham serna-

'

Jefferson Davis de Paula pacs::',Vi: nalmente auguramos um Feliz Natal
rapfdam�nte por Jaraguá do Sul, Ú e Próspero Ano Novo.

.\

. : • HA 20 ÁI�OS �"
\
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E que a entrada do novo ano
. signifique ci renovação'

da nossa fé e a certeza de melhores
dias em 8p. ti o que desejamo� ao.
amiaos •e a� qúádro ,�ãSOClatlVC;> .0

: Beirà 'Rio " Clube de Calnpa
A DIRETORIA

"", - t'

,

Ao repousarmos nossas ferramentas!pelo exaustivo .

.

labor e cansaço de todo este Ano, �remos para uma significativa
reflexão, elevando nossas mentes ao alto, esquecendo
dissenções, perdoando ofensas, refreando ambições e

dissipando rancores.

UM NATAL DE PAZ, E UM �NO NOVO CHBIO DE LUZ
,

-

I

DESEJ�-LHES
!

Móveis Pradi

--- 'T - - , ,

R R 1110- D O p-·-O�·�V'''':' ':-7'�-,'- :DIÇA.O"NATAL/l98S.J�agu' do Sul'_'2a de dezembro ,,�_t98S.. - '- .

__c_O .;.;._;._,;;..
t:
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da'" AelAS em 85 ������oe �';N�!��! ed:Herbert Schork, da Asso-
nível regional, o asfalta-ciação Comercial, Indus-

deste ano,' quando foram contros de associados e so, a. ACIAG foi reco- mento da Corupá/Sãotríal e Agrícola de Gua-
realizadas onze reuniões três reuniões do departa-. nhecida de utilidade pú- Bento do Sul, conservaramirim, apresentou o re-

de- diretoria, quatro en- mento agrícola. Além dís- blíca municipal e esta- ção e duplicação da BRlatório das atividades
dual e' encaminhada a do-:

.
101 e a conservação e sí-

cumentacäe ao Mínísté- . nalização da SC-413/BR
rio da Justiça ,para o Je- 280.
conhecimento ii. nível Ie- Somé-sé estes traba
deral, criação do Serviço lhos,

.

o apoio à fundação
de Proteção ao Crédito da Associação Comercial,
(hoje com 25 associados) Industrial' e Agrícola de
criação do Sindicato das Massaranduba, o inter
Indústri�1!I da Alimenta- câmbio com �s congêne
çlo .

e do �indiçat9 das res da I:eiiãc;> ,a partiIri.dústriàs da Construção , c�pação Aas �re\lIllões da
e do Mobil1ár�o. Pacísc em 'Blumenau, .

A entidade co-promoveu Gaspar, São Francisco .. do
o curso de vendedor 10- Sul e Mafra.

.

jista/Senac, com 25. em- Como meta prícrítäría
presas e o Promicro/Ce- para 86,' a ACIAG tem
ag, com 44 empresas; a construção do Centro
manteve duas audiências Empresarial. Uma ampla
com o Governador do campanha de mobiliza
E�tado e uma com o Se- cão empresanet, comuní
cretárío da Indústria' e táriá e junto as esteras
Comércio e com o Secre- federal, estadual e muní
tárío da Fazenda. A nivel cipal será feita,

.

objeti
local, reivindicou a insta- vando a construção do
lação da Agência do IN- empreendimento em Gua
PS ,Junta Comercial e

.

ramírím,

i

de Renato Pradi

Prefeitura
Câmara de

MuniCipal!
J

Vereadores
de Mlssaraaduba .

de Mlssaraaduba

1985 'está se escoando e neste 25 de dezembro,
. mais um ano do. nascimento do Criador se comemo�
:e nesse momento de alegria nos lares de

-

todos 'os brasileiros e povos do mundo que a .

Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Massaraa(Juba,
. desejam externar a todos, desde o mais humilde
ao maís poderoso dos trabalhadores, votos para
que o NATAL seja muito feliz e que os 365 dias
do Ano Novo sejam de -paz, alegria, saúde e muito sucesso.

FELrCIDADE A TODOS

Massarandube, Natal de 1985.
. .

ZEFERINO KUKLINSKI - :Prefeito Munlcipai
ROLF REI�E � Vice.Prefeito Municipal
ADEMIR SPRUNG - Presidente'da �ara.

ATENÇÃO
A WEG INFORMA A TODOS OS SEUS CLIENTES, AMI;

GOS E FORNECEDORES QUE ESTA TROCANDO SEUS
NÚMEROS PE TELÉFONE. A PARTIR DO DIA 2 DE JANEIRO
DE ;986, NOSSOS NÚMEROS SERAO OS SEGUINTES;

.

B.ETROO1OTORES WEIi 5.A.

72-2020
lIIBi l1IOTORE5 5.A.

72-2090
'IQEG lIIÃQIIIIIA5 5.A.

72-2241

�
, !!!!!I

.. ,;

:Estado. de Sania Catarina
Prefeitura,Municipal de Jaragu' do Sul

.
.

DECRETO ·N° 1.278/85
Declara de Utilidade Pública, para
fins de desapropriação amigável ou

[udlcíal, o imóvel que especifica.
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no

U$O de suas atribuições legais e nos termos GO
artigo 6° do Decreto Lei N° 3.365, de 21 de Ja
junho de 1941;
DECRETA:

.

Art. 1 ° - Fica declarada de Utilidade Públi
ca para fins de desapropriação, por via amigá
velou judicial, a área de lQ.134,30m2 do imóvel
de propriedade' de NELSON TRIBESS, sito à Rua
629 - Sem Nome, lateral da BR-280 - Rodovia
Federal Waldemar Grubba, registrado sob N° 1.4.
956, no Cartório de Registro de Imóveis da Co
tnarca e(·· Jaraguá do Sul, com a finalidade de
ser doado para o Governo do Estado para cons
trução de ·escola.

Art. 2° � As despesas decorrentes do presen
�e Decreto correrão por conta de dotação pró
pria do Orçamento vigente.

Art. ,3° _ Este Decreto entrará em vígor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrárió. �

..
.

Jaraguä do Sul, 19 de dezembro de 1985.
DURVAL VASEL IVO KONE:LL
Prefeito Municipal' Sec. de Adm. e Fin.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

o R R B I Cl D-O P ö v.o. .EDlÇ'\O N�TAIJ1985�
.

