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Será ínstaladano dia 19cento da capacidade do
de fevereiro, em Jaraguá sistema. Os investimentos
do Sul, a Agência do Ser- deverão alcançar Cr$ 250

_
viço Nacional de Apren- milhões.
dízagem Rural (Senar), em Outra informação de
sala do antigo Centro de Durval Vasel. As fortes
Informações Turísticas, .na chuvas que se abateram
Getúlio Vargas. A Agên- sobre o munícípío. na se
cía terá caráter regiónal, gunda-feira, c aus a r a m

porém, a princípio atende
rá somente Jaraguá do
Sul, conforme informou ao

prefeito Durval Vasel o

Diretor Regional, João de
Mattos. Terá no início dois
funcionários e uma víatu-

.

ra pera atendimento aos

produtores rurais, não sig
nificando, porém, qualquer
interferência no trabalho
que a Acaresc e a Cidasc
executam no município.

O Chefe do Executivo

Municipal revelou que -a

Prefeitura vai abrir con

corrência pública, para
compra de quatro novos

caminhões e caçambas, que
se incorporarão à frota

munícipal. Disse também
o Prefeito que foram íní

cíadas as obras de constru-
.

cão dos tanques de trata
mento de água, no ribeirão
das Aguas Claras, que for

necerá o líquido para a

Ilha da Figueira e adja
cências. A água é de ex

celente ,qualidade, confor
me os exames laboratori
aís. representando dez por

.
..

-,

grandes estragos na re- ,

gião de Garibaldi. Estra
das, bueiros e barreiras
foram danificadas e um

pontilhão foi arrastado por
maís de um quilômetro.
Os trabalhos de reconstru
ção iniciaram-se quarta
feira.

Lojistas definem horário de carnaval
Os comerciantes-lojistas'

de Jaraguá do Sul, visan
do proporcionar a seus
funcionários oportunida
de de participar das folias
momescas, decidiu pelo fe,
chamento no primeiro pe
ríodo da quarta-feira de
cinzas, reabrindo à tarde,
no horário normal. A de
cisão foi tomada esta se

mana, durante a reunião
almoço do Clube de Dire
tores Lojistas, quando tarn-

-

bém decidiu-se pela defla
gração de uma campanha
de conscientização objeti
vando a economia e a ra

cionalização de energia
elétrica, ante a gravidade
da situação.

Está sendo sugerido que
as lojas, após o encerra

mento do expediente. apa
guem as luzes e -os, lumi
nosos, deixando acesas so

mente aquelas necessárias,

por medida de segurança.
Muitas empresas já vem
a d o t a n d o essa racío- -

nalização, atendendo os

apelos das autoridades do
setor.

Os lojistas comentaram
as vendas de final-de-ano,
destacando que novembro
foi o melhor mês para o

comércio, durante o ano

passado. Discutiu-se) tam
bém, a participação de
Jaraguá do Sul na Con
venção Est�cluql dö CDL,
no mês de maio, em Tuba
rão, onde" proeurar-se-é
a d qui r i r cénhecímentos
que possam servir para a

Convenção Técnica' do
CDL. que Jaraguá sedia
rá em 1987.

A reunião dos Io iistas
día 15, foi dirigida. pelo
presidente Luiz José Ni
colodellí.

Werninghaus continuará presidindO -PF(
o Partido da Frente Li

beral (PFL), realizará nes

te domingo, das 9 às 17

horas, a Convenção Muni

cipal, em sua sede na. rua

Domingos da Nova, para
discussão e aprovação do
manifesto, programa e es

tatuto do PFL, eleição dos
membros e dos suplentes
do diretório municipal e

escolha do delegado e res

pectivo suplente à conven

ção regional. O diretório
será -composto de 44 mem

bros (o 45.9 seria um ve- .

reador, que o partido ain
da não possui) e o núme
-ro de filiados aptos a vo

tar é de 181, segundo in

formou a vice-prefeito e

membro da comissão pro
visória, Décio Raul Piaze-

Ia:

Após a convenção, cr n
soante Décio, o PFL con

tinuará filiando correlegío
nários e simpatizantes e

declarou que o partido es

tá aberto- ao diálogo com

as d e m a i s agremiaçõe�

partidárias, pois acredita

que o bem de Jaraguá do
Sul está acima de tudo,
A comissão executiva ci"

PFL, extraoflcialmente, de
verá ser esta: presidente
Geraldo Wemmghaus. vi

ce-p r e s i den t e Werner
Schuster, secretária Jursa
ra Vicente Bóries. tesou
reiro Nivaldo Lehmkuhl e

suplentes _ Luiz Luchiní
Filho, Sérgio Kuchenbe
cker e Milton Grützma
cher.

A- Amva'li _ Associação
dos Municípios do Vale
do Itapocu, marcou' para
o dia 1 'de fevereiro,' as
suas assembléias ordiná
ria e extraordínáría, em

Barra Velha e Jaraguá do
Sul, quando serão trata
dos especificamente as- .

suntos administrativos e

eleição da nova diretoria.
Em Barra Velha, a reunião
de trabalho terá lugar a

partir das 8h30, na Colô
nia de Pescadores, onde
assuntos de real ínteresse
dos municípios da micror
região serão tratados .

Na eleição da diretoria,
o prefeito de Corupá, Al
bano Melchert, entregará
a presidência a seu suces

sor, o prefeito Walter Ré
gis, de Barra Velha. Co
mo a microrregião é for
mada por seis municípios
e o mandato dos prefeitos,
constitucionalmente, é de

seis anos, a cada exerci
cio, em sistema de rodízio,
assume um prefeito in
tegrante da Assocíaçêo.
Após Walter Régis, assu
mirão Durval Vasel (em
81) e Zeferino Kuklinski,
em 1988.
SECRETARIO VEM
DIA 21
Está confirmada para o

dia 21, terça-feira, a vin
da a Jaraguá do Sul do
Secretário da Agricultura,
Odacir Zonta. A partir das
9 horas ele se reúne com

os prefeitos, vice-prefei
tos, vereadores, cooperati-
vistas, sindicalistas rurais
e demais' lideranças / do
meio rural, para tratar so

bre a aplicação do orça
mento da SAA nas áreas
prioritárias, apontadas du
rante os encontros. A tar
de, o Secretário manterá
encontros com delegações
de cada município, índiví,
dualmente.

