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Celesc desali-va decaração_ eiluminaçã� pública--
nicou a medida, assim
como a racionalização da
energia da iluminação
pública, na área central,
onde as luminárias foram

desHgac;las alt.madatnente.,
A medida - foi plenamen
te aceita, considerando � -;

situação axcepcíanal que
enfrentamos.

JAMGUÂ DO 'SUL' , ,
-

Gapltal Latino Amarlaana do
Motor'Elétrlco

251m 26/03
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Capital' Sul. Americana do
Chapéu

Os'direlares eleilas direlalente dia 21'
Ronden - Sebastião Jorge
Cúrcío, Paulo:' "Ramos c. e·

Tito' StoIf; EB Felipe Ma:·' -

nke - Mariléia 'Coan Bor
ger e EB Pe. Bruno Lili-
den _- Célia Olivia da Sil
va; Guarami-r1m - CE' Leu-:
ro Zimmermann - Dorva
lino Felippi, Ermelino Ca"
bral e Silva e Roselí Ul-
msnn: EB São José - Ma
ria Fiamoncini; EB - São
Pedro - Perfeito Joaquim
de Aguiar- e EB Almiran
te Tamandaré - -Bltane
Maluta Roberti. Jaräguá
do Sul - CE Holando M.
Gonçalves - Ivete Lombar
di, Iria Tancon e Marli
Marlene Gonçalves ,PIe
per; CE' Roland Dornbusch,
Maria, '- Salete Bspezím .e

Marilda Ballock Cross
klags (1@ grau); EB João
Romário Moreira - Carlos
Pscheidt; EB José Duarte
Magalhães - Zilda Bran
dalise; EB Elza Granzotte
Ferraz - Maria Tschá; CE
Abdon Batista - Doleidee
Menel e Sueli T. Lenzi

Xavrér dos Santos (10
grau); EB Euclides da
Cunha - Anita Lúcia M..
Berti: CE Heleodoro Bor
ges - Helena Meurer AI

perstedt (10 grau); EB Gi
ardini Lenzt - Sale+e da
Silva Chaves e EB Valde-
te Inês Zindars - Maria
da Graça Moraes de As-

_. I

SISo •

Weg realiza suaConvenção de Vendas
Será no período de 14 sempenho durante o ano.

a 16 de janeiro a XXI Ainda no dia 16 de ja"
Convenção Nacional de neíro, a WEG Química
Representantes WEG realizará sua 2a Conven

(Conweg), tradicional e- cão de Vendedores.
vento que todos os anos A XXI Conweg será i
reúne os representantes nícíada às 8 horas do dia
das empresas do pais. Md- 14 de janeiro, terça-feira,
ís de 100 participantes, com a abertura dos tra

durante três dias. esta- balhos pelo diretor-presi
rão debatendo assuntos dente do Grupo WEG, Sr.

I.
relativos à atuação na Eggon João da Silva., Os
área de vendas dos pro- trabalhos serão realiZildos
dutos WEG. A Conwe-g/ é no auditório da Eletromo
também, tradicionalmente, tores WEG S.A. (com ex-

uma oportunidade de cen· ceção da e:xposição ('a.

fratern:zaçã0, sendo que WEG Transformadores S.
no seu encerramento prê- A., que será no Sen:li c:.e

mia-� os representantes Blumenau).
que tiveram melhor de-

&ealizáram.�sê no dia 21
de dez�bro" ém todos os

. DlUnicipios jurisdiciona
dos � I9a UeRE, eleições
diretas pará a escolha de
diretores' das escolas bá
sicas, colégios e CIP, da
rede estadual de ensino.
Foram 22 as unidades es

'colares onde houveram
eleições, envolvendo 47
candidatos, sendo que do
is colégios, o Abdon Ba
tista e o Roland Dorn
busch não elegeram suas

direções de 29 ··grau por
falta de quorum, o mes

mo ocorrendo
.

na Julius
Karsten. O CIP não ele

geu nenhum dos candida
tos aos cargos diretivos
existentes: 'a direção ge
ral e a administrativa por

.
falta de quórum e a dire>

ção de ensino, por falta
de candidatos.
As eleições foram nor

mais e nenhum recurso

foi apresentado. Os dire
tores eleitos são, na or

dem de direção geral, '}.o

grau e 10 grau: Corupá -

CE Teresa Ramos' - Her
mann : Suesenbaçh,· Luis
Carlos Schultz e Elísio
Wedderhoff e EB São
Jo� - Othília Ulíano:
Schroeder - CE Miguel
Couto - Aleixo Trombeili,
Erica K. Muchalski e Már
ela Isabel Tepasse; Mas
saranduba - CE General

Desde a noite do dia
21,· a- metade das' lämpa
G,las da ílumínação públi
ca de Jaragué do Sul e _

do Estado 'foi desligada
pela Ceíesc, como medi
(já de racíonalíação de
energia. A concessionária.
espera obter uma econo

mía de cerca de 3% com

o desligamento de 120 mil
l,iunpadas dos postes das Entraram em vigor quarta-feira, dia lOde janel-
Luas, parques e outras á- ro, os novos valores das tarifas, taxas e demals ser

reas públícas, a exceção viços do Samae, conforme o decreto 1.216/85, de 18
.

de 'pontes e trevos.
. de dezembro. Os valores incidirão. sobre as contas -

e-

Diminuir a ílurnínação mitidas a partir deste mês e a taxa mínima passou

públíca integra: um COIl- de Cr$ 8.150 para Cr$ 13.090, isto é, para. consumo até

junto dé medidas que a
10 m3 por mês; a catégoria B jcon��Dlô até 20m3) Q

Celesc está sendo obriga- custo mensal passa para Cr$ 35.000. O consumo exce
da a implantar pára eco- dente serà cobrado de acordo com a faixa indicada

nomízar até 19% da ener- no decreto do executivo municipal.
'gia. A racionalização, Para ,li��ções novas - ramal predial até 20 ��í-
que tem impactos menos metros de dtämetro - � custo elevou-se para Cr$ ,:,�O.

negativos que o raciona- .000 e mensalmente sera aumentado conf�rme a ORTN
mento visa enfrentar os j (valor de 1 ORTNs). As taxas de serviços sofreram

efeito� da estiagem so-
também m�j?r�ção, de acordo. com � ��Ci-são do Con

bie a produção de eletri-. selho Munícípal de Bngenhería Samtana.

Cidade pelas hídrelétrí
ces do Sul do País.
Os níveis dos reserva

tórios das usinas respon
sävels por 80% da ener

gia consumida no Sul e

Sudeste estão muito d

baixo do normal. Alguns
reservatóríos já secaram

até 20 metros. E a única .

solução. pàra o ímpásse
são chuvas intensas. A

quantidade de chuvas dos
últimos días não resol
veu ,a situação, já que foi
!pou(ti-.
A Celesc está solícítan

do aos usuários o deslí-
. gamento de lêmpadas das.
casas, redução da ílumf
nação. das vitrines co
merciais e uso de energia
de forma maís racional
pelas indústrias, e "garan
te que o horário de verão
está dando bons resulta
dos.
DECORAÇÃO TAMB:eM
Não apenas a ilumina

ção 'Pública, mas a deco
·ração natalina també�
.foi desligada em Jaraguá .

do Sul. O Administrador
Regional da Celesc em

Joinville,· Renato Zim
mermann, em telex a Pre-·
feitura, Municipal, comu-

Agua: 'axa m,íaima lai para
CrS 13 Iii

Irrombamenlos marearall
o linal·de·ano

Dois arrombamentos e um acidente de tränsito
foram as maiores ocorrências policiais durante as Ies
tívidades de final-de-ano. As demais, apenas as COI

uqueíras. Na residência de Antônio Rogério Sardá,
da rua José Menegotti, larápios arrombaram levando
um aparelho de telev.são preto e branco, aparelho de
som, gravador, despertador, colares, roupas e filma
dora/ e, na rua Victor. Rosemberg, foram roubadas
roupas e rádio portátil na noite do día 10, segundo in

formações de Comissário lotado na Delegacia de Po
lícia da Comarca.

Também no día- 10, às 16 horas da manhã, um
acídente de trânsito vitimou Paulo Roberto Rosa e seu

caroneíro, que foram levados para o Hospital São Jo

sé, porém, sem perigo de vida. Eles pilotavam um cí- :
clomotor -e foram abalroados por um Escort, na rua

Laião do -Riö Branco.

Qualro meninos nasceram
dia 1·

Quatro nascimenLos fo.::... ba Rosa. JoSefa de Frei
ram registrados em Jar'\- tas Fran,cisco, AUra Gie

guá do Sul, no primeiro low e Maria Salete dos
dia do ano, que se preten- Santos. O Hospit�l Jara
de que seja, da paz inter- guá não registro,! nenhum
nacional. E todos no Hos- nascimento, segundo in

pital e Maternidade São. formações ao ""Correio

José, do sexo masculino, do Povo".
.

filhos de Evelina de Bor-

'Salve 19l5.Salvemos nossa leidade da poluição.lrtama decorandó I'oias.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fazem, anos ho)e:04
Sr.Waldir Octávio 'Rubíní, "

Fazem anos domingó
Sra. Olga B. Geffert, Os,

gêmeos- Cácíus ,Gilbe:rto e

Caciana Leilai filhos .de

Orlando Gilberto (Leila
Bago) Gonçalves, Sr. Ed

gar Gruetzmacher, em

Blumenau.

Dia 06 de janeiro
Sr. Márcio Menegotti
Schünke, Sra. Lucy.' -es

posa de Octacílio Pedro
Ramos, Laerte Sílvio Gret
ter, Orlando Morbís, STa.
Orlanda W. Müller, Sra.
Florida Bruch, em Guara
mirim.

Dia 0'1 de janeiro
Srta. Jeanice Marquardt,
em Joinville; Sr. Rufino
Jsnkosky, Rosali Maria
Gretter.

DÍa 08 de janeiro,
Sra. Mércía Menegotti
Schünke Ferreira Horn,
Thaísa Mara, filha de Val
dir (Rogéria) Bertoldi.

Dia 09 de janeiro
Sr. Adernar Bartel, Sra,
Maria Salete Rozza.

Dia 29 de novembro
Vanessa, filha Arlindo (r·
sabel) Puff.
Dia 01' de dezembro
Alan Celeste, filho Odi
nor (Maria) Moretti.

VENDE-SE
Uma completa fábrica
de baterias. Tratar pe,.
los Fones '12-0363 ou

'12-0091.

rr;e Dla Ô6 de dezé�bro
Cleonlce" l.J�llane, filha
Adernar (Lisete', Junáes.
Dameia, !ilha.' Nilton e
(Ruth' Emze1Illaim. Príscíl
Ia, Wha Má,no . (Rezma]
Bastos.