, �. '.,'

Preleitura MUlicipal de Carupa
Câmara de Vere.adores de Carupá

A todos os munícipes, ao:;l.igos, tunctonéncs
e ccíabçradores, bem' como aos que díreta ou

, ,

indiretamente
'

contribuírem e contribuem pare
que possamos continuar cumprindo

satísfatoríamente a importante tarefa Executiva
e Legislativa a nós confiada, manifestamos profundo

reconhecimento. E o sentimento
de gratidão que nos inspira traduzimos através

de votos ardentes de um

FELIZ NATAL E PROMISSOR 1986.

Corupá-SC, Natal de 1985.

ALBANO MELCHERT - Prefeito Municipal
OTO ERNESTO WEBER _ Vice Prefeito Municipal

HERRMANN SUESENBACH - Presidente da Câmara de Vereadores

.Comungendo das alegrias e dos sentimentos de fraternidade
cristã que transbordam os corações humanos, no ensejo das tra

dicionais comemorações do SANTO NATAL DE JESUS,
cumprimentamos nossos clientes e amigos, saudando-os com

a mensagem de FELIZ NATAL e VENTUROSO 1986 ..

MARSCHALL POLIMENTOS
Rua Cei. Proc. Gomes de Oliveira, 227 - Jaraguá do Sul - S.C.

'INFORME PAROQUIAL
MISSAS DE NATAL

Dia 24 • Vlg1l1a de Natal. 17h - Gruta N.S.P.So
corro - Tifa dos Pereíras., Gruta do Rio Molha
... Comunidade N.S.Fátima - Alto Santa Luzia .,
Comunidade S. José .de João Pessoa; 19 horas:
Matriz São Sebastião ... Comunidade São .João de
Vila Chartres _ Comunidade São Luiz _ Comum
dade São Francisco da Rua Joinville; 20 horas:
Comunidade São JudasTadeu; 21 horas: Comuni
dade Santa Luzia _ Comunidade São Cristovão
de Três Rios do Norte _ Comunidade N.S.Apare
cida de Ilha da Figueira.
Dia 25 • Dia de Natal- Matriz São Sebastião, 7h.,
ah.;.i9h. :.;.:Santa .cruz:7::-30h .:...:.sS.:Trindade 8:00h
__São Pedro·:8:30h.· _ Santo Estevão: 9:POh. . ...

_. A:·PrQg-r�ação. das; n.llssa� dos d.as.:31 de
dez-embro e l��.de janeiro s�r:'. :�omo aos .domin- :

g08." .-,
....

.. ".
.. .

CASAMENTOS '. No último sábado, dia 2.1, na

Paróquía São Sebastião, foram celebrados 32 ca

samentos. Entre casamentos já celebrados e os

que ainda serão celebrados, o mês de dezembro
apresenta nesta Paróquia 64 casamentos.
EXPEDIENTE PAROQUIAL - A Secretaria Paro

quial manterá seu expediente fechado de 23 de
dezembro (hoje) a 13 de janeiro. Haverá Padre
de plantão para atender os. casos de chamados

para doentes e enterros.
FÉRIAS DOS PADRES - De 22 de dezembro a 20
de janeiro, o Pe. Maurício estará em férias junto
seus familiares na cidade de Formiga, Minas Ge
rais. E de 27 de dezembro a 13 de janeiro, o Pe.'
João Selhorst estará no seio de seus_familiares
em sua terra natal, Nova Itália, município de
Aurora, no Alto Vale do' Itajaí.

Em frente à fábrica. Amplo estacionamento .

Posto d'a VBndas Marcatto

.rUlZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL
EDITAL DE LEILÄO

O Doutor Carlos André Moreira, Juiz de Di
reito da Comarca de Jara$luá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma d lei, etc •.•

FAZ SABER (em resumo.art. 687 do CPC) o

sezuínte: Venda em 10 Leilão:- Dia 04.02.86, às
9:00horas.-Venda em 20 Leilão:- Dia 17.02.86 às 9:
00 horas, por oueín maís der e maior lance ofere
cer.- Local: - Edifício do Fórum desta Comarca.
EXECUÇAO N° 1.906. - Exeuuente NILSON
'KLEIN.- Executado 'SEBASTIÃO SEVERINO DA
SILVA. - BEM A SER LEILOADO:- 1) Uma casa
de madeira, medindo 8,00 x 6,00ms, comprimento
e Iarzura respectivamente, contendo a área de
48,09ms2, com uma varanda medindo 2,00 x 3,('0
ms., incorporado à casa, com auatro divisões in

temas, tudo com acabamento em madeíra. sem
forro coberta com telhas de barro tipo francesa,
janelas esquadrias de madeíra, assoalho .de. ma
deira de 'LE!Ír sendo todo o madeiramento em bom
estado. casa semi-nova, avaliado em Cr$ 7.200.000.
Dado e passado nesta cidade de Jarazuá do ··Sul.
aos dezoito de novembro de 1985. Eu, Adolnho
Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

CARLOS ANDRE MOREIRA-Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Os Herdeiros da'c Duquesa
47.-LOURENÇO E ÚRSULA PRETTI

-

' .. ,

,

O casal eta natural de Rodeio. :SIe nasceu aós
04.01.1881 e ela aos 24.06.1."89; A pri...�lfa )n-q- ,,'

lher dele foi Florent1Da Sevegnanl, illQ� ,40, José"
Sevegnanl, com a qual teve um f1lh..o""o ·Emi11�;,'.
;Esteve aqui··Bo Pantano M.ole já e,lJl 192Q. (;QID os '_

filhos do ISidoro Pedrl. Deles ,ele r�qu�l'�\1' esta
terre que ,hoje é dos Prettl. Fez o seu ranchlnho,
onde está a casa do Navíno, Sua fam1l1a veio: p�-,
ra cá em fins de 1922�

,

,

. O casal criou a �egulnte famma:� Êm1l10, ca
�ado com Qtilla SaUer;

�

lolanda, c8lJ8da com Na..

vmo SaUer; LuIZ, casadQ' com _ Natália �clttl '

(nota: .e Luiz, gue é o ,(MIo, foi. segundä, criaD"
ça que nasceu em Santa:,.�� Do�ano'de::'1923);,'
Hllárlo, casado' com Leollida Bisonl; Santa, casa

da com Hnárlo Prestlnl; Ana, casada ÇoID AÍd.ul
no PessaUI; Paulo, casado ' com Ida Lorenzett1;
Marta (filha de criação), casada com L'9iz Bucelo.