Volta a crescer o
o número de nasc'imentos
O Cartório do Registro

Civil "Margot A d e I i a
Grubba Lehmann", de Ja
raguá do Sul, informou
esta semana que durante
o eno passado, nasceram;
aqui. L498 crianças" das
quaís 809 do sexo mascu

lino e 689 do sexo femini
no, ao passo 'que foram
registrados 264 ó bit o s,
sendo 154 masculinos e

110 femininos. Os casa

mentos realizados soma

ram 504, os divórcios 14 e

as separações consensuais
52.

NESTA EDIÇAO:
--
• Entidades carnavales

cas recebem subvenções
(pág. 3). (.) Justiça divul

ga os jurados para 86

('pág. 9). (.) Botafogo vai

disputar 2' Divisão. Au
menta a construção de re

sidências em Jaraguá (pág.
14). Uma boa leitura a to

dos!.

O número de crianças
nascidas em 1985, foi su.

períor ao ano anterior

(1.448), no entanto, menor
do que em 1983 (1.529), do
que em 198'2 (1.579) e do

,que em 1981 (1.632). Da
mesma forma, os faleci
mentos decresceram nos

últimos quatro anos. Se no

ano passado os óbitos so

maram 264, em 1984 foi de
273, em 1983 de 283 e em

1982, 297.

Os casamentos também
caíram. De 504 no ano pas
sado, para 508 em 1984 e

515 em 1983, Os divórcios
foram em igual número
nos dois últimos anos, 14,
pcrém, maior do que em

1983, quando registraram
se 10. Aumentou, contudo,
as separações consensuais
em Jaraguá do Sul. No
ano .que passou foram �2,
contra 42 em 1984 e 41 em

1983.

JaraguA 1[0 S.I t986. Promela.os embelezA-Ia. Irlalla decorando lojas.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JARAGUA VAI RECEBER
O "PANORAMA DE
ARTE/DESENHO/
GRAVURA 85"

Foi aberta na última se

mana, em .Jcínvtlle, a ex

posição "Panorama de Ar
te / Desenho / Gravura

,

85", com a apresentação
de 123 obras de 41 artis
tas catarinenses que fo
ram indicados pelo conse

lho consultivo do Museu
de Arte de Santa Catarina:

(MASC). A idéia central
da exposição, além de dí
vulgar o espírito criativo
dos artistas do Estado, é
fornecer o maior número

possível de exemplos de
técnicas de desenho e da

gravura.
. A exposição está sendo

promovida pelo Museu de
Arte de Santa Catarina e

foi inaugurado no día 7
de novembro, em Floria
nópolis, e posteriormente
seguiu para Blumenau, on
de . apresentou-se em de
zembro. Durante janeiro e

fevereiro fica em Joinville,
seguindo, após para Bal
neário Camboriú. A partir
de março, a exposição se

rá subdívídada em três ro,
teiros diferentes, cada um

apresentando 41 o b r a s

(uma por artista). No ro

teiro 1 estão as cidades de
Porto União, Mafra, Jara
guá do Sul, São Bento, In-c;'

daíal, Brusque e Itajai.
No ano pas s a d o, o

MASC e a Pundação "Ca
tarinense 'de Cultura pro
moveram idêntica exposi
ção em Jaraguá do Sul, no
auditório do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indús
trias da 'Construção e do
Mobiliário.
SCAR: MUITAS
INSCRIÇÖES PARA A
ESCOLA DE MÚSICA
EM 86
O presidente Ralf,Her

mann, da Sociedade Cul
tura Artística d� Ja,raguâ
do Sul, revelou-se muito
satisfeito com o número de
inscrições .

para a E'Scola
de Música, que funciona
.ré a partir deste ano, na
Casa da Cultura. Entusías,
mado, disse que o pensa
mento é contratar a pro
fessora de violino para dar
aulas no mínimo três dias
por semana, além de um

professor para violão e ou

tro para viola clássica e

violoncelo, este último, ca
so a SCAR consiga adquiri-r
QS Instrumentos. Quem ti
ver ou souber onde' exis
tam para venda tais ínstru
mentos, poderá contactar
com o presidente Hermann.
n a A r g i, P e IoF o n e

72-1077. A SCAR ainda
mantem de pé a idéia de
formar uma Orquestra de
Câmara e os instrumentos
nomínados são índíspensá-
veis.

Celina Cabeleireiros
Atendimento uníssex, Experiência comprovada om

certes, penteados, maquilagens e tratamento ca

pilar, com aparelho infra-violeta. Profissionais
altamente especializados.

Rua Gumerdndo da Silva _ FODe 72-2165
ao lado da Caixa EconÔmica

,

Mamãe Coruja
Artigos Infantis, Perfumes e Bljouterias.

Jóías, r�gios, pulseiras, anéis, alianças, prataria
e artigos em. ouro é na

Relojoaria AVENIDA
"'Sempre um bom presente à sua escolha"

II Na Marechal, 431 .,. na Getúlio Vargas, nP 9ll
�--------------------------------__

Dê flores a quem você ama. Decorações
de igreja

.

e saUlo, buquês, arrojoS, plantas
crnamentaís, com _trega a domicillo. Atendlmen

to por pi'of1ssional BO ramo.

Casa das Flores

Gente & Informações
AO PERNAMBUCO _ Os
jovens e esforçados rota
ractianos [araguaenses, se
guem na noite deste sába
do, em ônibus de carreira',
para Caruaru, interior de
Pernambuco, onde partici
parão, de 22 a 26 de janei
ro, da Conferência Nacio
nal de Rotaract Club. A
delegação de Jaraguá

.

do
Sul é formada por Hélcío
Chiodin'i, Rosimery Pett,
Erivelto

.
José da Silva,

Carlos Moacir Chiodini,
Sigmar Raeder e Cláudio
Kelbert. Eles aproveitarão
a viagem para conhecer
também Recife e arredo
res. Boa viagem rapazla
daI.