"

-.'
,

D.ia (»1 de de�embto
'

Everton. .
filho" , Sebasti- '

ão (Noemil'" Padune aos
Santos. írson, tuho Rena
to üise) .Konseh,

Dia 09 de dezembro
Edson Ricarao, mno José
bv�uao U:1ert�J l:'etrv.
Ui' 10 Ue Q.�br() ,

Karma, tuha LUÜi Alber
to (Karin Marrene) Leuzue.

Dia 11 de dezembro
Alexandre, - tuho Remoaí
do (Matci) Tanfenbach.
Jean, Carlos, filho João
Carlito (Marli) Fuck. Jef
ferßon, filho de . Antônio
,(Tama) Wintrtch, ",

Dia 13 de dezembro
Luís Fernando, filho An
tônio (Evanir) Massaneíro.

Dia 14 de dezembro' ,

Werner Neto, filho de Lu
ízmar

"

(Mana) Kítzberzer.
Marzarete. filha' Aletone
(Ana) Dall'Aznol. Rober
to e Robíson, filhos de
José Gilberto (Nair) Síl
va. Júlio César, filho Cé-

,-saro (Iveteí Eloríaní.

Dia 15 de dezembro,
Camila, filha Celvíno ,(Ma.
�anete) Tomazellí. Aline,
fll!la Luíz : Carlos (Maria
Inês) Santos. Luciana, fí-
'lha,' SieQ'fried tAnadirl
- Duws. Rodrízo José, .fi
lho, .José Afonso (lvete)
Hess.

Dia 19 de dezembro
Evandro. filho' Edeb:llar
(Bernardete) ',Kuhimann.

Dia 20 de dezembro
Gisela, filha Francisco
(Arlete) Graf. Maicon, fi
lho César (Lenir) Güths.
.'

Dla 21 de dezembro
Giovani, filho Aldir (Te
rezinha) SDézia. Alex, fi
lho Silésio CBernardete1
Klein. learo, filho Séreio
íRossàna) S. Thia2o.,

Dia 22 de dezembro
Tânia, filha Heinzi (Marli
sa) Maas. Marcos Antô
nio, filho Antônio (Cacil-
da) Zimmermann.

'

'SPEZIA "
-,

CIA� LIDA.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais -altamente especialiZados. '

"

Rua João Januário Ayroso, 112 _ Jaraguá 'Es
querdo _ Fone 12-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

Pfoclamas . da Casamento
MARGOT ADELIA ORUBBA LÊ.ßMANN, Oficial ,do R.� ,

gistro Civil do 19 Distrito da' Comarca de Jaraguá do Sul, ßs- ,

tado de ,Santa Catarina. Brasil. faz saber que compareceram ein
'

Cartório exibindo os dócumentos exigidos pela lei, a firh dê se'
habilitarem para casar. os s•.ItlÜDtes: '

Edital 14.663 de 18.12.85.
Vllmar Gnewuch e Rosen

gela Judachesk1.
Ele, brasíleírc, solteiro,
operário, natural de Ja

r�guá do SUI,c:lomidliado'
e residente em Rio Cêrro
II, neste distrito,' filho dé
Alido'Gnewuch e de Her
ta Volkmann Gnewuch.
Ela, brasileira, solteira,
comerciária, natUral de

Corupá, neste Estado, do
miciliada e residente em

Rio Cêrro II, neste distri
to, filha de Lauro Juda
cheski e de Elvira Juda
cheski.
Edital 14.664 de 18.12.85.
Cópia recebida do cartó
rio de GuariUIlirim', neste
Estado.
Edelclo EngelmauD e EI�
mira Rahn.

/

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, natural de

Guaramírím, nesteEstado,
domiciliado': _ e residente
na Rua Athenasío Rosa,
332, em Guaramírím, nes
te Estado, filho de Ede
gar Engelm� e de Ne
sia Pasta Thomezellí En
gelmann. Ela, brasileira,
solteira, professora, na

tural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residenté
na Rua Afonso Bartei, la"7
nesta cidade, filha

" de
Alfredo Jorge ,RahD. e d-e
Edeltraud Heinert -Rahn.
Edital 14.665 de 18.12.85.

lngo Draeger e Dolores

Jaeger.
1:1e, brasileiro, solteiro,
latoeiro, natural de Jara

guá do Sul, domiciliado e

residente em Garibaldi,
neste distrito, filho de Er
win Dra�ger e de Lucia

Draeger. Ela, brasileira,
solteira, costureira, na

.tural de Guaramirim;
neste Estado, domiciliada
e residente em Garibaldi,
neste distrito, ,filha de
Bernardo Jaeger e de Ce
cilia Leito}d Jaeger.
Edital 14:666 _de 18.12.85.
Dletmar Elchstädt e Lise
Welk
Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, natural de Ja
raguá do Sul,' domiciliado
e residente em Rio da
Luz 1. neste distrito, fi
lho de Adolar Eichslä.dt
e de Vali Krueger Eichs
tädt. Ela, brasileira, :sol-
,teira, operária, natural de
Jaraguá do Sul, domicili
ada e residente em Barra
do Rio Cêrrõ, neste dis
trito, filha de Alvin Welk
e de Paula Töwe Welk.
Edital 14.Q67 de 19.12:85.

Cópia recebida do cartó
rio de

-'

Rio dos Cedros,
neste Estado. -;

José Ponticelli e ' Ltsete

Formlearl.
Ele, brasíleírcl solteiro,
operário, natural de Ja

raguä do Sul, domícílíe-
do e residente lna:·' Rue
Bertha Weege, 200, nesta
cidade, filho de Leopol-
do Ponticelli e dê Regina
Burger Ponticelli. "Ela,
brasileira, solteira, ope
rária, natural de Rio dos
Cedros, neste Estado, do-
miciliada e residente em

Rio Ada, em Rio dos Ce
dros, neste Estado, filha
de Augustinho Formigari
e de Rosa Formigari.
Edital 14.668 de 20.12.ß5.
Silvio Kítzberger e Dulce-
11 Bernardete Franceschl
Ele, brasileiro, solteiro,
desenhista, natural de

....

Jaraguá do Sul, domicili
ado e residente .na Rua
joão Planinscheck, 33ß
nesta cidade, filho, de
Werner Kitzberger e de
Adela Planinscheck Kitz
berger. Ela, brasileira,
solteira, operéría.: natural
de Jaraguá do Sul, do
miçiliada e residente na

Rua Julio Tissi, 889, em

Nereu Ramos, neste dis
trito, filha de Harduino
Francesthi e de Hilda
Trentini Franceschi.

Edital 14.669 de 20,12.ö5.
Guldoberto Schulz e � Di
vanir Dettmer.
Ele, brasileiro, solteiro,
operador de máquina, na

tural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente
em Gar(l;>aldi, neste

'

dis
trito, filho de Heinz Sch
ul?< e de Anna da snva
Schulz. ,i 'Ela, bra�ilelrd.
solteira, do lar, natural
de Itoupava, Blumenau,
neste Estado,' domiciliada
e residente na Rl.,la Cam
pinha, em Massaranduba,
neste Estado. filha de Lin
dolfo Dettmêr 'e de Eltri
da' Wulf ,D_ettmer.

Edital 14.670 de 20.12.85.
Alvaro KaslQierski e Mô�
nIca Carvalho Villela.
Ele. brçlsileiro, 'solteirO.
representante comercial,
natural de Massaranduba, '

neste Estado, dömiciliaao
e residente na Rua Co
rupá, 269, nesta cidade
filho de Felippe Kasmiers'
ki e de Blandina Cisz, Ela,
bralfileira, solteira, estu�
dante, natural de Rio de

Janeiro-RJ., domiciliada
e residente .na Rua João
Pícollí, 171, Ap. 205, nes

ta cidade, f�lh,a de Mauro
Barbosa Víllela e de Mar

!Y_ Carvalho yiiiela.'
, Edital' 14.671 de 23.12A:l5.
',Alcides -Furlan e _Maria
Ozelina de Souza.
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de iUo
des Cedros, neste Estado,
,domiciliado : e " residente
"em' Vila L�nzi-, neste dís

,

tríto, -: >filho ,d� Angeím
. Furlan Sobrinho e de Do
'rá Furclan. .Ble, brasileira,
-solêeíra, operária,' natural
de Barreiros,' Ceará, .do
miciliada e residente em

Vila Lenzi, neste distrito,
fílha de Delfina, Inocen
cio Abreu e de Maria de
Souza Abreu.
Edital 14.612 de 23.12.85.
Waldemar Ricken e Leo-
nír Zapella

'

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ma-

, noel .Ríbas, Paraná, do
miciliado e residente em

Jaraguá Esquerdo,
-

neste
distrito, filho de Huberto
Clemente Ricken '�' '. �Q'
Irma Vilke Ricken, Ela
brasíleíra,

.

solteira, operá
-ría, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada . e resi
dente em Jeragué-Bsquer
do, neste distrito, filha de
Mario Zapella e de' Ani
ta Volkmann Zapella.
Edital 14.673 de 23.12.85.
Ivo .Iríneu Baader.e Maria
das Graças Varela de Cha
ves _ Ele, brasilefi:o, sO'I
teiro, 'comerciário, natu
ral de Jaraguá do Sul,
domiciliada e, residerlte
na' Rua' José Theodoro
Ribeiro, 350, nesta cidade,
filho de Leopoldo Alber
to Baader e de Iza Krue-

,

ger 'Baader;'-Ela, brasilei
ra. s()lteira, operária, na

tural de"Cui:itiba, 'Paraná
,domiciliado e resident�
na Rua José Theodoro Ri
beiro, 350" 'nesta' cidade
filha de Jöão 'Alves d�
Chaves e de E'rmelina So
ares Varela.

.

Edital '14.674 de 30.12,85.
,Samir Torquato e Marli

_

Rosa I
Ele, brasileiro,· solteiro,
pedreiro, natural de Rio
d'Una IÍnaruí, neste Es
tade, domiciliado e resi

dent� na Rua,' Joa,quim
Fran�isco de Paula, nes
ta Gi�ade, filho d� Sauli
na 'Torquata. Ela, bra
sileira, solteira. do Idf,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente
na Rua Joaquim Frands-'
co de Paula, nesta cidade
filha de Mathias Rosa �

� de Maria Freiner Rosa,

..
E para que cheitue ao conhc.

Clfllénto de
_ tbdo�., mandei p��.

sar o pre�ente edital. Que �'::
ein cart6l'1o� Gnde será afix'�Q

Dia 10 de janeiro
Sr. Mário Nícolíni, Simo
ne Carla, filha de fuga' e
Adelaide Lange, Amauri
César Dunker, AntÔnIO C.
P. Cordeuo Fernandes.