Foi na terra do- Lourenço que foram feitas
as primeiras plantações de arroz e quem ajudou

,.
nesse trabalho foi o Estefano Vlcoskt e .AntOnio
Matei. Foi dele a idéia e a iniciativa de abrir o

valo da sociedade, desde o rio até O- rumo' com '0
Alvaro Rosá. A água vinha pelos valões abaixo.
Encontrou facilidade da parte dos donos das ter..

. ras que estavam também ínteressados nas obras,'
mas .encontrou dlficql4ades. pa.ra, desvíar ,� �-.
gotos. Foi o zelador da estrada durante muítos .

anos, do encruzo para cima. '

'

ESte homem amava o trabalho;-.Suas arrozel«
,

ras e milharais eram sempre os maís bonltos da-'

época.- Ele �tl1;Ilulou muítos .celonos no' p��t�. ,e

do arroz. Sua mulher foi sempre multo
-

píedcsa,
característícas dos Salda'nhas de Rodelo., 'Enquan-

, to que ele tinha. o dom de curar verrugas e bi
cheiras de animais" ela tinha, o .dom de curar, i

pínges, Prestaram muitas
.. 'alegrias' para muitos

vizinhos. Ele faleceu no dia 29.01.1958'e ela aos

0903.198'1, em' Saniã 'tuzla._
. , .

_... -.

• FRIGORífiCO:..d U'_�,_�·;.'S�'��.'_'
ANO 40 ..

1945 � 1ge5. . c

PRODUZINDO Atn!ENTOS ÖOM.--®.UALIDADE'; ·.,E' ..

HIGIENE, COM INSf'EÇAO FEDERAL SOB . NI!82-·'
.

FRIGORtFICO-SUPERMERCAJ)O-lrABRIGA. !tAç'OOJS- ..
'

_":-,'

CO,MERCIAI� F1oRIANI'.
Máquinas e Equipamentos paraEscritórios -. ',�"

Temos à ·disposição: Assistência técnica . de ma ...

···

quinas de escritório em geral, relógio-ponto, au-.':
tentícadora Burroughs e caíxa " registradora.

.

.

.

Toda' linha de calculadora SHARP· e OISMAC;. J
.

máquinas de escrever Olívettl novas � usadas, .

máquina de escrever ... eletrônica DISMAC-OLYM�
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga-

.

da, móveis ..para escritórios e . . acessórios para
máquinas em geral.

-

Çonsulte-nos pelQ Fone 72-1492 ou na Rua, Ve
nâncio' da Silva, Porto, 353. _.Jaragwi do Sul - se.

;.-; r ? :: i: éORRE'IOJ DO 'POVO'

Barra Velha espera 150milveranistas
o muniçípio. de Barra

Velha comemorou dia 08
o seu 249 aniversário de

emancipação política. Re
clamando muito da falta
de verbas, o prefeito Wal
ter Régis optou por uma

programação simples, com
a participação popular.
Váric;>s concursos foram

programados, além de ex

posições e torneios. Um
dos balneários mais po
pulares da região Norte,

. Barra Velha' espera por
mais de .150 mil veranistas
na temporaca do próximo
verão. A cidade começa
a receber reparos no seu

planejamento urbano, ví-

sando recuperação de ru

as, jardins e calçadas.
"Mas não podemos fazer
muita coisa, porque re

centemente a Câmara de
Vereadores rejeitou a as

sinatura de um convênio
.

com o Banco Mundial.
.

Estes recursos serviriam
para dar uma maior dina
mização. à nossa infra-es
trutura", lamenta-se o

prefeito Walter Régis.

r _ •. ,{,. �:-�:'
-

..... ,. ',- :: • ',..,i-. • t •.
-

',;.

.

"
- ...... .,.

oBANCOlu IAL.

'.

mBEsc/�
. I

•

More bem, more DO" Jardim, Ana,' Paula:)'"
"

.. Lot!s co� .inf�a-est!'U�\Íra complete, prontos' para coPstruir o seu t�t:. "
,

Loealízação, pnvlle�ada no NOVO Jaragu& E��rdo, "agora com ,a paviméritação
faclll-taJido, o ecesso e valorízando ().- seu �nV'esti mente.

'

APROVEI'tB ;AS' cONDlC;OES ESP!�1AlS .DE LANÇAMENTO. c,

...... ...0"'1:.'"'.

lI,lfo�ç�_ e .V_Pi ':�.:'.:..�olt.::.,� legllr_� de, ""

�.
",.. -

�,<;- •

.
'

.Empreen'dilDenlos_: I-mobiIiários :' -"
/

.
'" .._,

�-' ,
'�.

I

_.' ;...... , ..

,Marcallö'·�! " .'

./

. ?

. I..;:
.
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Folo Cenler Lida.
Agorà sob' nove direção

'Revele seu filme a cores e 'ganhe desconto de 30%
meís uma ampliação de 20x25 e um' álbum como

brinde.

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala':OS

Mirömaq
- 'Equipamentos" PI

Escritório ',Ldta.
MáquiDas de escrever Faclt-OUvettJ. Calculadoras Faclt,
SIuu1p • Dllmac, M6veis Esdi • Iinalan, M6veis de aço
Mojlaoo • Pandin. Assistência técnica e 'equipe 'de ven-.
declores. Consulte-nosl '

Pilial: 'Rua Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398,
OJD Jaragoá � Matriz na Av. D. Pedro II, nl? 166 -

São Bento do Sul - SC.

BrcindenDur'q:&-Cia,
F&riill& d. viaãgt..

·

'. êiOmãreio da álcool ci granel.
Prefira sempre "ViBagr. Brcm.dEtllburr".
1\ua Jom'Y'i1Íe, BC? 1.255 • )lOJle 1a-®$9

, JaraguA do Sul _ SC.
Com Posto de Vendas lunto a FAbrica

Jarig'Á élo-S.f...13 aê.Clezembro de 1985�:,
-

-c O R R E.l9.� D" "C).,�,tl· .. /, ""JlQlllo NATAUJ089,

�r:;da:� �:d.:v.! Politica, Políticos, f..Clore . &
.

ciä.
-

� .