NOVO TEMPO _ Novo
Tempo Esporte. Este o títu
lo da revista, editada nó R.
de Janeiro, que em seu nú
mero cinco, de dezembro/
85, comentou a final do
Campeonato Catarinense
de Vôo Livre, realizada
em Jaraguá do Sul. A-pu
blicação destaca o desen
volvimento da prática des
se esporte no Estado e co

menta que a, plataforma
de saltos é a melhor do
Brasil. Observa também

. que .as competições de ca

noagem vêm crescendo na
cidade.

ORDENAÇÄO _ Para ser

vir o reino de Deus na

Igreja, como díscípulo de
Jesus Cristó,' o. diácono
Sérgio. B�rufÍi 'recebeu, no
primeiro sábado do. ano,
dia 4, na Igreja Matriz Se.
nhor Bom Jesus, de Gua
ramirim,

.

a sua ordenação.
sacerdotal, das mãos do

Bispo Diocesano b. Gre

gório Warmeling. A pri
meira missa do novo sa

cerdote foi celebrada no

dia 5, na Comunidade N.
Sra. de Fátima, na locali
dade de Brüderthal.

de Santa Catarina, desta
cam-se Geane Maria Len
zí, em Engenharia de Ali
mantos; Karina Piazera,
em Pedagogia-Pré Escoler:
Geomir Manoel Pereira,
em Geografia e Carlos
César Hoffmann. o Car
los, da Secet, em Filosofia.
A todos, nossos cumpri
mentos pela conquista.
PROMQÇÄO _ O [ara
guaense Blímar Mahnke,
.da c o m pan h i a de na

vegação a 1 e m ã Ham
burg Sued, de Santos-SP,
foi promovido a procura
dor, geral do departamen
to onde desempenha as

suas funções profissionais.
E mais um jaraguaense a

brilhar, honrando a sua

Cidade e o. seu Estado. Pa
rabénsl.
ELIANE KRUGER _ Mer-

.

cê do seu esforço e dedi
cação nos estudos, venceu
a difícil batalha do vesti
bular a jovem Eliane Krü

ger, aprovada em Farmá
cia, na UFSC. Ela é filha
do casal amigo Hermes
(Ilse) Krüger e da coluna

seguem as felicitações a

ambos, pela aprovação.
NOIVADO _ Embora tar

diamente, a coluna regis
tra 'o noivado, no Natal,
dos jovens Gerson dos
Santos e Eronildes Pedri,
esperando para breve o

casamento. A irmã de Ero
níldes. a Neusa, também
nossa leitora, aniversaria
no dia 22 e seguem daqui
o duplo' cumprimento.
CARNAVAL 86 _ O car
naval de salão em Jaraguá
do Sul será aberto dia 7,
uma sexta-feira, no C.A.
Baependi. A animação da
noitada será da Banda Ve
rão Tropical 84, de Itajaí.
Para a garotada, a direto-

,

ria social programou o

carnaval infantil, na tarde
do

-

dia 11. Promete muita

agitação.

Use nosso crediário.

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

Av. Mal. Deodoro nt 1.12í, aQ lado da. Praça ,

Paul Hárr"
FlUal:RelDoldo Rau 606 - l!d1f1do lanta TereIlllba

CASAMENTOS _ Em nos

sa agenda de casamentos
deste sábado, na Igreja'
Matriz S. Sebastião, anota
mos os seguintes:

í th
Márcio Vegini/Angela Fá
rias, 16h15 Nélson Dias/
Janir Gonçalves, Amaríl
do Paulo Maurício/Elisa
bete Felacio, Adernar Lei

tenpergherfGenoveva Izi
doro e Ingo Draeger/Dolo
res Jaeger; 17h15 _ Luiz
Carlos Monteiro IWilma
Luíza Sanson Corrêa e às
18h Márcio Zimmermann/
Maria Yaeko Issago.

PROGRAMANDO _ Afo
ra o carnaval, o diretor
social Amo Henschel, es

tá agendando as promo
ções do ano, onde se des
tacam os bailes de Páscoa,
de Férias, de Espirito San
to, encerramento do bolão,
reveíllon e, para outubro,
o acontecimento maior, o

baile das debutantes, em,
data a ser marcada.

FOLCLORE _ O carnaval
de rua, nos dias 8 e 11,
será aberto pelo Grupo
Folclórico Bumba meu Boi,
do mestre Manequinha,
,cujos ritmistas também in

tegrarão a Escola Acadê
micos do Samba, da Arse

pum. Manequinha disse ao

CP que promete. um boní
to espetáculo, que será do

agrado de todos.

SECRETARIO VISITA _

Na qualidade de Secretá
rio de Estado da Agrícul
tura e Abastecimento, visi
ta Jaraguá do Sul na ter
ça-feira, dia 21, Odacir
Zonta. Ele manterá encon,
tro com prefeitos e lide
ranças rurais do Vale do
Itapocu, tratando sobre as

suntos ligados à sua Pasta.

T.O.Q.U.E.S _ Trocou ida.
de día .14, o Sr. Lúcio de
Aquino Machado, proprie
tário da Auto Escola Jara
guá, ali na Getúlio Var
gas. (*) O Grupo Weg, en.
cerrou com um jantar, no

Baependí, a 21 � Conweg,
na quinta-feira. (*) De 17
a 28 próximos, Rubem e

Seni, ecônomos do Bae
pendi, gozam as merecídas
férias no Rio Grande do
Sul.

APROVADOS f UFSC _

Dentre os jaraguaenses
aprovados no Vestíbular
da Universidade Federal

Paroquia São Sebastião.
INFORME PAROQ'UIAL

Sábado _ dia 18 _ missa: Matriz 19h.
São Luiz Gónzaga 19.30h.

Domingo _ dia 19 _ missas _ matriz 7h - 9h .. - 19h.
- - São Judas 8h.

São Cristovão 8h.
São Francisco 9.30h.
N.S. Perp. Socorro 17h.

Nêste domingo haverá batizados logo após a mís
sa das 9h.
Na matriz há batizados todos os domingos.

..