F A L E C I M'li N l' () S,

Dia 05 de dezembro· Dia 1'1 de dézembro
Mário Luiz de FreitaSi 74 ' Júlio �ésar, filho iösé
anos. (Juracl) Redivo.

'

Dia lOde dezembro
Aírton Coelho de Souza.' ,:Dla 18 de dezémbro
11 anos. Luis Carlos da' RodTiQ'o, filho João; (Ma-
Silva, 9 anos. risa) Cúrcio.
Dia 11 de dezembro
Arlete Vicentin Torezani.
26 anos.

'

Dia 14 de dezembro
Adélia Lemke, 61 anos.
Dia 15 de dezembro
Jonathas Klein; 2 anos,-

NASCIMENTOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguli'do Sul _ Semana de 04 a 10 ·de -Iallelro tle 1....

Massaranduba e Barra Velha reivindicam a Imin
dor Esperidião Amin,' 0-' pelo presidente do PDS,
portunídade: em que apre- José' do, Patrocínío OU

sentaram diversas' rei vin- veíra, pelo vereador AI

dicações relacionadas aos gemíro Bernardes e pelo.
seus municí'pios. O pre-. presidente do Sindicato
feito de Barra Velha - dos Trabalhadores Rurais,
que esteve acompanhado Guedes Bernardes - íez ao

Gpverhador um relato
dos prejuízos causados
ao município' pela'en- '

chenta de 21 de novem"

pro e pediu 'que' seja -fei""
.te uma "revisão' do' proje
Jq dä rodovia: SC-414i'que,
,segullâ:o ele; teria' ,

con- -,

tríbuído 'pa:ra·. represar ·a

, água,
' aumentando' os f�-

feitos da inundação. ", Ele
também ,entregou ao Go
vernador 'a escritura -do
terreno adquirido pela
Prefeitura, no qual o- Go
verno do Estado irá cons

truir um ginásio de es

portes.
Acompanhado da cl: 'e

tora do Hospital Sag: ado
Coração de Jesus, Irmã
Natália Oleskevicz, o p;:e-,
feito de Massaranduba bO-,

licitou a 'liberação de um

auxilio já pedido, de "':::r$
100 .milhões, para a arn-

plíação das instalações do

hospítal. Pediu ainda Cr$
40 'milhões pera a pavi
mentação de algumas ruas

e a' liberação da segunda
parcela de auxílio para a

reforma do estádio muni- ,

cipal '(Centro Esportivo)'
"Erich Rode", que estará
concluída para a 1 a Fes
ta Catarinense do Arroz

(Fecarroz), entre 31 de

janeiro e 2 de fevereiro
do corrente ano.

" Acompanhados pelo de

putado Osní Píske. os

prefeitos de Barra Velha,
Valter Francisco Regis e

Massaranduba, Zeferino

Kuklínskí, mantiveram au

diência com o governa-

t
NOTA DE AGRADECIMENTO

Os familiares Bnlutados do, Sr. ,

,

'

,,' JOS:e, 'ERSC'HING
--

comumcam o .falecimento, do querida esposo" pai,
sogro, .avô e bisavô; ocorrido día 23 de dezembro,
aos 87 anos de: idade,' sendo o seu corpo baixado
à sepultura na mesma data, no Cemitério Muni

cipal. De público, .externam seus melhores 'él"

gradecímentos aos parentes, amigos, conhecidos

e pessoas de suas relações, aos que enviaram

flores, coroas e' cartões de pêsames, e aos que
manifestaram o seu pesar pela perda irreparável
deste ente querido.
Agradecimentos são dirigidos também ao' Hos
pital São José, aos enfermeiros e médicos e, es

pecialmente, ao Padre-Vigário João Heidernann,
pelo conforto e assistência espiritual, prestado
ao pranteado e à família.
A todos, enfim, o imorredouro agradecimento dos
familtares.

Jaraguá do Sul, 3.1 de dezembro de 1985.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA 00 SUL '

EDITAL DE PRAÇA
o Doutor Carlos André Moreira, Juiz de Direito
da Comarca, de Jaragué -elo Sul, Bstado de Santa
Catarina, na forma da Lei, etc ...
FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC) o se,

zuínte: Venda em 1� Praça: Dia·03.02;86, às 10 ho
ras. Venda em 2a Praça: Dia 18.02.86, às 10:00
horas, por quem mais der e maior lance oferecer.
LOCAL: Edifico 'do Fórum desta'Comarca. bXE
CUçÄO N9 859. Exeuuente FAUSTINO PACHER,
Executados ALFREDO e WALLI RUTSATZ. -'

Bem a ser Praceado. 1) A área de terras de 1.262,
40 msz., remanescente do terreno com o área 1.0-
.tal de 10.000,60 ms2., situado nos íundos da Rua
João Tosini. no município de Coruná. desta Co
marca, no lado ímpar. distando da 2a oassazem

de nível da Rua João Tosíni, aproximadamente
100,00 metros. com as sezuíntes confrontações
fazendo frente em 66,00 ms.. com um cammno

particular, travessão dos fundos com 58,00 me

tros em terras de Waldemiro Hauck. estremando
do lado direito em 161,30 metros com terras de
Oswaldo Berlanda e do lado esquerdo com iQllfu

metrazem com terras de Milton Ricardo dos San- '

tos. edificado com uma casa residencial. cons

truída de alvenaria, medindo 6 x 8 metros. re

gistrado nesta Comarca sob n" R.1-962, ficha 01.

livro 2 do, Reszistro Geral avaliado em e-s .10.
096.000, o terreno e Cr$ 7.200.000, a casa. [_?
tal da avaliação Cr$ 17.296.000. Nos autos nao

consta qualauer ônus ou recurso pendente- !?a
do e passado nesta cidade de Jarazua do Sul.

aos 23 días do mês de dezembro do ano de mil

novecenos e oitenta e cinco. - Eu, (�dolpho Mah
Iudl, 'Escrivão Judicial. o subscrevi.

CARLOS ANDRE MOREIRA-Juiz de Direi,to

Informa resultado do sorteio 'realizado: 28.11.85'
>!'

",,' -. ) ;..:..' " �-

IP. prêmio n? 26.043 ..; 1 Conjunto Som Ph1lips 3X1"
,

.

_'
I..., ,,"

S" "A"
,

7r�e " "

- E�aldO B: Lange - Schroeder-SC: -> �"

Sene B "Nelson Enke - Jaraguá do Sul _ SC.
': ,- ,

2' prêmío- nq, 66.445 �' 1 Máquina de Costura 'ElgÍn
'., ... • •• - - ...... 1 • �.�

• .�
\ , ..... ._. .--, ...

S" "A" '1'ene· - '_'" rena Bremorskí- Vasques -MS-Se", ' -

Série ,'·'B", -' Marise 'M C' rv:»; I SB d
"

,

"

\\_llOSS· -

•. o Sul-SC:'" ,�

�este �ês: de' jane_iio,' '�iOIilOção 'de:' pisos,'�u�' . , ,

fejos, car�et�s" tapetes -'eDi
-

sete pagamentos
' ,

sem acréSclm?' (entrada maís 6' vezes) -" ,'.

Próximo sorteio dia 29, de Ja�eiro- de 1986. �

SltlBA NA

CKE GOU A

CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÃO. CÓ
MERCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TECNICA'

E BOUTIQUE HONDA.-WAY.
..

ENTRE NESTA H O N I> A DA MENEGOTTI
MOTOS E SAIA PILOTANDO A. SUA MAQUINÀ:
P1 Rua Adé11a Fischer, ,239 (Rodov1a BR-280) r

.FODe 72-2Q99. _ Jarag�á do Sul _ SC.
, "

,

' Compre seus materials de construção na

Ar teLja je Jaraguá
A melhor laje da região

e agora também com todo

o material de construção.. '

.

Visite-nos

ARTELAJE JARAGUA
LTDA.

Rua Exp. Antônio Carlos
Ferreira, 850 - Fones 72-
1011 e 12-1292. Jaraguá
do Sul - SC.

Uma empresa que
� KOHL-B-A-C-H

....

Cresce com sua'
..

SUPERMOTOR gente.
',. ��" .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. .

Nós temos tudo
para a radár a todos.

.Yen a conhecer
- -- -- ---

o

a linha ChevrOlet86.
Conheça a linha ChevroIel86. amais completa do mercado.

.

"

•

Nós lemos o carro que você necessita para preencher as suas exlgênclas.
.

Seja Monza, caravan. Opala. Diplomata, Chevette ou Marajó. você vai sair de nossa loja com O que existe de melhor
Venha ver de perto as novidades e yantagens desta nova linha. '

.

Nós temos planos de pagamento e financiamento facilitados para você adquirir o seu ChevroIel86.

Emmendörfer Comércio d.e.Jelculos 'Ltda.
Av. Mal, Df!odpr?557 - Fon ••• 72·0655 • 72-0060 - .laraguá do SUI:SC[I]

': -: .Ó:

VACINÁ GI

"Brandenburg&Cia
Fábrica�d� Vinagre e "comércto de,álcool � granel.PrefIra sempr� Vinagre Brandenburg" .

Rua JoilWille, n9- 1.255 - Fone 12-0239
Jaraguá do Sul _ SC.

COIU Posto de Vendas tunto a Fábrica

Jaragu4 do Sul_ Semana de 04 a 10 de jaDelro. de 1986.
--------------------------------�--------------------------------------------------------------------------- -------

Mensagens de Nalal e III NIII �"
.... JO;:o!!t:��e�!:t��: , UM MENINO DE Y

Recebemos, agradecemos de Cidade Adhemar-SP.;tágios (Plotino) se reinte-, CAPITULO UM: Voghera
� retribuímos prazerosa- Volkswagen do Brasrl-S, grara a Unidade Absotu-:' Voghera é. cidade italia- nha laços com o Brasil; lete, m

mente mensagens de teu- Bernardo do Campo; Ralf ta em que os objetivos' na da Província de Pävía, na pessoa de um menino.. e o pai

crtações dos seguintes: Schmalz e Sra.; Contec- passam a ser Q suporte região da Lombardía, na CAPITULO DOIS: Um me- cas nas

Senador Lenoir Vargas ções Míveste Ltda; Sra .. que reíntegra cada: um' porção norte, do país. Em nino via e

. Ferreua; Dr. Adhemar Amélia de Olíverra: De- no mesmo ideal príncrpe! 1959 tinha 30.100. mora- Chamava-se Attilio Al- nhos há'

Grubba, da 19a Deiegecia putado Luiz Henrique e absoluto.: a coexístêncía dores. Sobressai um caste- berto Cereseto e nasceu nico pe

Regional de Polícia. de 1�111a; lJep. Odilon Sal- pacífica em que todos os lo esguido no século XVI ali no longínquo 13 de de- longa e

Jaraguá do Sul; Deputa- moria; João Reiser Jr. e destinos se constituem em
e sobressaem as igrejas zembro de 1902 a tempo pegava

do í-rancísco de ASSiS Fi- tamuíe: Roberto Meller e luz, vida e amor. 'São os de S. Lourenço, recons- de ver o cometa de Hal- mãos e

lho; Câmara de Vereado- Iamíha: Regmaldo Schio- meus humildes votos pa-
truída em 1605 e de S'. ley. Filho dé Prospero dentro d:

rei de Jaraguá do .Sul: chet- e femuia: dr .. GUldo ra que. os 36tfdias do a- Hilário, recomposta no Cereseto (e não Prosfero experim
Ralf Gielow, de S,J. dos (,iascho e lamilia;, Dep. no de amanhã"

.