���i�r���n!' ��?t"J�� .....
dâ-\ Câmara de Jaraguá ação de cargo de advoga- 10.55, formalizando o ato, zer consulta ao Juiz E- ão Lúcio da Costa, Fran-

do Sul marchavam para do para a Prefeitura � í- mas forma-se uma: interes- leitoral, dr. Paulo P(lre- cisco Modrbck,' Durval

o encerramento' das atíví- senção de impostos pera sante questão de ordern gríno Perreíra, Os LUas Marcatto e Raimundo Efu
dades. Uma série de pro- a firma Jaraguá Fabril em relação ao suplente se passam e à consulta, mendoeríer, o sr. :3rich
[etos ainda precisavam S.A., elevavam o termo- que lhe devia suceder, de fato, esclarece que o Batista era empossado' (;O"
passar pelas Comissões e metro no plenário, onde Tomava-se conhecímen- suplente não podia ê.SSU-' mo vereador da Câmara

seguir ao plenário para aconteciam acusações mú- to que o suplente 'lesse mir o cargo, por não ter Municipal de Jaragué do '

discussão e votação. A tuas e acaloradas dís- vereador - Erich Batista, votado na última eleic'io, Sul. Naquele dia -falta�

Câmara era composta dós cussões, saídas do recin- não tinha votado nas úl- Novos dias correm até vam os vereadores- Ney
seguintes vereadores: Nei to em sinal de protesto e timas eleições e esse ia- que se encontra a solu- Franco e José Pasquaiínt.
Franco - Presidente; Má- a comparência de com- to tornava duvidosa a ção: o jeito era requerer De tudo que se contou,
rio Nícolínt e João José pacta assistência" levada posse do mesmo. Criara- ao Juiz Eleitoral da ce. ficou claro a necessida-,
B�rtOli-Secretários; Wal-' pelos grupos,do PSD e da 'se um caso federal, pera marca, para pagar a 111\t1- de de obedecer às leis:

demar Grubbe, Durval ,VDN, tentando intimidar o suplente, .poís, dizia-se ta estabelecida para os naquele dia os legislado-
Marçatto, Raimundo' Em-

"

os- vereadores .e pressio- que:o Código Eleitoral, que deixaram ,de votar, res cumpriram à riscà a

mendceríer, José- ]iléisquä- -nar conträ a' autonomia . entre ulil� $�rie de pena- que foi despachado lavo- lei eleitoral. Mas ,.jjcou
Iíní, Augusto Sylvio Pro- do Iegíslatívo municipal. lidades eos qu� não vo- rávelmeIite e o recolhi- uma verdade: não votar

doehl, João Lúcio da Cos- Não se sabe por que Ia- taram, estabelecia que os mento da multa se 'con- numa eleição em que se

ta, Francisco Modreck e zões o sr. Waldemar faltosos não podiam Ie- sumou. Acabavam-se' os
' é' candidato, é pedir pra,

Fídelís Wolf. "Projetos ta- Grubba apresenta' à Mesa ceber subsídios e nem apuros do suplente para ser suplente toda a vída.
is como doação de terre- a sua renúncia de vereá- praticar atos para os ocupar a cadeira de ve- E algo mais. , .

no para a Associação Ru- dor, o que é acatado nos quais se exigia o certifi-, reador.
ral, criação do Distrito de termos do art. 26 do Re- cado de reservista. A. dú-

'

Eis que, na reunião de 28 EVI SINSVAL

Retorcida, contrato entre gimento Interno da Cäma. vida do presidente da t:a- de outubro de 1955, na

a Prefeitura e a Cia. Te- rat e o, Presidente 'lssina sa, leva o mesmo a Ia- ;presença dos vereadores Novembro/êô.
leíõníca Catarinense, cri- a Resolução n° 20, de 11. ..------..

'

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

e ...R(iA�'DIRiTASPAAATODO

BRAi@II.',' ,fllIADAANTGSOINeS17 __.o
WAGNER' TrlinsporMs I Coméfcio l.td.. W'

,

-c.=I!-'

GARGAS DE JAR,AGuÂ 00 SUL. E REGIÄO'
PJ I)�O PAULO ',CAMPINA$ -

ÇAMPINAS· sAo PAULO À'JARACiOA DO SUL
e: REGIAQ

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

Aqropecuâria Casa'
Lavrador Ltda·

,Distribuidora eKclusiva dai rações e concentrados" "GUÁBI"..
,MaRt9m cQmpl�ta linha de defensivos, adubos, sementes'

, , e f-enament-u agrtcolils.
_

. Loja 1 _ Rua JoiBvtUe, 1.19+P. 72-0919-Jaraguá do Sul.
.

.

.

Loja 2 _ Barra do Rio Cêrro Fone 72-2223 __ Jaraguá do Sul -SC.
Loja 3 _ Rua 28 de Agosto 2345 Fone '13-0066 - Guaramirim - SC.

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWElT ZER

�limft 'cl� -p��;n:õs·�'-irä.D.éies- äiiiDiàis, ·'ciiíifgrâs�-vacinações,'
raio x, intemamentos, boutique.

KlUl Jo1Jlv.llle, n9 1.178 (e. frente ao Supermercado ßrelthaupt)
Pone 71-0919 Jarap4 40 Sul - Santa Catarina.

IlATAI.dtlFAC/LI/J
IºPAGAMENTOSÓ
DO CARNAVAL!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Plantio du' lIIilho- e feijão após o IUlo
. Com a finalidade de aumentar a renda familiar

.

do . produtor rural, através da díversífícação de cul
turas, ocupação do solo e aproveitamento de resídu- r

:

os de adubos, foi lançado dia 12, em Indaial, a Cam
panha . Plante Milho e Feijão, àpós o, Fumo. Ao ato
compareceram supervisores da Souza Cruz,' técàícos '

da Acaresc e da Cidasc,
.

representantes de prefeituras
e sindicatos de trabalhadores rurais, além de políti-
cos. O município de Indaial integra a região admínís,
trativa da regíonal. da Acaresc de Jaraguá do Sul,
que engloba ia munícípíes. A Campanha, qua tem
o patrocínío da Souza Cruz e Secr. da Agrie. e do A

bastecimento, através da Ae�resç e 'da Cidase, preten
de atinair nos �a mun1c1plo�' da reii!o de Jaragué do
Sul 2..300 hectares de solos plantados e<!lm fumC?1 sen

do que deste total, a meta é alcançar 2.000 hectares.
E destes, 1.200 hectares com milho, onde se pretende
alcançar uma produção de 60 mil sacas e aoo h�cta'··
res com feijão, com previsão para colheita de 11.300
sacas de sessenta quilos.

A nível de Estado, objetiva-se atingir 23 mil a

gricultores, com estimativa de produção de 69 mil to
neladas de grãos. Os agricultores da Souza Cruz

_

se

rão atendidos diretamente pelos instrutores da empre
sa e os demais pela Acaresc � Cidasc.