Posto de Vendas Marcatto�;
Chapéus, bonés vlzeiras, camisas, shorts,

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

�. --_._--� �Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ços, através da premiação
qua acontece sempre no

encerramento da conven
ção.
No discurso de obertu

ra, o presidente do Grupo
Weg, Eggon João da Sil
va; enalteceu os esforços
de todos os representan
tes durante o ano passado,
lembrando que', com este
gesto, colaboraram pera
que a Weg alcançesse ex
celentes resultados, man
tendo a posíçâo de lideran
ça nacional no setor de
máquinas e equipamentos.
A Conweg foi encerra

da na quínta-faíra, quando
aconteceu a premiação dos
representantes que mais
se destacaram durante 85.
Ainda na quinta-feira, a

Weg Química S.A. reali
zou a sua segunda mini
convenção, tratando de te
mas específicos.

JaraguA do Sul _ Sem.... 1e a 24 d. J..lro:·�� ':-:-
., '- -,. . COR a E Io l» Q- •O·V .Q '"" .
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SOY laotel, várias frentes de trabalba ê-'I calçaleola WearealizaueslaselaoaCoRvénção
A Secretaria de Obras e

Viação da Prefeitura '�Mu
nicipal de Jaraguá do Sul,
vem executando obras em

várias frentes de trabalho,
concentrando-se prioríta ..

ríámente no calçamento.
O engenheiro Afonso Pia
zera Neto, titular da SOV,
d-isse ao "Correio do Po
vê" que foram retomados
0.9 trabalhos para a, cons

t.tU:�ão. da . cíclovía leste

oeÀ{e; Ihargean(io' os tri
Ih!DS (dá. RFFSA, com duas

e�ipes, uma na pavímen-
.

ta4ão. na rua Venâncio da
Siltra Porto e outra na ter

raplena�em e ínfra-estru
tura, entre a Marechal
DebdofO e a Procópio Go
mes de Oliveira.
Afora a implantação da

cíélovia; a rua Frederico
Bartel, com 2.026m2 está
seädo lajotada e em se

guida será atacada a rua

Flcirüinópolis, com .....

1.540m2, fechando o anel

com a Marechal Deodoro.
ao fundos da Marcatto. Na
rua Frederico Curt Alber
to Väsel, na Vila Nova,

em direção ao Rio Molha,
foi' tarmínada a primeira

etapa da pavimentação à
paralelepípedos e iniciada
a tubulação com galerias
de É>2uas pluviais ca se

gunda etapa, a.ó o renti ..
lhão que dá acesso ao Rio
Molha; descendo pela rua

Adolf Püttjer até juntar
se à rua Walter Mar
quardt, ao lado da unida
de fabril da Marisol. A

primeira etapa, concluída
em dezembro, fo� d� ....

4.üqOm2.
.

Uma outra 'frente, Sê

gUIldq Afonso Píezera Ne
to, está concentrada ne

rua 25 de Julho, também
na Vila Nova, imediações
do Posto Mime, com ser

viços de terraplenagem e

tubulação. O trecho a ser

pavimentado é de .,.,.,

22.000m2 e duas equipes
de caIceteiros executarão
o trabalho, no sentido
oeste-leste e leste-oeste.
Com o calçamento, o bair
ro mais central de Jara

guá do Sul passará a con

tar com o. beneficio em

sua principal artéria.
Na rua Venâncio da Sil

va Porto, Os trabalhos es

tão em fase de acabamen-

to, Postenormente. conter.
me declarou o Secretário
de Obras e Viação, um no

\1'0 trecho será calçado,
fazendo a ligação entre a

tua Presidenté Epitádo
· Pessoa e a .BR-280, na al
tura do Posto Marcolla,
da rua Francisco de Pau
lo. B no Chico de Paulo,
íníctou-se esta semana a

ligação com o Jaraguá E.s
�erdQ, . com "said� n� 'al- .

tura da Malwee, umaan
úga' r�iVindicação eomuní-

· tárta que o atual g9verno
municipal está t\tenrl�do.

No campo das obras cí

vis, a municipalidade es

tá construindo a Escola
Isolada Morro da Boa Vis-

· ta, com uma sala e a am

pliação da ßscola Reunida
Alberto Bauer. Afora is

to, a Prefeitura está abrin
do licitação pública para
contratação de mão-de
obra. destinada a constru
ção de duas salas às Esco
las Santo Estevão, São Ju
das e 19 de Abril e, uma

sala na Escola Itapocuzi
rtho. além de banheiros e

área de convjvência.

Executivo subvenciaoa escalas e blocos carnavalescos
Öbjetivando motivar .e

proporcionar um clima
festivo ao reinado de mo

mo, o Executivo Munici

paI, a. exemplo do ano

pässado, subvencionou as

escolas e blocos carnava

leséos que se apresentarão
na passarela da rua Rei
noldo Rau, na noite dos

días 3; e 11 de fevereiro

próxíràos. A solenidade
houve-se na tarde de se

gunda-Ieíra.: no gabinete
prefeiÚual,

.

na presença
dos

.. representantes das es

cólas fi blocos, da impren
sa; do prefeito Durval Va
sêl e dO' secretário Balduí
no RauÚno, a cuja. secre
taria está vínculàda ii or

ganiza'Ção e coordenação
dös desfiles.
Na palavra do prefeito,

a contribuição da munici
palidade é para que Jara

guá do Sul tenha um car

naval condizente, muito

emborà sem o aparato de

outros' centros. Lembrou
que' rio ano passado, cada

escola recebeu Cr$ 800
inil e' 0.8 blocos Cr$ SOO
mil para cada um, :valores
qúe fotám substanclalmen
te elevados este ano. A

E'Scola de Samba Unidos
da Bias'ilia e a Escola Aca

dêmicós do Samba, da Ar

sepJ.lm, receberam Cr$ 5

milhões e os cinco blocos

que désfilaram no ano pas
scldö, Cr$ 2 milhões. Os

blocos não representados
no ato da entrega da sub
venção, deverão apanhá
lo na Secretaria de Tuns
mo, com o titular Balduí
no Raulíno.
Para 81, o prefeito Dur

val Vasel (foto) garantm
reforço na subvenção. O

desfile das escolas e blo

COs acontecerá nos dias 8

e 11 do próximo mês, na

Reinoldo Rau, sendo que

a ordem de desfile e a

programação ainda não foi
concluída. A Reinoldo
Rau. no entanto, será or

namentada, com centenas
de lâmpadas que ilumina
rão a passarela, para que
o público possa ecompa
nhar melhor o desfile e

posteriormente ta m b é m
entrar no ritmo do- sam

ba,

PASSISTAS AS ESCOLAS

As Unídos da Brasä.a e

Acadêmicos do Sam b a

têm abertas vagas para
. passistas que queiram .Iij
tegrá-Ias. É pretençäo que
500 a 600 passistas parti
cipem do desfile e.: para
tanto, Os interessados po
rerão inscrever-se na Pre
feitura (junto a Divisão. de
Pessoal) ou na nla João
Planinscheck 774, ou, ain

da, no Salão União.