14 antes século XII. Sua história lí- como consta em seu re- as' vener

Cqm,pOS-SP.i Walter Fran- ·Artenir Werner e·:fàmíliai d,o ürn fio � século, sua ga-se à do Brasil: por'ali, gistro de öbíto) e Rebasti

co,. ex-Radialista (O VB-, Dra. Jsndíra Alt)),zu, " fi,- viida e dos-,que lhe são no já recuado. 30. de abtil ,Magiornna.,Cer..eseto... '.

T.bRANO) SP; DI., Aítevír lhos e genro; e a mensa-,ql,\eridOs. seja abençcada :.de 1945, passou ra Força .o.,pai[�'ainante::da·nature
Antonío Fogaça. Junior: gem do Dr. Carlos MOd- pela luz suprema em todos E'Xpedicionária Brasileira, za, levou-o maís .de uma :

Arcelíno Píccolí: João cyr de Faria Souto" o' dr. os sentidos, força admita- vinda de Parma' via Pia- vez a ver o portentoso.
Beckhauser, Agente do Carlinhos, para os íntí- vel que construiu o uni- cenza e em demanda de Vesúvio que inda paíra .

SENAC - AFP de Jaraguá mos, neto de um ex-Pré- verso e conduz o Cometa Alessandria e Turim, a- sempre ameaçador, sobre
do Sul; Metalúrgica In- sidente da Província de de Halley através o Cos- companhando o curso do Napoli e Pompea a expe
dustrial Henipe Ltda. e Santa Catarina, ao tempo mos num abraço gravita- rio PÓ naqueles derradei- lir fumarolas e sulfataras

Raeden, PlástiCOS Ltda.; da fundação de Jaraguá cional à Grande Unidade ros dias do nazi-fascismo. e prometendo cinzas,. lapi-'
ESCOla de lJatilografia N. ele mesmo advogado, ex- da qual se emanam todas A rendição já fora assi- li e bombas que guarda
S.Aparecida, de S. Mlguel prefeito de Itaocald-RJ, as' coisas. Que 1986 seja nada no 29 de abril pelo nas entranhas da terra.

d'Oeste; Gumz Irmãos S. que governou o seu mu- para. você "Un nuevo
Marechal Rodolfo Grazi- Attilio, à noite, acampa

A.; Dr. André Jacob; De- nicípio com amor, daí mundo tan hermoso que
ani, comandante do E- do na encosta vulcânica

pULadO Pedro' Bittencourt nascendo os famosos de�- éste, en comparación no
xército da Ligúria.· Em sentia-lhe o ribombar in:

Neto; Srta. Aracy P�eper; pacho do dr. preleito que �s más que una pálida i- Voghera havia o quartel terno. E, longe de curtir
vr. Nereu Ramos Fuho; correrram mundo e mere- mage deI otro em que

Victorio Emmanuele e a- temor, identificava-se com.
(,;,ert Walter Meyer; G. ceIam espaço nos maio- su espléndido escenano

li estacionou curtamente o vulcão, com as mon ta
Rodolfo FIscher; David res jornaIS do mundo. de dias y noches, la bel- a FEB, inclusive jaragua- nha�, com os vales.Apren
Sequeira Alexandre _ SP. Dele é a mensagem que leza de la naturaleza yenses que foram comba- deu a linguagem das ro

Páma eia. Brasileua de. reproduzimos .abaixo, por de sus habitantes cobrªn
ter o III Reich. chas. Um poeta, um Goe

Seguros Gerais; Roberto que queríamos que to- un sentido viviente"" :E Mas Voghera já então ti- the._Sem versos e marte-
Dal Bello; Deputado 0- dos os nossos leitores par- o que lhe desejo do fun- .-------------------

tair Becker; Dr. Abelardo ticipassem conosco das do da alma aos pés da
F., Monteiro, de Fortale- palavras que brotaram do Virgem, neste dia em que
za-CE; Dra. Zilá Rodri- bondoso coração do dr. sem pecado, lhe nasceu o

gues Leite-RJ; Sebastião Carlinhos: "Dado em Pe- filho JESUS. ass. Faria
Ferreira da Silv&...; Xerox trópolis - longe da minha Souto (Dr. Carlinhos)."
do Brasil; Instituto Cultu- perdida Itaocara - em de- E ainda: Balduino Ra
ral Brasil-Alemanha; Dr. zembro de 1985. Amicu- ulino - da SECET, Dep.
Luiz de Souza-RJ.; Pauli- lus,- "Felix dies natalis Federal Paulo Melro, Siri
'no Jo.ão de Bem � fami.. Iesu Christi" - Estamos dicato dos Empregados
lia; Ação Social de Jara- deixando o ano de ontem em Estabeledmentos, .

guá do Sul; Assessoria de com a tristeza de grandes :Bancários, Cláudio. Olin
Comunicação Social da perdas e, sofrimentos 110 ger Vieira e Sra,., Rainer
TELESC; Associagão· Ca- Btasil e no Mundo. O a- Möd'ro - Presidente do C.

t�rinense 'para Integra- no de amanhã havGfá de A. Baepel1di, Alcoa de S.
çao do Cego - ACIC; Pa- ser melhor, atenuada a Paulo, Dep. Marcondes
ulo Martins Filho e famí- ira divina, como afirma Marchetti, eia Paulista
lia; Alfons Schneider e OVIDIO no seu "Tristl- de Seguros, Linha: Comu
família; Fundação Codesc um": "si qua ira numinis nicação e Marketing, Ve
de Seguridade SOcidl; poest diminui". Assim a reador Rogério Queiroz -

Srta. Irene Huff; Carlos humanidade em união ex- de Fpolis, Manoel Alves
e Annemarie Wunderlich tática através dos três es- Carneiro JÚilioi-�S.C_arlo�. -::=:::========,_------ _

OBstil_ MáqUinas Uda.
Equipamentos para fábrica de doces de frutachapas de cobre, fundição de ai ..

' �,
, Destiladorel de aguardente e alam\llIlUUbio ed bronze.ques e cobre.

Rua, Jeinville, 433 - FOIle ',2.M64
Jaraguá de Sul _ SC .

,. Eletrônica
'

MENDONCA'ASSIS'nNCIA TV, VIDEO CASSETE
VIDEO GAME

E

. Posto autorizado video game- Dactar e Dtsmac.Transcodificaçio de videos Importados.
Rua Joio Marcatto, 179 _ Fone �2-2128

Jaraguá do Sul.

e
' PERSIA.AS • BOI .• ESO. DfALUII.IO ....

'j" PERFLEX
RUA JOINVILLI.'-" ·.iARAGUA DO SUL • scIt. FONE: 10473' 'nCIIIII, �

Persianas horizontais e _ verticaisbox para banheiros,
'

divisões, toldos, portas sanfonadas, luminosos
.
.' e serralheria em alumlnto.

Consulte-nosl Fone 72-0995

.Jãt,ag1f4/II(JSul_ Semana de 04 a 10 de jaBeiro--de 198ft, COaR.IO D.cO .PO.VO. '

w.:�UÄ!;azo fÍ���se;:;
.-

Pnlessorauecebem meloDIas de MérifÕ' Funclóàâlo--
tr�s ou q�atro anos: De- Em solenidade realiza
pois, seguindo os rumos da no Palácio Santa Cata

sa�ö �:��� �a terra natal de France- rina, foram entregues a

�m�, foram mOl'�r, em Jo- servidores públicos es
os passari- lI�v�lle. A .Prefeltura MtJ.- taduaís, dia 13 passado,
r sido o ú- nícípal dali q,eu-!he alv�- ·os prêmios e medalhas
e sua vida ra para prospecçao de ml-. de Mérito Funcional e E
il. Corajoso, néríos e ele chegou a ducader Emérito. Com o
com as mostrar-me ta.l documen- objetivo de "valorizar as
ha vívas to. Moraram ainda em As- funções do Servidor 00-

ísa (mas não saí-Mirim" Parenaguá aI?-- blico .Estadual como

.

re-
isto G0m·· te d f' 1

'

.. , __ .e§ e ßß. lxare�relIl so o .conhecímento do seu ·tra-·
.

Jaragua�nse. Ele mine- balho, gerando estímu-
Pas-

rou IP.UltO e� Bru.sque, los para a continuidade

,�- Corupa e muitos mais .lu- de seu desempenho" a

gares, Com os enos ad- premiação reuniu 69 in

quir.iu grande_ cepactdade tegrantes do quadro de
de ídentífícação de mi- funcionários do Estado
néríos e de rochas. Muito todos ligados à Secreta�
ledor, apreciava todo tra- ria da Educação.
balho t-écnico relacionado Instituído por decreto
com a natureza. Conhece- em 13 de dezembro de

m?-nos logo que assu- 1984, o prêmio "Mérito
'mI esta Comarca, como Funcional" é outorgado
Promotor de Justiça. aos servidores que mais
(continua próxima ediçio) se destacaram no servi-

ES: O
lcàno.
e AttiIiö, a

seinie da A
O para este

Pd

Argentina
o Brasil

meiro,
Depois a

e bandeou.
zinho Pa
dos tem
o pai do 'numa cra

tera adven a da mon

tanha f te, foi tra
balhar em Mateus do
Sul para lemão Fritz
(Friedricbtt vul

go "Perna
destilação

.

dos xistos. traiam esses

minerais da Formação 1-
rati e uziam óleo

grosso, que- endiam em

Curitiba, J ville e a

lhures. Mas vieram os

tempos ge 'stas e o go
verno pôs os mais no

alemão que as minas pi
robetumin s que ele

explorava ·oneiramente.
Bateu a po ia. O infeliz

,germano i preso eI\
,

;

quanto 'A o, tomando.'
chá de s o, deu às vi
las diago e oi ,refugiar
-se bem pe , em São J0-
ão do T'

to,
às mar

gens do ri da Vargem.
Ali ficou tro anos. E-

ra jovem e Otl_lou-se de
amores por Francelina,
natural de rveta (ai no
Araquari). se matrimô
nio nasce Irma Cere
seto de O ira (morado-
ra em Ja

.

do Sul) e

Iside dos�tos (mora
dora em slq Francisco do

Sul). Ern

,.
João do Tri

unfo, o jo ,
Attilio te

we uma f' 'ca de brin- .

quedos. fi' s genda:rmes
getulistas ,

. � acharam .