Queb,ra de arroz na região é pouca
. :e quase significante a quebra na produção de ar

roz do Médio Vale do Itajaí. Na região de Massaren
duba Eil Guaramirim, nox Vale do Itapocu, maiores

,

produtores de arroz irrigado de Santa Catarina a per
da não vai superar os 20 ou 30%. Já na região de Gas

par e Ilhota, não houve nenhuma quebra até agora.
Segundo Irineu Manke, presidente da Coopera

tiva Agrícola Mista Juriti, de Massaranduba, esta

perda de 30% da produção se deve ao arroz que está

agora em fase de maturação, ter sido atingido pela
estiagem durante .e Iloreção em agosto e setembro.

A Cooperativa atende os municípios de Barra . Ve

lha, Piçarras, Guaramirim, !!uiz Alves e Massarandu

ba, sendo que o decréscimo da produção foi verífíca
do quase todo em Massaranduba, já que o arroz plan
tado nos outros municípios ainda está em crescímen-

. to vegetativo, sendo a. sua floração somente em janeiro.,

Viação Canarinho Ltda.
o triUlJP9rte carluhoso

. Programe bem as suas víagens de férias e .

recreação. A "CanarlDho" coloca à sua dis

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodo�, 987 _ Pone 72-1422

JaraguA do Sul SC.

�----------------------------------�----------------------------------------------------------------

-
Quando o blmbalhar�����l��;::���ia�!;��e� de

mal� uma data qu� marca o .maJor acontecimento da humanidade, -.

desej� que todos os corações se irmanem num' .

abraçq fratemo, apagaildo ()dlos' e 'rancores, tazendo' com
'

:
. .

que a paz en\1»lva o mundo, tr�formando-o numa verdadeira
.

. primavera de amor.

Aos nossos diletos munldpes guaramlrenses, .envtamos os '

mals sinceros votos de que o Natal esteja presente em seus
. lares em todo o seu espírtto de paz e fraternidade,

pronunciando um Ano Novo repleto de alegria e

reaUzações.
' .

"

São os. augúrios da

Prefeitura"
.
MuniCipal de Gua,ramirim

Admlnlstraçio José Prefeito de Aguiar/Victor Kleine

. �·Câmara. de Vereadores' 'dé Suaraliril
Ademir Izldoro, - Presidente

Revendedor··Autorizado Volkswagel)

. NOSSOS.

- AOS M,GOS
i CLlENJ��/g:OO!
�,

. EM 86.M''CLHORARUNTOS· �

VAMOS J
OA MAIS!

j AIN
menegottl
Veículol S.A.

"

Av. Mal. Deodoro, 930
Fone: 72.0499

Nesta fraterna mensagem, rogamos ao Senhor que
abençoe o seu lar, na Festa de Natal, e ilumine

.

0$ seus caminhos' no Ano que vai chegar.
,
E como é tempo de paz e de amor, abra sgGra
séus braços para o nosso abraço.

'. - ,BQAS FESTAS
.

. Deleterko Repres. COlerciais Ltda•
.. .

- ..

Av. Mal. Deodoro, 855 • Ap. 503 • Fone 72.2398 • Jaraguá do Sul • se.

REVENDEDOR AUTORIZADO

'*(·)�··'i'
MOTOS NOVAS E USADAS

PEÇAS E ACESSÓRIOS

R. Adélia Fischer, 239 - Fone: 72.2190

Jaraguá do Sul - SC
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-Cruz" de, -'M_alta, Jricampeão,: 'invicto da 1a. Divisão
Com um saído de oito

"vitórias e dais, empates,
. somando: dezoito -pontos
'nos dois turnos, o Grê
-mío " Esportivo, Cruz

.'
de

-Malta, -, de 'Rio da: Luz,
<-eenquistou de -íorma- in
=vícta- o Campeonato' da
, '1 a Divisão dê Amadores
, daa Liga Jaraguaense de
Futebol. A conquista va

leu' o tricampeonato ao
. 'chice dirigido por Ade
-mar Frederico Duwe.. Po,
'·ineroq.e marcou aos 5 .mí
'natos do primeiro tempo
':0 único gol da

Ót,

partida,
"que deu o título ao Cruz Largando na décima
"de Malta, sobre o' Seleto quinta fila, .: entre trinta
'na partida arbitrada 'pelo e seis concorrentes, o pi
�trio joinvilense, que teve loto jaraguaense Sávio
.

Valneide de Carvalho no Murillo Azevedo, da Kohl-
, apito, bach, foi o sexto coloca-

Para a conquista do do na oitava e última e-

tricampeonato, que deu tapa do Campeonato Bra-
'-ao Cruz de Malta a con- síleíro Chevrolet de
dição de: representar Ja- Stock-Cars, disputado dia
raguá do Sul no Campeo- 15 no Autódrmo de In
nato Estadual Amador, terlagos, .São Paulo. Sá-
'da. próxima temporada, o via participou de cinco
técníco Curt utilizou-se provas, somando' 20 pon
das seguintes atletas: \-Vil- tos, figurando entre os
frit, Renato, Guillow", dez primeiros da tempo-
Waldir, Celso, Sídior Iva- radar O que lhe valeu, pe
nir, Cláudio, Lírio, Ade- la crônica especializadar
mirr Pomeroder Cóli, Mil- como a revelação do cam
ton, Laci, Laranja, Níl- peonato: O campeão bra
san, Sílvio, Evanir, Aril- sileiro foi Ingo Hoffmann
do e Reinaldo. O título

e nas cinco etapasr Sávio
foi comemorado ontem,' obteve a 21 a, 16a, 64r 5a e
domingo.
Cruz de Malta lxO Se-

sexta colocações, respec-
tivamente.

- -leto foi a única partida
,realizada dia 15r no en
,cerramento do : segurido

,

turno. : O Baependi' entre-
--gou- os pontos para o Bo-
tafogo e O' Estrella ven
Ceu por WxO o Alvorada.
Botafogo e' Seleto decidi
ram dia 17 à noite, em

Guaramirimr o vice-cam
peonato da 1 a Divisão,
de 1985. O presidente da
Liga, Waldemar _Vieira,

, explicando da razão da
.

escalação de trio joinvi
, lenser disse que as diver
'gências existentes entre
os dirigentes de Cruz de
Malta e Seleto quanto ao

trio de arbitragem, moti
vou- o fato, nunca por
falta de capacidade cios
árbitros e bandeiras lo
cais.
Vieira acrescentou que

no día
'

26· de fevereiro cerca de -quinze' clubes;
será eleita a 'nove díre- isto a contar do Interesse
.toria da LJF (ele cumpre .demonstrado 'pelos dir�
mandato tampão) ie está .gentes. Ain5fa no primei
-propenso a não concor- -ro semestre seria realiza-

-

rer à. reeleição, No entan- .do u,m .torneío .para os

to, adiantou que o Cam- clubes, da primeira díví
'peonato- -da 21,1 Divisão .são, ,já, que 0.- campeona
deverá começar e .merço, to deverá sair somente a
com

'

a participação de· pós a Copa do Mundo,

, Sávio - --entre -, -,os lÔelhorés: '�e'DI
, "

:�' luijrl'auos:;,
A Kohlbach continua

rá investindo no automo
bílísmo, em 86, na Stock
Cars, e a princípio não
deverá participar do Cam
peonato ' Catarínense ou

possivelmente apenas
-

na
160.0cc. E em janeiro, dia
21, no Autódromo de In
terlagos, dois pilotos (Sá
vio e um segundo a defi
nir), representarão a es-

, cuderia jaraguaense nas

Mil Milhas do Brasil.