Recorde retorno dI ICM em j·aleiro
O "bolão" do ICM, rateado entre os 199 municí

pios catarinenses foi recorde na s_egunda quinzena �e
dez e m b r o e repassado no dla 10: Cr$ 70 bI

lhões. Este valor foi repassado aos muni�jpios de acor

do com o seu índice de participação, �plado pelo
movimento eéonômico. Assim, os mun��ifts do Vale

edo Itapocu receberam na primeira q.tl�a de jan�i
ro, os seguintes valores: Baqa Yell�� Cr$ 78�953.000,
Corupá Cr$ 188.149.000, Guatamitim Cr$ 251.614.000,

Jaraguá do Sul Cr$ 2.162.548',900, Massaranduba Cr$
223.321.000 e Schroeder Cr$ 76':8,16,.000.

Cerca de 15 represen
tantes' comerciais, de todo
o Pais, participaram esta
semana da 21' Convenção
Nacional de Representan
tes Weg _ Conweg. A
a be r t u r a aconteceu na
manhã de terça-feira, no
auditório do Centro Admí
nístratívo da Bletromoto
res Weg, com a presença
dos diretores do Grupo
Weg, entre' eles Weiner
VOlgt, Eggon 'João d.a Sil
va e Geraldo Wernin
ghaU$, os três fund4idores
I\a empre$ti.

.

Na oportunidade foram
feitas avaliações do desem
penho global do ano ante
rior e também traçedes as

metas para o exercíeío qUe
se inicia. A.Conweg pro
picia, por outro ládo, u.m

congraçamento entre os

representantes e:o reco

hecimento por seus servi-

Diretores, tOllJam possesegunda feira
No próximo día 20 de janeiro, segunde-Ieíra, às

10h30min, em solenídade presidida pelo Governador'
do Estado, Bsperidtão Amin Helou Filho, tomarão pos
se os diretores de colégios e escolas básicas estaduais,
eleitos diretamente. no dia 21 de dezembro. O ato será
realizado, no Centro Integrado de Cultura, em Floria
nópolis, e do Valê do Itapocu (1�� UCRE'), irão todos
os diretores eleitos, acompanhados da direção e ehe
fia·ti da Ucre e Supervísores Locais de Educação..

í

As eleições feríram-sa no día 21 passado e na re

f{ão, o processo dêmocrático foi efetivado em vinte c

duas unidades escolares, envolvendo quarenta e sete
candidatos. A nomínata dos novos diretores o "Correio
do Povo" divulgou há duas semanas, na sua-primeira
edição do ano.

BOMBEIROS RELA.l'AM AS OCORRENCIAS DE 85

o Comandante 'Hermínio Lucíolí. liberou esta se

mana para a imprensa, o relatório das ocorréncias re

gistradas de 19 de 'janeiro a 31 de dezembro do ano

passado, que contaram com a intervenção direta ou in
direta do Corpo de-Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul. Os veículos .rodaram 6.047,4km, dos quaís ....
4.843,7km para atendimento a sinistros, 785,2km pera
.prestacão de serviÇos e 418,5km pára treinamento da
corporação.

Foram gastas, em s e r v i ç o 227,5 horas e 462
mil litros de água, para atendimentos: 11 em in

dústrias, 24 em resídêrrcías. 4.para automóveis e camí
nhões. 53 em florestas e similares e 25 outros atendi
mentos. além de 28· prestação de serviços. A freqüên
da de soldados em 'sinistros foi de 88,7, a média por
sinistros de 7,3 soldados e o percentual global por si

nistro de 34,4%.

COMUNICADO
A Dlreçio do ,Centro Educadonal EYangéltco

(ou seja, Escol� P"rtlcular "Jaraguá" e Järdlm de

Infância ''Pestalozil'') comunIca aos senhores pais
dOS alunos matqculados neste estabelecimento

que as aulas terio. seu reinicio somente no dia 24
de fevereiro de 1986.

Horários:
Periodo matutino: 01h30min às llh40mÍn.
Periodo vespertino: 13h20mln. às I1h30mln.

.

A DIREÇÃO
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, Dia l4/dezembro ; "-Co'

-José de ,Castro; ,f!lÍlo�'\r&l;:_:, , '- ,

' ,

," ,
Edital 14.688 de 13-01-86 .. ,

:dimiro (�etroilili,a) 'Goril(�5 '.
.

MARÓOT ADBLIA ORti:aBA LE-HMANN. 'Oficial da R� Amarlldo Bellanníno e

Neto
" "gistib.'Civil dO 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul; ßs. Mart,a Joana Segundo' ..

"

,�
,

Dia I'8!d'ezembro,' tado de santa Catarina, Bi'lI6il. faz saber que compareceram em Ele, Brasileiro, solteíro,
,

Cartório exibindo os docw:nentos exigidos pela leí, a fim de se
Alexandre; filho José MI-, habilitarem ,para casar. os séJrQintes: ,

comercíérío, natural de
, riam) Alves

'

"
,

Jaraguá do Sul, domiciliá-
.Día 26/dezémbro Edital: 14.684 de 10-01-86. Edital 14.687 de 13-01-86. do e residente na Rua João
,Paniela Regina, filha Al- CeUto Erdmann e Idélia Jorge José Fodi e Dulce Carlos Stein, 93, nesta cí-
mir (Claudete) Ploríaní Lurdes KniSs da Silva dade, filho de Leopoldo,
Dia 21/dezembro '"

Ele-, .brasíleíro, solteiro, Ele,' brasileiro, solteiro, Bellarmino e de Leonída.
Fabiano Luís, filho Luiz : marceneiro, natural de Ja- torneiro, natural de Jara- Maria Bellarmino. Ela, bra-

Fazem anos domingo ,'(Ivone) t;l� So�a '
" rag'-;lA do' S�l,do�iêiliad_o ,'guá do Sul" domiciliado t: síleíra, solteira, comerciá-

Sra::,'LaUritá Weiller Híl- Dia, 291dezeiíibro '_., .' ., e residente na Rüa Julío residente na: RUa José Teo- 'ri�, natural de Corupé.:
bert.i .".