E então, lho e Fran

celina cor m mn;ndo.
Viveram vale cl€> rio

Iguaçu e sempre' en-
-

volvido c pedras.' Co
lhia am de rochas

e trabalhOU para mu' tas

firmas no ar da mine

ração. En uma carro

ça com te, en�as e até

com máqU L
fllmadora.

De 1938 a ,l!40 esteve a

minerar

�i
antes. Mui

,tas, dessa.s d,anças
' eie

já fez" ·acb. antes de ca

sado. Se do sua iase,--.,
1

.

!

Descontos espéciais em toda linha de
j6ias e presentes na

.

.,,,r'

JOALHERIA "A PÉROLA"
Rua Reinoldo Rau 289

Jaraguá do Sul
Fone: 72-1823

MaRSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas mãos de um

prifissional
POLIMENTOS

V"ç..t.___.ILavagem,limpe,za de
tetos e estofàmentos.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira. 227

Jaraguá do Sul/SC

ço público, no âmbito da
administração direta' e.

autárquíca 'do Estado. Os
ganhadores das- comen

das foram escolhidos por
votação díreta em seus

locais de trabalho e de

dalha "Educador Eméri
rito", instituída por de
ereto dê 11 de novembro
de 1985, pelos relevantes
serviços prestados à e

ducação, seja de nature
za profissional, humana
ou social.

'

Jaraguä do Sul foram
homenageadas as profes
soras Ilka Mahnke Sch
mídt e, Sálvia Machado
Athanásio e, ainda, a Ir
mã. Othilia Uliano (Coru
'Pii.), que recebeu a me-

Imóveis? Pale primeiro com � gen�e.

..

IIIERIMOVE1S ..
: Intermediária.:_- c.:�"de·; � :,Imóveis . ttda�
_ Um-novo 'conceifó"'eiil"servltÖS iiiiobiliártos',�'- ...

.
.

-� .�.

COMPRA, 'VENDA E LOCAÇÃODE !MOVEIS.'
INCORPORAÇÃO, FINANCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO· DE

CASAS E APARTAMENTOS.

Rua João PícC"oli, 104 - Fone 72-2111 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina'�

A rota da malha

, FURGõES, FURGÖES ISOT:eRMICOS E FRIGORlFICOS
Rua Dr� Enrico Fermi, 113 - Fone '12-1011 Jaraguá Esquerdo

'e' (:;��,=====C=o=ri=fe=c=-=ç==õ==e:::;:�==S==u=='==e==l==i:::::L:::::'ld�'a:::::':-:�I
Veste bem Senhoras e Crianças

Antecipe suas compras de Natal aproveitando as

vantagens do preço e crediário Sueli.
.

Filbrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr· 1085 _

,F. 12-0603 Jaraguá do Snl _ SC.
Loja 2 Rua Reinoldo Rau; nO 530 ._ F. 72-2911 _

Jaraguá do Sul _ SC.

',- '.���,' ,,",J,.oja 3 .. Rodovia BR-280 (km 63) . Portal de Jaraguá.

TIBERIO

I!

Oficina Mecânica Ltda
Rua Leopuldo Malheiro Do 67 _ Fone ,?2-1059 _ Jaraguá do Sul _ SC.

_'

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

. Motores à base d,e .tJ;'9ca com garan tia <:Ie 20.000 km. I
spes. e demais serviços especializados
.,0 ..' "�� Oi_. _. : •

Retifica de motores; regulagem, revi;--z.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Os Herdeiros da Duquesa
46.BARTOLOMEU E OOMINGA PRESTINI

Ambos nascidos na ltál1a. Ele em 1886 e ela

em 1886 e ela em 1891. Casaram aq.u no Bra�il
e vieram a Santa Luzia de Poço D'Anta já com

alguns filhos. Compraram as terras que sempre
pertenceram ao Daniel e. Roberto, seus filhos. A
lamilia veio para ali em setembro de 1921. Eis

os nomes dos filhos: Daniel, casado com Paula

Demarchi; Roberto, casado com Natália Prad!;
Hilário, casado com Santa Pretti; Maria, casada
com Guilherme Prestini; Adélia, casada çom Jo
sé Peter; Em1l1a, casada com Sebastião Moreira;
Lúcia, casada com Jos.é Maffe�olll JÚDlor (fa-
lecido). .

E considerada a quinta lam1l1a que começou
em Santa Luzia.
BATISTA E CLEMENTINA PRESTINI

Ele nasceu na Itália em 1883 e ela no Bra
síl. Eles compraram em Vila Chartres onde vie

ram morar em 1922. Tiveram os seguintes filhos:

Horácio, casado com Dosolina; Guilherme, casa

do com Maria Preslinl; Celeste, casado com Van
da Sohn; Ana, casada com Manoel Scalvín; Maria,
solteira; Amábile, casada com Abrão Rosa; 0-

tilia, casada com Valdomiro Carvalho; Lína,
casada com Augusto Tomelin e Leticia, casada
com Primo Leone.

Estes dois Irmãos se dedicaram sempre li

lavoura; muitos destes filhos deles estão entre

nós, conhecidos de todos. Eles mesmos colabora
ram na

. compilação de alguns dados sobre San
ta LU7;ia. (Próximo Capitulo: Alexandre e Carlo
ta Buccío] .

• FRIGORíFICO GU·MZ s A.

ANO 40
1945 - 1985

PRODUZINDO ALIMENTQS COM WALIDADE E
HIGIENE, COM INSPEÇAO. FlSDERAL SOB Ng82�
FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇÕES

.'

�OMERC1AI, FLURIANI
Máquinas e Equipamentos para Escritórios

Temos à disposição: Assistência técnica de má
quinas de escritório em geral, relógio-ponto, au

tenticadora Burroughs e caixa registradora.
Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC,
máquinas de escrever Olivetti novas e usadas,
máquina de escrever eletrônica DISMAC-OLYM
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga
da, móveis para escritórios e acessórios para
máquinas em geral.
Consulte-nos pelo Fone 72-1492 ou na Rua Ve
nADcJo da Silva Porto, 353. - laraguá do Sul _ SC.

Sorvetes- PIN.GUIM
0-MELHOR DESTE VERÃO

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

Temos também gelo.
-

Rua Angelo Rubini, 1119 - Barra do Rio Cerro (fundos
do Sup. Benthlen) - Fone 72-2181. - Jaraguá do Sul.

"

'.

,..t:'
..--,-"':

s -r-.

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

More bem. 1D0re no Jardim Ana Paulal
Lotes com infra-estrutura completa, prontos pare construir o seu lar.

Localização privilegiada no NOVO Jaragua EeJ.IUerdo, agora com a pavimentação
Iacilítendo o acesso e valorizando o seu mvesumento.

APROVEITE AS CONDIÇOES. ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.

Informações e Vendas com a garantia e segurança de

Av. Mal. �;rQ, 1179 - Fone 72-11.36 • GRlieL 003 _ 11a REGIÃQ .

Empreendímentos Imobiliários Marcatto

..
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Fundado em 10 maio 1919. coe 84.436.591/0001-34.
DIretor: EugiDio Victor Sdunöckel - Jom.Prof.DRT-SC
n9 729 e Diretor de Empresa Jornalística n9 20;.Mem
bro efetivo do InstHistórico e Geográfico de Sanfä Ca
tarina. Redator:FKvlo loH DrugnalO • DRT-SC 09 214/
84. Repórter: YvoDDe A.S. Gonçalves - DRT-SC 09
219/84. Redação Aclmbdstração e Publlddade: Rua Co-

.

ronel Procópio Gomes de . Oliveira, n9 290 -_ ex.Pos
tai, 19 -_ FOlJe 14-0091 ..- 89.250-1araguá 40 Sul-SC

.ImpresSQ c ..�. ofiCinas ·da Organlzaçlo _

.

Contábil. uA..Comerclal" :S/C ·Udá. : � -.

.

Assinatura para Jaraso' do Sul •••• ; ., •• Cr$lOO.ÓOO·
OufMs cidades

-

•••\ Cr$ t30.000
Número AvuisO·· ...•..••••••.••.••••• c-s . .1.500
Número Atrasado ••••••••••••.•.•••• Cr$- ••2.000
Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.·

.

Ltda, Täbula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro
paI Propaganda Representações Ltda.
Este lornal é associado a ADIORl/SC. e �RAlO�.

Relojoaria
As mais finas suaestões para presentes,

jóias, relógios, violões, tro(éus,
medalhas

-

It artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na GetúUo Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora taJllbém aquecedores a

eneJJgia selar.

Rua Felipe Schnddt, 279 -. Fon. 72-0448

Lanznaster - O SEU REL010EIaO

Rel"gios, cristais, violões, troféus, medálbas e

artigos, finos para presentes em todas

às ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal.Deodoro, 364-Foao 72-1167

A moda certa em roupas e. calçados está na

CINDEItELA. Vlsta-se bem com a

moda Ver ã o da

CINDERELA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS

Serviçes de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nos!

Rua Joioville, 1.016 - Telefone 72-1101

F oto oss
Potografias _ equipamentos de eine

foto ... som e video.

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão ds Itapocu

...HA 10 ANOS
- 1976 era o Ano do Centenário de
Jaraguá do Sul. Todos estavam viva
mente empenhados na assinalação de
tão importante data na vida comuni
tária. Lembramos hoje que o passar do
ano 1975 para 76 foi o maís barulhen
to que se assistiu em Jaraguá do Sul.
Nas ruas e nos salões, assim como nas

residências, tudo eram luzes e cantori
as, o povo saindo para se abraçar, os

sinos dobrando, anunciando o ano

CEM, o Corpo de Bombeiros e as fá
bricas apitavam, saudando o munícípío
centenário, os veículos acionavam as

buzinas e cirenes e o céu era mantido
permanentemente claro com o espou
car de fogos e foguetes. Uma loucura!
O Criador naquela noíte deve ter à
berta a grande janela do universo,
para espiar o que de estranho estava
acontecendo numa cidadezinha perdi
da no Sul do Continente americano .