A' empresa que mais a

póia o esporte local,' en
cerrou o ano, reunindo
sábado, dia 21, no Bae
pendi, diretores, atletas,
dirigentes das vári,as mo

dalidades patrocinadas,
imprensa e convidados,
durante um almoço de
confraternização.

Encerrados os certame$ .�e. volibol
,

de 1985
A Liga Regional de Vo

!ibol e Basquetebol en

cerrou no dia ,15 OS cam

peonatos das categorias
'mirim, infantil e infanto

juvenil, fechando tam
bém a temporada no âm
bito de competições., No
dia 14 à tarde, no Artur
Muller, pelo mirim, Ar
malwee Ox2 Pomerode e

Pomerodé 2xO kohlbach e,
no Infantil,

....
Kohlbach 2

xO Teresa Ramos e Ar
malwee 1 x 2 Teresa Ra

mos; no dia 15, no mes

mo local, pela categoria

mhim - Kohlbach -1 x 2
Armalwee, infantil - Ar
malwee 2 x O Kohlbach .

e

infanto-juvenil - IKohl-
bach 2xO Armalwee.

; A dassificaçãa final
desses campeonatos -fOi
esta: infanto-juvenH: 1)
Kohlbaçh, 2) Teresa Ra
mos (Corupá)f 3) Armal
wee e 4) -Ki-Kaska (Gua
ramirim); infantil - 1)
Armalwee, 2) Kohlbach e

3) Teresa Ramos; mUlm

1) Pomerode, 2) Armal-
'wee e 3) Kohlbach.

EDJÇAO NATA1Il,88S,

tig..� " vão ç�n8truir
'

sede própria
Uma sede única para a-

'

Cada Liga disporá de
hriga�, _-as :_il'igaSJYde'spOttl,;;: ': .uma: secretería; :�pa..tada,
ovas 'seinplle foi",:i.u:ii2BOnho� ,'. assim .como bayetá:'" :l_!ID
-acalentádo"pelosC aniqtes ': audiMriCl: p-ar� ::r�jões.,
do esperta.' lacat '_- _. O � so- ': de . use comum, e, ,pa.ra a
nho 'começa a se tomar JOD. ,Será dipgi.da: '-;: atra
·l'ealid�de .. comi a promes-. ,vês. elo condomínío �lé!s
sa da doação de -um .ter-

'

entidades partícípentes e
rena, de pouco mais de o pensamento, -. ínícíal é
400m2, nas proximidades dispor de um secretário
da Weg I, (fundos Estofa- 'executivo;, -para atendi-,
dos GO_ID,es), -pelo preíeí- mente -íntegral aos. asso
'to Durval Va.�el, onde se-" ciaQ,os - das' J;:!gas� '., Cadil
rá eri�ida ,�.:��d� 4a Liga 'e:ntidad�' OU$Cill'á ::::recur- -',

, J�Tagtla�nse' _' .de "F:uté1?91, ,
SQs: juiite ao� Clúb�,_: J�-,' ,: ,

: !-Ig� Ja.r�g�a�p:Ele ���', F:u- "_gera.çõ,ªs ':e,: em::- :"o�t*as:
'

,

tebol- de 'Salão; Uga' Re- fontes,' haja --'V:istä' �que "

gional de Volibol e Bas- 'na' 'doação; a -munidpiill-
.

quetebol e _Liga Regíonal
_, d_ad_e:- fixa�á. pra�o, para i-

de Bocha ;e Bolão, -qne: nícío das obras-";sob
-

pe
-futuramente será tunda-

-

na do �iinóvei reverter-se
da"

...

-

_

-

-

'

',ao patrimônio" P1.Íbliço .

, Bra·sil conhece '

.

"

- adversários
O Brésíl , éstreärá ,na pos: A- -, Itália, Argentína,

Copa do Mundo do Méxí- Coreia, do. $úl e Bulga
co em 86 jogando contra ria; B' ::' Méxíco, Bélgica,
a Espanha no dia primei- parflguai e Iraque; C-
ro de junho, às 15 horas, ,Frànçal Canadá, Uníão

'

-

conforme foi" estabeleci- Soviética' -e Hungria;' D,
do no sorteio 'realizado Brasil, 'Espanhá, ,Argélia
domingo à tarde (dia 15) ,e .Irlanda -do. Norte; _ E__
na Capital mexicaIia�', O ',Alemanha- -Ocidental;

-

U
jogo de abertura da Copa _ ruguaí, Escócia e' Oma
será, no dia 31, �e maia ,marca; Grupt> F·-' Polôni
entre' a' Itália �e a Bulgá� 'a" Mariocos, Portugal e
ria. O �ras�l, aléIIi �da -E.s- : ·1Ii�làtefra. O Brasil" fica
panha, tera como adver- rá:· sédiado

-

. em JaUsco,
, s�r�os no, seu gru.po a Ar:' Guadalajara, o mesmo' 10-
geha e a Irlanda do Nor-, cal-em qü,e' eSteve quando
te. .-

�".

"'da Copã� de 1�1014
-

São os seguintes os Gru!' - ,:! '

Difid IDQstra, realizações de 85
o Chefe da Divisão de Para essas :atividades to

EduCação Física e 'Des- ".

das, i�>i�Al investidos' Cr$
portos da .19a Ucre;' Wal- 118;110.000. ':Vinte e seis

�iir Giese; apresentou . à ".eséölcls· paf.tieiparam das
Imprensa um amplo "re- promoções,.
latório das atividades do

'

ano, enfocando as p:hnho- ---------
ções e participações' em

OLIMPIADA

jogos, festivais e campeo-
BAEPENDIANA

natos escolares" além do
aprimoramento dos' pro-

.