'

, Aírton.Pernandc, fU-ho �Ãl: :.Fer!�ira.,;:99;';n�sta cídade, dorO. Ríbeíro, 4°1.5, ne$ta, neste. Esta�o, <!öJ:!li�i1iada, ..

Sra .. ErnaBraatz ':. ceu (Carmen) :Minatu�,., ::-filho ��' JQ!óErdmáJ;lll e, cidáde, filho. de Li�rt<)" e reslde,nt� �a .._Ru� �o�:,
Sr:FreilD.-u_nd Lip�in���, '.:>: Dia'3i/dezembro ,-,,':<: :�, ,,::,de ,�ªt�l�, Róp�lato:,ETd� ..,' Fo�ii ,e d� Cecílía' �n�es-' �heodoro."Rlbelfo" ,n�$�� ,

Luciana, filha' de Aâemu: Jackson Roberto, filho All- mann. Ela, brasíleíra, sol- heím Fodí. Ela, braslleíra, CIdade, filha de Antônio
(Dalva) Tambosi

, nor ,(Roseta) q�9-enl?�rg:." teira, operária, �tural de solteira, professora. natu- Seg�do Filho e d�'NadirHélcío Chiodini Dia, 03./janeiro '

,

, Luis "Alves, neste. Estado; .ral de Joinville, neste Es- Ferreira Segundo. "

Wardersori, filho de Wal-' Gilmar 'filho Domíngos -domícüíada e residente nó "tado, domiciliada e resí-
demar (Magda da Silva), (Janet�) Peixe >', .','

'

,

"

Loteam�nto', I�ajara 47�, dente em Estr?da. do Sul, c�e��ad�u�:=�:::d:i��:,Rau. , Christian ,Roberto,. fílho.. nesta, CIdade, filha de Jose .Km 18, em Joínvílle, nes- sar o presente edital, Que ,se�
Dia 20' de janeiro' "James (Maria) Vôtä�." ,�Kniss e de Paulína Winter .te Estado, filha de José da em cartório, onde será afÍlr�dtl
Sra.' Terezínha Müller Ers-: Adriana; .fllha Ari ,(Antô� : Kniss.

'
'

,

Silva Neto' e de Carmem',
chíng ,', "

" .nía) Balbínot .: , :',' .
, .

Sra. Klara Henschel João" Paulo, filho, Guído . Edital, M.685 de lO-01-86. "

Gilda Klein
,',

,

' (Marlene) Pranzner
"

, ,

" Marlon ,João Coelho e Delran
-

·modifica imp'osto de carrosSra. Dolores, esposa' dê Marcelo, filho Jaime (Lur- Carmem lutza Me;Eà�i'1
Curt Birkner des) Bortoluzzí "Ele, ',brasileiro, ,solteiro," e regl·'s'lro em' 86Srta. Clotilde I. Gonçalves Gibellf Símoní, ülha Aríl- bancário, natural de Jara- ,

'

,

'

Sra. Solange dos Santos do (Lídiana) Persch guá, do Sul,' domiciliado e

Mahnke, em Santos-Sf'. Vanessa Rúbía, Jjlha 'Ivo residente na Rua 'Coronel A partir deste mês de
Dia 21 de janeiro

. (Arlete) Schreiber, .. " ,Bernardo Grubbe, 322, nes- janeiro, começa a ser im-
Sr. Edson WarhaftIg, em Vânia, filha Nélson (Elsíra} ta cidade, '(ilho de Nílto plantado em âmbito esta-
-Curltíba-Pk: Mathias João Coelho e de Laurite duai,' o Imposto de Pro-
'Sra. UrsulaEn.ke Dia '04/janelro., " Gross' Coelho. Ela, brasi- priedáde de Veículos Au-
Arno Lippinskl Agostinho ,Junior, :,filho:;, leira," solteira, bancaria, tom.ores (IPVA), substi-
Dia 22 de janeiro

.. . Agostinho ,(Cecília) Pauli- natural de Rio dos Cedros, tuindo a Taxa Rodoviária
Sra. Isolde W., Kruger" Di� 05/janeiro., , neste Estado, domiciliada única (TRU). A informa-
Sra. Adelaide, esposa � Ederson, fi I h o Edemar e residente na Rua Presi- ção foi prestada pelo di
Ingo Lange '

'_ (Marlene) To_maselli ,-- , dente Epitäcio Pessoa, IH, ret<irgeral do Detran,Wal
Sr. Livinos SpengleI, em Elaini'Aparecida, filha Ivo apt9.. 46, ,nesta: cidade, fi� 'ter Barcelos, que gostou
Curitiba (Tereza) 'MÜller'

, , ,

lha. de Moacyr M��adri e da nova medida porque
Dia 23 de' janeiro. ,Dia ó6/j-anelro -''- '

, de ,<:::elia Mezadri. , ''-'' : agora a arrecadação deste
Sra. Rosane MoretU Izidó� 'Giseie 'R'egiiiile; filha ,:�í�: ,Edital 14:686 de 10-01-86.' imposto será dividida in
ro carkd.o (Iracema)" Pakusre-., Antonio V.'usoti da Silva e ' tegralm.ente entre o Esta-
Sra. Edith, esposa de Llvi· ws 1 ' ,

,

d
' do, que terá direito a 50%

nos Spengler, em Curiti- Carla -,Gísele, ',.filha ,Irtó ADa Lutza. �aglll1 es. deste montante, e a outra
(II' t ') 'A'''· d 'h t' Ele� 'brasIleuo, solteno,

fba-PR. lse e n reg e om '... 'br nat11 parcela. ica com as pre-
Sra. Illa, esposa de Victor Rosenild'o,' -filho' :Faustino funclonano pu ICO, -

feituras municipais.
Viergutz (Angelina) Martins" ral de dBhlI?�f.a�,.neste !�- Com esta nova medida,
Sra. Leonida Gramkow 'Dia 01/janeiro" tado, omici la o e r -, Os veículos com placas fi-
Franzner Viviana filha Braz ('Vi-lma) dente na Rua Walte� Mar-

na is de 1 a 5 deverão pa
Sra, Gertrudes, esposa de da Silv�

"
- .. ',

',' qulhardtd, lB75, ?feCs�a cdIada�i�' gar seu imposto _ cota
dI Ad'eml'r' f'l'lho' FI·de'I·I·s'(W·al-' fi o' e 'on.I a 10

'

,-, t' d' 15 d f'Alfredo F�e er
. ..'