E deve ter concluído: - Deixa esse po
vo brincar, por que soube construir
a sua Grandeza pelo Trabalho.
_ O Prof. Paulo Moretti comparecia
com seu

.

primeIro comentário do ano,
sob o titulo ANO BISSEXTO NO ANO
CEM. Do longo artigo extraímos:
"Busquemos no passado os Carcomidos
alfarrábios e os obsoletos astrolábios.
Folheemos na História Antiga os vul
tos de Sosigenes e de César. Reporte
mo-nos à douta Alexandria do primei
ro à vetusta Roma do segundo. Apazi
guemos o descompasso entre o Tem
po e o Homem. Misturemos isso tudo
no cadinho do calendário e o resulta
do. qual será? Ö ano bissexto, ora pois!
Ano Bissexto... Ano Cem... Acredi
tamos na diferença, trabalhando por
valortzä-Ia: afastemos a indiferença,
lutando por minimizA-la. Conseguire
most A cada qual a resposta traduzo
com o seguinte vattcínto, Já que 1976
a isso nos convida: Neste ano bíssex:o
no Ano Cem, aos bons jaraguaenses a

dííerença - Aos maus a indiferença".
"E hoje já vamos completando dois
lustros, heínl - As palavras escritas
ainda hoje são verdadeiras. Não é,
Paulo!

.•••HA 40 ANOS ,dores Progresso, que hoje Aão exíste
"

Começava o ano de 1946. João maís, convocava .os sócias para uma

Daudt OUvelra, ao· tomar posse do car-: assembléia onde seriam tomadas as.

go de presidente da Confederação Na- contas do ano de 1965 e seria eleíta. a
clonai do- C9mércio, f�ia sérias ati-

.

nova diretoria. De quebra convidava os

vertências a08 governantes brasíleíros. sócios do C.A.Baependí, S.D.Acarai, -

Dizia, entre outras coisas; o gralJde ín- Botafogo F.C., S.E.Boa Esperança: S,
dustrial .e comerciante caríoca. . "A a- E. João Pessoa e Clube Agua Verde
grícultura fOi a atividade mais sacnn- para o 19 Baile do Chopp, para 12· de
cada durante a· guerra. Escasseou-lhe fevereiro, em sua sede Social. Os "ca-:··
a lIdo.de o};tr.,·nlo contou com crédí- necos para "beber à vontade. à nol-

. tos traospo..te , oqanizaçãp.' .N.9s � Es-' te toda'" podiam ser adquiridos aatecí
lados 1.lni�. Qi. .âricultores íoram.. ·p,adaniente 'com Walter Janssen. Jor,
subvencionados .e ·dlstribuiram allmen- (Antarctica)

.

e Casa Lothar Sonnenhohl.
tos·a preços ·baixos:. Aqui toram cri- - J_oão Lúcio da Costa, presidente da As
ados embaraços à produção e aumen- sodação Rural de Jaraguá do Sul,
tados

.

os fretes de generos. Contribui- convocava os associados para presta
mos .na. Europa para distribúir alímen- ção ,de contas e os clubes de serviço
tos, vestuário e recursos. Mas aqui Lions e Rotary comp�rediam, abor- .

dentro do nosso território, não orga- dando o estabelecimento do leonísmo
nízamos a alimentação do pobre e en- no Brasil e a boa conduta proííssío
cerecemo-Ihe a vida com a desvalori- nal, um preceito básico de Rotary, O

zação da moeda". Pergunta-se o que .
Itajara Tênis Clube convidava seus

mudou nesses quarenta anost
. sócios e os do Baependi para o "Grlto

_ O Serviço 1\1111tar fazia divulgar de Caranaval" que tinha lugar no dia
um aviso à classe de 1924: "A Junta 05.02.66.
de Alistamento Milltar avIsa aos cída-

'. dlos da classe de 1924, que devem
preparar-se para uma possível con
vocação ii partir de 20 do corrente
mês". Êra o mês de janeiro e os

pais· tremiam nas bases, diante da pers
pectivas de virem os seus filhos a se

rem' convocados para a caserna. O es

pectro da morte ainda não se havia a

pagado da mente de pais e filhos ...
A guerra estava presente em todos os

atos do cotidiano. Que horror!
_ Surgia na Alemanha uma nova a

gremiação de resistência nazista que
se saudava com a expressão "Acht
und Acht" (oito e oito), representando
o "Heil Hítler" (H.H.), pois é a oitava
letra do .alfabeto.

... HA 30 ANOS
_ A sucessão presidencial da Câma
ra dos Deputados se constituia num

sério problema politico que desafiava

• argúcia do então Presidente Jusceli
no Kubitscheck. Para alguns, a grande
antecipaçãQ tornava agitada a suces-

_.810, vez que o mandato do general
Flores da Cunha ia até o dia 10 de
março.· Embolados estavam. Ranieri
Màzzllli, Horácio Lafer, o ainda hoje
atuante Ulisses Guimarães e Gustavo
Capanema. Mudou alguma coisa nes

ses trinta anost � preciso explicar ao

povo as razões que levam os partidos
a reivindicar movimentos e eleições,
quando no fundo tudo permanece no

mesmo. Caramba! E tudo em ·nome o

POVQ, ele que se pergunta quando
chegoll algum dia a governar o Pais?
_ Era terminado o "mapa do céu",
no qual _ Os astrônomos do Observató
rio do Vaticano trabalharam desde
1889, autorizado que foi pelo Congres
so de Astronomia, reunindo em Paris,
sob proposta do diretor do Observa
tório de Paris, almirante Mouncez. A
abóboda celeste era dividida em' "á
rios setores e o mapa continha 450
grandes pranchas fotográficas.

... HA 20 Ai'lOS
_ Os clubes da cídade começavam o

ano' de 1.966 com as
.

atividades previs
tas em seus estatutos sociais. Oswaldo
Tbi.,

.
presidente da SOCiedade.Atira-
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Política, Políticos,' ·Folclore &' eia.
Era o ano de 1945 aue
corria e, no aia :.! de ae
zemnro, o iSraSil Inteiro

comnarecie as urnas na
ra escoiner uemociatica-
mente o novo i-resicente sobrecarta um bilhete mu
ca Kepubllca. Apresenta- ito canncnaoo, com a se
vam-se cancucacos ·J::.Ulil.:O zumte mensezem: "VOtO
Gaspar J.JULra, .t:.uuarao em Jesus L.nSLO, uni.co ca-'liomes, Yeuö i-iuze e lV!a- naa. .de 'sarvar o Brasü".
no KOHni 1 eues e o povo
escoíma o' aue lhe pare- Em Goiás" .um eleitor de
cia o mais auecuauo para suudido cerrezaco ue

o momento nonneo e ua- pessnmsmo, escrevia so

va .trunco tzutra na cabe- bre a ceauía o seu uesa

ca. As urnas revelavam o baro: "Nao acienra, ISSO

Iaco seno ua nuzna. mas não endireita mesmo".
nao ceixava ue transpare- Num bst.aa.o uo Noroeste
cer o -rorciónco que tam- UlI\ eienor escrevia na
bem, aconcecia. para uar cediua: "O Gerune é aue

aeueie touue hnaname. esta com a razão".
vepols das apurações a Até mesmo na nossa bu
imprensa tomava conne- cólica Jarazua do Sul não
CImento de latos nítores- escapou ao deseío de di
cos acontecidos durante o zer arzuma COisa maís, do
processo de eleição, que simplesmente deposi
No RlO Grande. do Sul, , tar o seu voto, Ela, se
por exemplo, UII_l eleitor nhora ou senhoríte, com
reclamava do presidente as iniciais M.S.B punha
da secção em aue deve- um bilhete no envelope.
ria votar e votou, aue com um .abraco para o,
por, enzano teria coloca- General Dutra.
do iunto com, RS cédulas, _ x _

no .enveíone, os 20 cruzei- Em 1965 a Câmara de Ve-:'
• os aue um' cabo ,eleito- readores se reunia extra
ral lhe nazara pelo voto, ordinariamente, presidida
Já no vízinho Estado do pelo Vereador Heuneue
Paraná, um matuto, tam- Wolf. Entre a matéria .a
bém por enzano, colocou ser tratada" um ofício vin
uma nota de 200 cruzei- do do prefeito que veta
ros no envelope, ao in- va parcialmente" o seu
vés da cédula com a aual nrónrío projeto- de lei,
iria votar. _ aumentando em 60% o
Em Minas Gerais, em Be- .vencímento do, funciona
lô, era encontrãdo numa lismo, fato cue zerou

Folo Center. Lida.
<'

novaAgora sob direção
Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mau, uma ampliação de 20x25 e um álbum como

brinde.

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

Miromaq Equipamentos PI
Escritório Ldta.

Máquinas de escrever Faclt-Ollvettl, Calculador� .Fadtt
Sharp e Dismac, Móveis Eslil e Imalas&, Móveis do aço ,

Mojiano e Pandin. Assistência téc.nica e equi� de ven-
,

dedores. Cónsult�nosl
Filial: Rua PreSo Epitácio PêSsoa 723 - Fone 7t-1398,
em Jaraguá e Mãtriz na Av. D. Pedre) ß, n9' 166

São Bento do Sul - SC.

2randes debates no plená
rio Dela orosícãc, la ude-:
nilda) aue ar2iríá,·jle ín
constitucionalÍda'de o nro
teto e da 'impóssibilidade
de sua exe'CuÇão.' Assim
mesmo, a IUaipI:ia dos ve
readores, ,��os do pre
feito, aprôvâvã a matéria
à touue de-ccaixa.'

'

Conta-se nos bastidores; .

oue o .Preteíto muaou ue
íueia e ae acao, . cenoís
de uma vla2em ,_ aue tez' .

a leí, vetando-a parcial- nara a Capital do Estedo" ..
Diente, para retirar do Pois é, VIa lar de vez em'
bojo dó nroteto iustamen- auando faz bem, ' poroue
te acuela dísposícão com- Clareia o pensamento; E
-batída pela oposição. por isso aue se imnressío-

nou nosso confrade AraE a Imprensa local ocupa- mis Gornískí. em sua co-
va-se do assunto, dízen- tuna Bate Papo Imormal,do: "Será. pela primeira d Tríb R' I d
vez na hístóría Iezislati-

a . nr una ezionai. a
"" Iezendáría Lapa, no PR;

va de Jaraauã." do Sul. auando fazemos oomentá-.
aue a maíoría vai ter aue rios .que são verdadeiras .

desvotar aquilo nue veta- pérolas e ele destaca (Tue,
ram 'sob as ordena do . al- "cäda'vE!Z cue pública oscaide terazueense 'e.. a, acértos dos :pQlíticos, comprimeb:a; v,éz QUe a mino-' pleta: "E par isso a:ue oria é, oposição, 'vai con- -,

t
"

.

firmar "publitàmente a sua pinto pia, o ga o mía e o

opíníão,
' votando com o povo chia ... '"

desejo.' fforcado, acredi
tamos) do Prefeito,

�.-. ..,-;

Eis aue; .Dara espanto .da
Casá ,e, da própria

-

maio
ria qUe, 'docilmente se

nrestéii nare o nanel de
, vota.r�.- mesmo . aue fosse
um DOste (no dizer de um

dos. vereadores da oposí
cãó) o prefeito devolvia EVI SINSVAL-Jalieiro/86,

CARGAS'DIRETAS PAR'A TODO BRASIL, ,

,

F I L'ADA A "'TC 508 NO Dl7�WAGNER Träl1Sportele Comércio Ltd.,�
CARGAS 010 JAR.AGuA DO SUL. E REGIÁO

.