- Com abertura solene

fessores ligados à, áreà. dia 16,.. foi ;realizada ;nos
,

No, total -foram 18 as a" ·dias- 11 e 18 passados,
tividadês realizait�s no 'a> no C.A;Baependi, a 1� 0-
,no" envolve.ndo direta-. limpiada Baepend!ana,
,mente 2.418' alunos!àtle- : que Lreuniü. "'. associados e

tas, 1.038 lÍledalhas- e 24 filhös de associados nas

troféus distribuídos, 561 modalidades de judô, na

materiais esportivos co- tação e -tênis. No final,
mo bolas de volibolr han- houve entrega de trof-éus,
debol, basquetebol, plás-

- 'medalhas e cert.ificados
tico e borracha, além de aos vencedores e a� par-
5�0 materiais diversos. ticipantes.

'

-

M eJ h�o r ,_
Esta fra,se tem se tomado uma rotina
uIlimamente, refletindo o cUma de
euforia presente neste Um-de-ano.

Desejamos que ela seja uma constante por
multo tempo e' atinja aqueles que ainda nio

puderam dizer o mesmo.

FELIZ NATAL

eis t r a U a , , ,
• • •

, I
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Duas importantes' obras -

.. c, cert�ente'\i�'Úl;i��- "�bo�há�' ,deste '�tr1b\11adô' 'ano ��::�ár�Sen���:esina�,põlitico ;êq) lançameIito� da: .cendídatura de Déeío . a público nos 'días 11 e 18
Piaze,ra

-

a dê'hlltadö' 'estaliuaij' pelo PFL.' Q � vice pre- passados' A . .

I'
" • pnmeua, a

,feito, vai respaldado: 'pelit sua, postura' ,e .boa. penetra- Ponte da Argi, que inter.. '

ção entre os' jovens, deven<;lo'�receber também o, apoio liga o Jaraguá Esquerdo
dos artículadores do POT, não sendo surpresa se pe- pela rua Dr. Bnncc Fer
dessistas e peemed�bi8tas locais vi�re� a apoiá-lo. O mi com a rua Angelo Ru-
tempo dirál

'

", "�', bíní e êjl segunda" a Pra-
,

Décio' êstá ,elll_ cam.,a-
'

a possiblIldade� �o PFL ça .do Imigrante e o Cen
,aha permanente e apesar l�ç�r ca,ndidato'a depu- tro

, de Informações Tu

de saber däs" dUléúldades tido' fedá,ral; ". multo em- risticas, na BR-280, pro

aCeitou'. desaflo,de ion.. ,\lor, Di9 -exlstàID. nomesl xímídades da Marisol.

(!�rrer, 'riareditÍD,dó'" DWn 'MB,,, provável que' seja O .secretane de Admí
,lKml' "_in_o,' íöaU 'e 'tlê 'J�lnyille, eujö apolo nístraçãc Ivo Konell, re
,�10nalméQte. :'i'älnbêín será :,'certameilfe:, negocia- portou-se nas duàs opor
'do "iA de- tódó aläSt_da do.

.
'

. , '

i ,xil tunídades, representando
.

as secretarias, afírmando :

'No PDS e no PMDB está tudo .indefinido. O PDS po- que a' admínístracão mu

,derá sair com Paulínho Bauer, que, no entanto; não nícípal, voltada para os
"tem apoie unämme dos pedessístes locais. Encontra Interesses comunitários,
resistênCias, principalmnete junto a, ala progressis-' realízou as' obras que são
ta. O PMDB ainda está a procura de candidato e, se- da maior importância
gundo dizem, um conhecido professor, excelente Ii- para o sistema viário, pa-

,
gura, teria sido convidado, mas, sendo apolítíco, _

a- ra o lazer e para o turís-
,,

cabou não aceítando.
'

mo de, Jaragua do Sul.,

'As divisõeS . exiStentes, de. estadual e ficar' sem Acrescentou que as 0-

�, dentro do� partidoS e'. a deputado seria' C) fim da bras entregues são um

disPe�o' de forçai, pode- picada. Nàda centra as' legado que o povo .sabe
� rio ,levar, Jaiilguá Q Sul candidaturas em anda- .ré reconhecer, pela sua

.

a' flcâr sem representante -mento, mas. seria ínteres- reconhecida importância:
'na Assembléia LeglSlati.. sante que ri munícípío es- e utilidade.
va a partir de. st . "Já tivesse acima de -tudo... " Já o, prefeito .Durval
nlo tem representatívlda- Vasel disse que tanto a
O 'deputado Pedro Colin,' considerando politico . ponte como a praça (0-

"copa do Mundo'; -' só 'aparece de ,quatrö em quatro ram realizadas com recur
anos para pedir votos e som� - disse que se for can- sos' próprJo,s do munici

,

vocado pelos, companheiros sáí mais uma vez candida- pio:, não prometidas em
,to. Desta feita pelo 'PFL, ao ,q-qal es�á filiad�. Em Ja- campanha política, "pois
raguá o que tem de politica e "eleitor' do PDS --descon- o bom administrador de-
tente com Colin ,não está. no gibi. Simplesmente a- ve reconheçer que pata
bandonou. 9-

a consecuç&o do �eu. ide-
.

O expediente, do co: será das 9 às 11 horas,
O imbróglio da eleiçlo da Convenção realizada aI, é necessário determi- mércio, assim COInO dos ,o expedfente ao ,público

,do diretório municipal do em agosto. Q Jlegócio é nação e discernimento pa- bancos, nesta segunda- ficando fechados nos di·
PMDB tem, mais':um cap1- ,melo cOlJI,pUcado piua es-, ra todas as obras reda- feira, dia 23, será nor- as 25,-e 26, ,a exemplo do
�iJ.lo� Q TRi, segulldo', o : ,t�, P9'!,1cas I1lih� e o pre- mal. Amanhã, dia 24, 'o comércio. No dia 30 ex'

prefeito ,Va!J�, m.l�9U, o sidenté pegaça proUleteu A PEDIDO, comércio permanece . a- : pediente normal e no di!
proceSso à ·Comarca. de. para jan�lro uma coletl- Udo Wauner berto, até as 12 horas" 3l, nãQ haverá, expedien-
Jaraguá do Sul e agora . va para- esçl(Jleçer o as-' c

_ (hoje até as .21 h, ininter- te ex�erno, apenas inter,
espera-se ,pela -·'anulação 'sunto.

" "
" ,I esclare'C'e'

'

ruptamente), não havendo! "Q,o� _,.