,
, '.' "

"

'va, e de Hllda da' SllyÇl., unica '_ a e 'o la e e:

Srta. Noêmia Costa 11) Dege "

d ver�iÍ:'o,' ou: proceder ó re-

Sr. Aírton Schwartz Dia '08/j�neirO :
c '

,

'

Ela, brasiléira, solteira, o
colhimento em três vezes,,

.'. _.'" lar natural de Jaraguá do
DIa 24 de janeiro Thayse Sayun, Jllha d,� Sul, domiciliada e residen- na primeira quinzena de
Sr. Paulo Donini, em São Pedro (Sueko) Taba ,R W lter ; Mal. janeiro, fevereiro e mar-

Paulo Leandro, ,filho Rogério te na ua a. ço. Para os automóveis
Sr. WI'lly Mahnke (J·t ) Mt'

, quardt, 175, nesta CIdade,
I d 6

'

oam a aes n
flh d B t Avelino Fa� com p acas e a zero, os

Sra. Helga Henschel Nardt, Francis Diego, filho Ereio 1 a e en o
'. ,'.

'I pagamentos deverão ser

em Guaramirim; '(Lindiömat) Jesuino gundes e de Matilde Nl -

realizad,os até o dia 15 de
Dr. Paulo Menezes de Men-, Giovani, filho V�rner (Ger- sen Fagundes.
donça, em Joinville; da) Piske-
Joselita Gielow Josiane Raquel, filha NU-

ton '(Zilda) SeIl
Leandra Franciele, filha
Edemiro (Lia) Paternolli

Dia, 02/janeiro ,

Dia O�/janeiro
Arduino Perine, 51 anos, Jonathan", Jilho E van i
Dia 03/janeiro ,

",(Marli) d� ai-itó-,
Rafael Rumph; 3 ano�" ,,'Paula', filná '1'prquato (Su-
Dia 06(janeir6;' zana) Varela

,

MáriO Affonso Koenig, 44 Francieie", ,filha' E:uclides'
(HelenÍÜ1)' Volt9lini
Dia lO/janeiro
Giovani Conrado, filho
GervásiO' (DorU) CarHoi
Dia 12/janeiro'
Kellen, filha Luiz ,Carlos,
(Marlene) Pereira

ANIVERSARIANTES

Fazem .anos :,boje: 18, , .:

Sr. J.oão:' Carlos Stein
Sra. Amanda Baumann,
em Joinville;
Amarildo Bachmann
Gabriel José, filho de Tar

císío e' Cecília Marangoni;,
Sr; Loní, esposa de Wilson

Kohlbach.

FALECIMENTOf)

anos
Dia O'1jjaneiro
NiÜane,.Maas, 4 meses

Dia lO/janeiro
Heinrich Geffert, 66 anos

- Dia 12/janeiro
Arno Blodörn[ 57 anos.

NASCIMENTOS· Pfroclaniás de Casamento

, , , ..

- ','_ -'
..

" ·pAGlNA.: 0'

Lucia da Silva.

abril, maio e junho.
Os ônibus, caminhões,

cavalo mecânico e, mícro
ônibus, com terminação 1
e 2, tem praZo àté o ulti-'
mo dia do mês de janeiro,
fevereiro e março; finais
3 e 4, fevereiro, março e

abril; término 5, 6 e 7,
março, abril e maio; 8, 9
e zero, abril, maio e junho.

Junto com esta nova

providência, ,acrescentou
Walter Barcelos, havei'á
também a iInplantação,

,

em março, do Registro Na
cional de Veículos Auto
motores (Renavam), que,
consistirá de um certifica-
do do -veículo _ que "de
ve, ser gúardado em casa..

pois em caso de roubo do,
carro o ladrão não pode'
fazer a, transferência do
mesmo _. e da llcÉmça do
automóvel, documento que
o mot.orista precisa levar
�onsigo, 'mas que não dá
direito de transferir o vei_
culo, com isso "alImentou
a segurança", observou.

AGENCIA COSMOS DE,'
VIAGENS, LTUA.

,: ',�

,PAS�AGENS' E EXCURSOES NACIONAIS E, INTERNACIONAIS
, :,:' ��r;�:é�,�odo�árias ,e 'i\1aritimas. Reservas de' Hotéis e Locação de

..

,

,

'," ,,',' ,',�:�,� ',' ,"
-

,

Automóveis.
':' , CONSULTE-NOS" POIS SEMPRE TEMOS AS MELHORES

',.' ., ,.
c'

"

".

OpÇÖES _E CONDIÇOES.,
,

Rua An:ôn';o Tobias, 50 '_lO andar Fones: '(0473) 72-0520 e 72-1109
"

'

,

'

Jaraguá ,dó Sul _ Santa Catarina
' ,

.", EMBRAllíR N9

';: '_:. '::'�: O�,':',4��6-.2.,2
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.' - Justiça divulaa juradoS de '16'�Receila Federal divataa as alrmas dllmJoslo de Renda parlldls Plderao o Juiz de Direito da 2' Eraldo Vila Boas. José O.

d• I
• -

I
Vara da Comarca de Ja- Papp, José Pêra Neto, Jo-

.: ", ,.'. IS e elçles es e aOI· raguci, do Sul, .r», Cãrlos sé Luiz da SUva, JoselítoA Secretaria da Recei- em 85; estão obrigadas a ao máximo de Cr$' 51.720·', '- _- ,

André Moreira, através Schiochet, Josiane Borto ..