1'1 SAO PAULO" CAMPINAS •

CAMPINAS· sAo PAULO Ã'JARA(ÍUA DO SUL
Ê REG[AO

Aqropecuária CaSa
Lavrador Lida·

Dístrtbuídora _clusiva elas rações e concentrados "GUABI".
Mutém completa .linlla de defensivos, adubos, sementes

e f.erramentu agricolas.
.

Loja 1 _ Rua JoiDville, 1.194-F. 12-0919-Jaraguá do Sul. .

Lc)jà 2 _ Barra·do Rio Cêrro Fone 12-2223 _ Jaraguá do Sul -SC.
Loja 3 _ Rua 28 de Agosto 2345 Fone 13-0066 - Guaramirim - SC.

-------'

do

Clínica Veterinária
,SCHWElTZER

D R. o W A L DEM A"R S C H W E I T Z :B. It

..Clfrilca. , � �=p,equen08 e grandes ai$nais, Cirurgias. 'vacinações,
. .' raio x, intemamentos, boutique.

R.ga J.oba�'nt 1.178 (_ frente ao Supermercado Breithaupt)
P.cme '12-0919 J�rilJU' do Sul -' Santa Catarina.

�.�'"
P-------------------------��-------------------------------------- ------�------�.--�---------------- --------

IlATAI._FACIL
,lºPAGAMENTOSÓ DEPOIS
DO CARNAVAL!

�.
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Kohlbaeh .. Iesteja
.

conquistas esportivas Coàperativ'à taipei do fut-sal el"MS
em .: '85 .

Copa Fininvest premia melhores-
A diretoria da Kohl- do tênis _

bahc S.A., reuniu .para um

aímoco, no día. 2Lpassa�
do' no G;A.Baependi,. 'a

tletas, dirigentes, mecâ

nicas,' técnicos e impren
sa, para comemorar. as

. importantes conquistas
espot{iY8:S obtidas. duran
te" 85, -nes "modalidades de.

âtletfsmo,�tvöHboí." o auto

mÖbÜistIi�, .

Judô ê fute-;

b61 dé -saft�;···:qué .são .pa�,
Í1'btii'làdas pelav empre-;
sa'. Além

.

das homena

�êns, foram-éntregues co

mendas, pelo trabalho red"

lÍzadO, com destaqúe pa
ta o automobilismo, 'onde

Sfivio Azevedo conquis
tou' () Campeonato Catari

nense é' obteve a décima

dÓIocaçâo, .

no Campeona
to Brasileiro -de Stock

Cars, em apenas seis e

tapas que, participou.

PMlNA 11

. - A Comissão 'Municipal
de Esportes com o apoio
da: Prefeitura Municipal
encerrou no dia '13 de

bio Ronchí e .. 3°, Alidor dezembro, o 30 "Campeo-
. Lueders. Estreantes: . fe-.. nato MUnicipal . de

.

Pute
minino - 10 Sincla Steín-i bol

"

de Sa1ão "de Massa
macher, 20 Rosane Vai- randuba, com o GináSIO
lattr e 39 Dagmar Jansen. de Esportes literalmente
Até 12 anos: feminino - tomado. Na partida decí-
10 Andréa Costa, 20 An- .síva, a Cooperativa ven
dréa Cremér e 30 Suzan ceu por 3 a 2 o Pinguim:
Bago. Até', 16 anos.: fern1- .. ' fícando .

com o título da
nine+- 19��I\ärifl .Schluen- temparada. AQ final. do
Zent 2a AdriarukCosta: . e - encontro.. :' foram entre-
3D"Anja-Medsr. -Cíasse B:.: gues os troféus e meda
masculíno-s-P' Dalton.r.Lu- lhas as equipes da Coope
eders: '29 -Peulo ,Bri201a e rativa (campeã), Pinguim
30 Bruno Breithaupt. (vice), Patrimônio (30 Iu-
Paralelamente à premi- gar)' e Erich Rode (40 lu

ação dós melhores colo- gar}, Medalhas ao arti
cados da 1 a Copa Finín
vest de Tênis, foram pre
miados também os melho-

,

res do 1° Circuito Fínin-:
vest de Tênis, Adulto: 19
Wauderlei Modro. 2'" Fá
bio -Ronch! . e 39 Alidor

Lueders; Classe A: femi
nina - 1 ° Florilda Doniní,
20 Ester Boriilauri e 39
Denise z Lueders:

"lheíro Renato (Patrtmöní
"

o), goleiro menos vazado
Valdemar (Coopereävaj.,
jogadores revelação Car
linhos' (Batuca) e Casa
grande (Linha Telegrá
fica) e, ainda, placa à e ..

quipe mais disciplinada,
Batuca .

A premiação foi doada
pela CME e no dia 20, a

conteceu o ..encerramento
do certame, com a entre

ga, das faixas à equipe
campeã e o troféu tran
sitório, estes, doação da
Prefeitura. A Tupy, de
Joínvílle, fez .à partida
festiva' de encerramento
do ano do salonismo mas

. sarandubense.

Na 'semana que antece
deu o natal, foi realizada
a entrega de troféus e

medalhas 'aos melhores,
colocados da la 'Copa Fi
nínvest de Tênis, realiza
da no Clube Atlético Ba

ependí. Além da entrega
da 'premiação, um 'coque-·
tel �.ö�graçöu· .os partiei-·
pentes, djo,s';melhores �

colócados ' foram: -eatego-'
ria Estreantes' .

- 1 ° César

KojiKowski, 20' Aotair

Ronçhi, 3° Sérgio 'Pintarel
li. Até 12 anos: 10. Giulia- ,

no Donini, 20 'Dalton Lu
eders

.

e 39 Jaison Toma.

Até 14 anos: 10 Guilher
me Guenther, 20 Alessan
der Lenzi e 30 César Ko

jíkowskí. Até 21 anos: -10
Fábio Ronchi, '20 Ilmar

. Sell, 30 Wanderlei Modre.
Classe B: feminino: 10 -

Anja Meder. '2° Iracy Fen
drich e '30 Kátia Kohlbach.
Classe A - maseulíno.: 1 °

Wenderlei Modre, 20 Fá-

Juventus construirá. este ano
no'vo campo

. Até o fínal deste ano,
com certeza,

.

o . Grêmio

Esportivo Juventus terá
concluído o seu novo

campo de futebol, possi-
. bilitando, a partir dai, a

volta às disputas de cam

peonatos locais e regiona
is. A arquibancada, im

plantada na gestão do fa
lecido ex-presidente Antó
.nío José Gonçalves, será
deslocada para uma Jas
laterais do campo, assim
como o posteamento será
afastado, conforme os

planos do presidente Clã-

udio Olinger Vieira e do
vice presidente Raul Ro
drigues.
O Juventus, apesar de

paralizadas as atividades
futebolísticas, é, no . Esta
do, o clube jaraguaense
.maís conhecido, mercê da
sua participação, de 1976
a 1980, no Campeonato
Catarinense da Divisão
Especial. Se retornar <10

profissionalismo, cujas
perspectivas são remotís
simas a curto e médio

prazos, deverá integrar a

2a Divisão.

Foi destacado o-grande
apoio que o empresário
desportista Wilson "Bibe"

Kohlbach '. veI!! prestando
ao esporte jaraguaense.
A empresa da qual é o

diretor-administrativo, é Após ter realizado -u

a que maís investe no es- ma excelente temporada
porte amador de .

Santa
.. em 85, com campeonatos

Catarina, conforme cJ.es- bem organizados e pro-.
tacou o orador e repre- moções de s-ucesso, .a Li
sentante da família, Dr.

ga .Iaraguaense de Fute
Murilo Barreto rje Azeve- bol de .Salão, tendo à tes
do. ta. .o. desportista . Sérgio

. Kuchenbeeker, marcou

pera o dia 1 � de íeverel
ro, uma assembléia pare
definir sobre a realizações
.dos certames deste ano.

Em função da Copa do
Mundo e do televísíona
menta direto de várias

partidas, a diretori.a e <?s
clubes deverão

.... ;adequar
. o. calendário.

-

Na. élss�bléia,:-, os
.

clu
bes deverão confirmar a

partiçipação para o cam-

Salonismo abrirá a temporada/março
peonato adulto, que' terá
início no dia "1 de março
A, Arweg não tomará

parte do 'certame, assim
como a AABB, que cedeu
atletas para a Kohlbach.
que está montando uma

grande equipe, prometen
do ser a sensação da ci
dade. _Independente' dis
to, existem perspectivas
de..novas equipes se Iili-'

arem, inclusive de 'outras'
cidades.

.

No mês de julho,' du
rante a Semana de Jara· A administ,ração muni
guá, será reÇlliz(ido' um Cipal de Jaraguá do Sul, a

quadrangular e em agosto par' do apoio ao desen
terá início o Campeonatõ volvlmento do esporte de
Interniunic.ipal de :Fut�� massa, como o campeond
b01 �de -Salão ,do .yalé ·.do.: to varzeano, peladão ele

Hapocu;, ...,." futebol de salão, campeo-
nato de bocha e outros,

I..Jtda.· tem· prestado também co-

laboração a pequenos clu
bes do interior e da peri
feria, como a cessão de

maquinários para o pre
paro, nivelamento e dre,

nagern de campos parä a

�rática do futeb�l. Para
éste ano, o prefeito Dur-

. �ste
.

apoio, em 86, de-'
verá continuar e Com' am
pias perspectivas de bons
resultados no volibol, fu
tebol de salão 'e automobí
Íismo. A Kohlbach, atra
Vés dos piloteis Sávio' A
zevedo é 'Oscar Chanoski
Neto, participará no diä
26 próximo, em São Pau
lo, das "Mil Milhas de

Interlago.s", ,q:ue são u!l
�e .fioras de provas. uU:
rante o almoço, desta
cando o perfil de Bibe

Kohlbach, um participan
te _argüiu:. "Se tivéssemos
dez Bibe Kohlba-ch em Ja

rélguá do Sul, ninguém
seg-uraria nossa cidade no

esporte amador. Seríamos
imbatíveis" ..