'

O' secretário-chefe �o Gaplan" Francisco de As- " '

tambérri expedie.nté nos A,' Preféitura Municipal
sis Cordeiro, entrega nesta;;. segunda-féita, em Massa- O

'

ex:'superintendente, dias 25 e 26, assim como, encerrou no dia 20, sex'

randuba, acompaIi,hado de DiiVio Leu,uma ambulância. '

,da Fundáção Catarinen- após o meio dia, de -31. ta-feira, com a entrega
. Chiquinho Assis goza de gt��e conceito na área mu- :

se qe
-

Cultura, Udo Wag- de dezeinbro, inclusive de 'cestas de natal pa,rª
. nicipalista, e se sair' candidato a deputado federal de- ner, esclarece ao Secre- para :os superII.lercados, ,

os - funcionários, as suas
, verá arrancar, muitos votosna re.giãQ.,,�:O secretário-e-, tàrio de Educação,' Cul- que' obeQecerão os mes- ativiEiades do ano,' re·

xecutivo da AmvaU já -declarou que vai apolá-Io. Es- tura, Esporte . e TUrismo
'

mos chorários das lojas, tornando a normalidade
,.tá co�ele., do 'Município", ßâll;io.ino segundo o acordo firma- nö dia 01 de janeiro. Ou·

, Na" 'inauguraç'o ,. ,<la '.tar, 'uni; p,róje.to ,é vender .

Raulino, aceica de súa a- 'do no inicio do mês en" rante este período funeir
, "Ponte da Argi", selllana o "pacote: turlstlco"i so- firmação de que se ele_ tre os, �indicatos prófissio- 'onarão somente os servi,

, passada, o que mais se -bre a '�atração" do. rio. se filias5e ao PMDB, o nal e patronal. ços essenciais, isto é,
,

a
" comentou foi a poluiçã.o coIQrido.:e -triste, vergo- secretário deixaria a sua, Os ,bancos cumpnrao tesouraria, coleta de Ii:

. ·,do rio Jaraguá,,' Aliás, nhosa, mas verdadeira a função na Prefeitura. O horádo integral nesta se- xo, iirigação de ruas e

nesse particUlar, o seere- . ,agressão clué' o. bleio-am- ex-sup,erintendente se gunda-feira, no entanto, patrolamento das vias pú�
. tário de 'Turismo Baldul- bienle vem sQfreIido, Até demitiu do Governo do dià 24, vé�pera de natal, - blicas.
no Raulino. poderia' mOn- quando.,' senhoresf. , Estado com 0 línico ob-

. DE COCHEIRA,: Ao findar mais um ano, de bon� e· jetivo de se dedicar inte-
maus momentos, agradecemos aos que remeteram 'grabnente a família e a
cartões e votos de boaß festas e que- tiveram" a paci-, empresa e jamais

'

ambi
ência de nos aturar durante 1985. Agradecer também cienou cargo na Adminis
aos que elogiaram e aos que criticaram. Creiam, foi tração Pfública ' Munic,i.
bom tê-los como leitores. Esperamos continuar juntos, pai" pois sendö assim, o

, pois logo mais, no dia 4" de janeiro, estaren\os de vot- secretário não .'éorre, o
ta. Feli� Natal!. risco de perder o emprego.

No entanto, entende de
que a sua .infeliz afir.ma-.
tiva demonstra a sua fal

:_ta de �prepa'fo cultural e

'político para o 'cargo que
exerce e poderia ser subs
tituido perfeitamente' por
alguém' mais coerente e

sensato.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÄO, TOME UMA

DEClSÄO INTEL,IGENTE.,

madas pela população".
A ponte,' no ,', relato, do
.preíeíto, segundo lideres
comunitários, era espera-:

.

da há maís de cinquenta
anos. Ela 'tem um, vão
de 49 metros, lQ,20m de
largura 'e executada em
150 dias, com um custo a

preços atuais, de Cr$ 800
milhões. Os acessos via
rua Angelo Rubini, con

sumiram 150 toneladas
de asfalto, a um custo
d� Çr$ 99 milhões 'f:! es,
l.510 m2·

�

de calçamento
a paralelepípedcs da rua

Dr. Enri€o Fermi" exigi- ,

ram investimentos de Cr$
110 milbÕes.

.

0- corte da fita foi íeí
to ,pelo Prefeito, pelo
ex-vereador Afonso
Franzner e pelos empre
sários Rolf Hermann. Lo
reno Marcatto e Renato
Pradi. Em nome da co
munidade, o empresário
RoIf Hermann. agradeceu,
dizendo que . .() governo
integrado da atual admi
nístração está _ empregan
do muito Dem o dinheiro
em favor do povo.

,

l»RA.ÇA DOS 'IMIGRAN-
,TES

.

.Com .uma área de 2,
,942m2 e custo de. ' ç-r$
330 milhões, inaugurO1%.
se dia 18 a Praça dos I.
migrantes e 'o Centrá
.Tudstico de Jaraguá' do
Sul, na BR-280. 'Para o
Prefeito. Municipal; a da
tafoí histórica para a cí
dade, que recebeu o' lo
gradouro público, uma

,

obra que será um verde
deiro cartão de visitas,
O conjunto' consta de ca,

,�a em estüo enxaímel on
, de " funcionará o centro
de- ,i?formaç�s turísticas,
o ,engenho de, cana rús·
tíco, com maís de UDl

século, Q monumento do
centénärío (cujo desenho
é de autoríe de . Geor�
Paul Junker) e, aínda, o

play-ground, que com

pleta o visual e onde a

municipalidade teve a co
,

laboração da Depinus In.
,dustrial, de Itapetininga,
São- Paulo, que doou a
cerca.

O centro de Informa
eõçs turísticas começa a

funcionar a partir de 10
de janeiro, consoante o

"

secrétárío de Turísmo,
Balduino Raulino.

bàncos e' o. co'mércia'
linal-de-ano

UM MENINp DE VOGHERA

A partir da primeira edição de janeiro, 0

"Correio do Povo" publicará um novo trabaiho
do' Promotor de Justiça Dr. José Alberto Barbo

.' sa, contando a vida, o trabalho e a obra de Ât
tilio. Alberto Cereseto, nascido em Voghera, 1-

'tália, e fa.lecido em 4 de setembro de 1965, em

Jaraguá do Sul. Cereseto, dentre outras, "era

prôspector de minérios. Foi ele quem defendeu,
a anos atrás, a existência de vulcões extintos
em Corupá, fato que causou ampla repercussão.
O trabalho é muito interessante.

Os
", no
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