Canchas e campos· de
pelada anuncia o Preleito

val Vasel pretende im

plantçH mais canchas de

esportes polivalentes nas

escolas e campos de p�
ladas nas zonas periferl
cas de elevada concentra

ção operária, permitindo.
desta forma, o lazer e o

entretenimento nos fina
is-de-semanas e feriados.
A primeira quadra, den

tro deste circuito de cons

truções, é a da E.R.Cris
tina Marcatto, de Jara

guá Esquerdo, que está
em fase de conclusão.

,Canarinho'Viação
o trauporte . carinhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

poliç:&o Olil m6demol e confortá..-eis ônibus da sua
frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro,"' _ Pone 72-14�2
J:a:raguá do Sul SC. !

o sucesso daWeg tem 5 mU.ralOeS:· são OS seus colaboradores
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Ops. Estamos em 1986. Este é o "Ano InternadoDal Queriamos iniciar o a-

da paz" ((ésperamos que seja), do cometa Halley, da' no em cÍima de paz e com

Copa do Mundo no México, das eleições à governa- preensão. Paz em 86. Mas

dor, senado, deputado federal e estadual e, também, quem há de? Infelizmente

dos constituintes que terão incumbência de rediiir a ainda desta vez não foi

nova carta constitucional, a partir de (17. O ano é possível, como era nosso

pOllUCO e, como tal, um prato cheio para este canto desejo, chegar a essa as-

ce Jornal. píração.

o vice-preftito Décio
Píazera está igual ao mi

nistro Aureliano Chaves.
O Aureliano, há dois a

nos, caiu do cavalo . e

fraturou a perna. E re

centemente, escorregou
numa escada e fraturou a

perna oposta. Décio, no

final da última semana

foi brincar de caiaque,
onde não era craque e

Ieriu-se grave no joelho,
ficando lmobilizadQ, no

estaleiro. Lá como cá, fe
ridos' do PFL há.

No dia 28 passado, os prefeitos e presi4entes de
pamdo (do PDS, claro) do Vale do Itapocu, avistaram
se com o governador Esperidião Amin, na Capital.
Assuntos pontícos e �cpnlnistrat1vos foram ã tônica' e
certamente o lançamento de candidaturas ao pleito
de novembro figurou na ordem do dia. Nada mals
transpirou, nada maís vazou sobre o encontro, por
enquanto. ,'. _"�,.......,,4.j,,liLl•• 1

O ex-deputado Pedro I
vo Campos, almoçou. se

gunda-feira, em compa
nhia de políticos do Nor

te, em Joinville, dentre
eles, Reginaldo Schío
chet, que foi candidato a

prefeito por Jaraguá, em

82. Após período em que
fechou-se em copas, Re

ginaldo está, agora, se

aproximando. Deve estar
pretendendo alguma coi
sa, não restam dúvidas.
Seria a candidatura a de
putado, pelo PMDB?

Outro que está em campanha permanente e até IJe
díu para que a coluna não esquecesse seu nome é o

bom lmzalvense Vitório Lazzarís, sogro de Schiochet.

Ninguém lhe tira da cabeça a prefeitura Municipal e
enquanto aguarda a época certa, continua seus con

tactos, comparecesse em festy, enterros e outros tu

gares mais. Diz que quem não é visto, não é lembrado.

merecida aposentadoria e

que vai se candidatar nas

próximas eleições muni

cipais. Não a prefeito,
mas a vereador, a cujo
cargo poderia se dedicar
em tempo integral.

O ex-prefeito Eugênio
Strebe, que o PMDB quer,

. porque quer, em seus

quadros, nada tem deci
dido quanto ao seu fu
turo político. Comenta-se
no entanto, que Strebe
estaria aguardando a sua

O titulo eleitoral passará a ter o tamanho de um

eiC (cartão de identidade do contribuinte),' também
sem foto, depois que o Tribunal Superior Eleitoral
concluir o trabalho de recadastramento previsto para
atingir todo o Pais. Haverá para tanto, o dia nacional
do recadastramento. Visa, sobretudo, conter a fraude e

leitoral e melhor legitimar o processo de escolha.
Foi muito intenso o esbaldar-se, príncípalmen

movimento nas estações te nas praias, que tiveram

rodoviária e ferroviária incrivelmente movimenta
durante as festividades das. Segunda-feira, a ma

de final-de-ano, obrigan- ioria das indústrias vol
do a colocação de carros ta a funcionar e aos pou
extras. Com a grana nç cos a normalidade re

bolso, o jaraguaense pode torna.
A virada do ano foi intensamente comemorada em

Jaraguá do Sul, com o espoucar de milhares de fogue
tes e muita animação nos salões, principalmente. Os
amantes inveterados da cerveja, tiveram que resguar
dar-se, pois a procura foi tnänltívamente maior que
a oferta. Muitos bares não tinham uma única garrafa
em estoque. Nos supermercados também desaparecen
das prateleiras. Mas como tudo era festa, não houve
muita chiadeira.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECISÃO INTELIGENTE.

Calé SI S SE

E como não estamos so

zinhos neste barco da vi
da precisamos dar satis

fações a quern de direito.
Satisfaçõ�s aos- nossos as

sinantes que paia� pare
receber o jornal dentro de
um periOdo por nós a

nunciado. E quando tsso
'não acontece, eles chiam.
E com carradas de razão.
Uma assinatura é um con

trato bilateral em que um

paga e outro se compro
mete a entregar por um

período combinado um

jornal em datas aprazadas.
A nossa sobrevivência se

deve justamente no aten

dimento da parte que 110S

cabe.

Mas a circulação do jor
nal. entra pela Agência
Postal, que se encarrega
de ,fazer chegar "o mais

antigo", nos endereços
especifiçados. O serviço
solicitado, vale lembrar,
não é gratuito. Antiga
mente pagava-se por mês
'a entrega. Depois, sema

nalmente. Hoje se paga
antecipadamente e a en

trega é feíta de -acordo
com uma decisão sxdrú
xula que classifica a cor

respondencia. onde o jor
nal não tem prioridade e

pode ser entregue até di
as depois de postado. Mas
quem gosta de comer pão
dormido? Assim é com o

jornal! E dai?

E: onde começa o nosso

drama.

Repórteres, redatores, li

notipistas e Impressores
mastigam e digerem. as

noticias para se transfor
marem em informações a

traentes. Isto custa horas
e horas de trabalho, cada
um no seu setor. Depois
o departamento de circu

lação entra em ação e não

poucas vezes atravessam
l noite providenciando
para que o jornal sáia em

data e hora certas. Um
mundo de gente traba
hando pela nossa terra.

A edição de Natal, para
circular dia 23 - 2cz-feira-,
foi entregue na Agênc.a
do Correio às 3 horas de
sábado para domingo. O

gerente xingou
.

a intem

pestiva interrupção do
sono reparador. Bem que
gostaríamos de estar,
também, deitado em ber-

ço esplêndido. Mas, e o

nosso dever de não fal
tar com nossos leitores 1
Acima de tudo, odever.
Depois o prazer. Tô certo,
ou tô errado.. Sinhôzinho

. Malta?

Assim mesmo recebemos
reprimendas, o telefone
não parava de tocar, para
maís um comunicado que
o jornal não tinha sido en

tregue na casa do assi
nante. Um deles, aflita
mente, peuia peio telefo
ne, a repetição do exern
plar da edição festiva,
por que a esposa reco-

. mandara-o de não retor
nar ao lar, sem o jornal.
Já recebemos correspon
dência da EBCT, alegan
do falta de pessoal ou de
pessoal não' suficientemen
te treinado. Acreditamos
piamente na sinceridade
do pessoal do Correio lo
cal. Até já chegamos no

tar que, depois de cada
chiaço o serviço melhora
e os leitores elogiam o

serviço postal, mas depo
is volta à situação anti"

ga. Quer dizer: explica
mas não justifica. Ainda,
mais quando se expede u-

ma edição de Natal, que
é o abraço do jornal com
toda a comunidade.

Esperávamos, pelo menos,
uma consideração à Jara

guá como um todo, que
seria retribuído por toda
a cidade e pelos nossos
leitores.

Mas foi em vão ... por o

bra de rígidos regulamen
tos postais que são ínsen
siveis -até ao .spirito na
talino que enfeita toda a

urbe... _

'

.

-,

Lamentavelmentel

Aqui está a explicação aos
que justa ou injustamenté
reclamaram e daqui par
tem apelos ao Correto lo
cal para uma composição
maís consentânea, da qual
depende umbilicalmente
a nossa sobrevivência.

Por isso dizemos que o

pinto pia, o gato mia e o

"Correio do Povo" chiai
Terá éco o nosso apelo
neste ano de 1986?

......A DIREÇÃO
Escrito 6.8 18 horas do .día
24.12.1985.

Festa romerana será aberta dia 10
Pomerode, que intitula-se "a cidade maís alemã

do Brasil", através da sua Prefeitura Municipal e Se
cretaria de Turismo, estão ativando os preparativos
de organização da Festa Pomerana, a realizar-se entre
os dias 10 e 20 deste mês de janeiro. Os três primeiros
dias do evento reservam as seguintes atrações: dia 10-
abertura da exposição industrial e comercial, no Gi-'

.
násio de Esportes (17 horas); apresentação de bandí
nhas e folclore típico alemão (20 horas); dia 11 - ex

posição índustríal e comercial. (das 10 às 21 lioras);
Noite típica alemã, teatro, folclore, desfile de aventais
e canto (19 horas); dia 12 - desfile típico dos bairros
(9 horas, na avenida 21 de janeiro); exposição índus
tríal e comercial (das 10 às 21 horas); .apresentação de
bandínhas e folclore tipico alemão (19 horas) e con

curso de bolos e cucas (20 horas).

Nos demals dias da Festa Pomerana, uma gama
variada de eventos será cumprida, conforme a pro
gramação da comissão organizadora.

Vestibular/86 será na; própia Feri
.A. Comissão Técnica do

Vestíbular Unificadofi86
da Acafe está ultimando

. os preparativos para a 1'e

alízação das provas, que
serão realizadas de 13 a

16 de janeiro símultanea
mente em 19 cidades ca

tarínenses. O principal a

lerta da. Comissão aos

candidatos neste momen

to é para que tenham mui
ta atenção para com os

documentos necessários
que devem apresentar nos
dias de prova: a Etiqueta

do Cartão Confirmação de
Inscrição e a Cédula de
Identidade original. Quan
to à Etiqueta, os candida
tos que ainda tiverem dú
vidas a respeito deverão
procurar com urgência os

postos de inscrição das
Fundações Educacíonaís ..

A este Vestibular estão
concorrendo 17.895 can

didatos, que disputam 5.
597 vagas.
Em Jaraguá do Sul, o

vestibular acontecerá Ilj:}
própria FERJ.

-
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