.ta Federal divulgou a ta- apresentar declaração de mil; As' despesas com iIis-' -

t d N' Repu'blíca tnaugu ad : do Cartório ,do Crime, di- lottí, Joanír José Inácio,bel .

d Irl....... d t
_

d 1 t o a ova 1 ri, ura a �111 c,'
�,,' ,.'" d J

_

A ldo Ga ha progressrve o' un- ren a, ruçao, para o ec aran e
do c I '.

-

-d T d ,N �,
Vuigou Cl ncr.....ata as pes- oao

.

mo o sc o,
posto deRenda, que o con- A Receita divulgou tam-. .e por .dependente}, foram ssa o com a e ��ao e �ncre o e

soas que comporão o cor. João Betísta Malgarin Ru-
A PREFEITU,RA MU,NICIPAL DE JARAGUA tribuinte utilizará para fa-. bém os valores dos aba- fixadas em Cr$ 3.390 mil; , a aber�ura pol�t�ca ensejou o apare- po de jurades no ano de ghi, João Modesto da Síl-

zer sua declaração de timentos e deduções para o abatimento com aluguel "

ros partld?s_ políticos, Este ano (1986), 1986, na forma dos artí- veira, .Iucélío Planíns-DO SUL, por seu Prefeito Municipal, Sr. Durval
renda este ano, relativa aos apresentação e preenchi. ou juros ao Sistema Finan, é um an

"
com eleições para os cargos de Go-

gos 439 e 440 do Código check, Júlia Mariane Amé-Vásel, faz saber que se acha aberto o Edital de
rendimentos obtidos no mentorda declaração ãe ceiro da Habitação (SPI·n vernado r, Deputado Fe�eral � Deputad? Es-

Processo Penal, após pro- rico, Jussara Garcia, Karí-Tomada de Preços para a construção dá escola da
ano passado. As pessoas � tenda. O desconto-padrêo, foi límítado a Cr.$ 7.380, t?-�ual. I sornent� poderão participar �ohtIcos cedida a revisão dos jura- ne Kuchenbecker, KarínCoínunldade São Judas Ta4eu,' em alvenaria; -ccm
com rendimentos anuais .a ' , relativo, a 25�, d'p rendí- "mili nor' dependente, �

o �Ill�dos os legalizados, conforme decísäc do rados da Comarca. São 'os HeÍlhing, Lauró Síebert,área de 230,OOm�, contando com duas salas, des- . d"" Congres al
pensa, 'cozínha, sala dê professores, circula"çã",o, e ' , - partír de Cr$ 12.8,00 míl. -rsento .bruto; foi :.limita, o ,çont�buin_te poc,len� ap,��T 'e; , Nd.' :',' ínt tíd tã t seguintes: Adernar Luiz Lauro Vegíní.: �i1ian B<>?-. , . , ,',' '. ;', "�. _ .. . .: "

.. ' Cr$ :Z.,420' .míl., ,.�.':: ; ,� "

' a do que trín a .par � os es ao ?p o� a
Bertoli, Adernar Coelho, denberg, Lucelía Manabanheiros, referindo-se o 'mesmo apena_s à mio c(e '

>--..

..' '. • :
"

..' 'Os proventos de ppos��;: t�'Çar c. s a cargos elehv:os: PMDB _ Part�do Adriana Campos, Adolar Araldi, Loríta Zanotti, Luizobra."
"

Ie'lesc. Postos,Servlços' el,:,MS 'e ,Bf:', .tadoría-pagos por pessoa �o Mov .emocratlco Br.aslleuo, PDS - Partido
Gilberto Píccoli, Alceu Cláudio Araújo, Luiz Lu-

, � _ ".' ,'... . I".'
'

: jurídica -de- direito públi- Democrá íal, PT
-:-

Partido d.os Trabalhadore�, Moacir Piazera, A 1 a i r chini Filho, :Luiz Paulo
-; As propostas deverão ser entregues no Edí-

, co e aposentados de idade POT _, e�o�rábco Trabal�lsta, PTB _, P�rtl- Lescowicz, Aldo Maul, Al- Stavale Joaquim, Mariaficio-Sede desta Prefeitura; sito à Av. Mal. Deo-
. superior a 65 anos pode- do Trab asíleíro, P�L - Part�d� da Frente Líbe-

do Salai, Afonso Piazera Helena Fernandes Schmitz,dc;io cÍa Fönseca, 24'?, até o dia 04 de fevereiro de A Telecomunicaçqes de te, em Massaranduba e.
,rão abater Cr$. 25.620 �al, .PCB do Comun�sta BrasIleIrO, PC do B

:- Neto, Altair Maestri, Ao- Maria Lúcia Bussarello,1986, às 11 horas. Santa C a t a r i n a S.A. Santa cruZ, em Barra Ve- mil. As despesas- com li- Pa�tIdo a do B�asIlr PCN .... Partido Comunl-
tair Ronchi, Angela Apa- Mário Luiz Pasqualini,(Telesc}, através de seu lha, no Vale do Itapocu. vros, revistas e jornais pa. t�no Na

__ Part�do da Juventude, PMN - Par-
recida Silveira, Alvaro de Marcos Andfei Peters,presidente, Pe d r o Ivo' Com. a assinatura. des-

ra funções técnicas não tldo.de, ao Na�lOnal, PNR - Part�d� dapNDoIva Carvalho Filho, Ana Bar- Margot Hauffe, MagritCampos, assinou na sema- ses documentos, nos últi-
podem passar de Cr$ 860 RepublIc - Partido Democrata Cnstao,

.

-

bara Buchmann An g o Mauffe Marina Rogéria
.
-na passada vários contra-, inos dois meses, chega

-

a miÍ, sem comprovação .. As Partido tico, Indep�mdenter P�B - Partldo d? Schonau, Anisi� Galvan. Henn,
I

Mariane Eggert,.

tos para expansão do sis- 199 bilhões e. 200 milhões
'contribuições e doações I'ovo, Br PH _ PartId� Humamst�, .PL - p�rh- Antonio Giovani da Silva, Marisa Becker, Marisatema de telefonia no Es- de' cruzeiros o. volume
poderão representar até do. �Iber � Parttd? �Iberal BrasIleu?, PM

.-: Antenor Galvan, Antônio Strebe( Marisa H a u c k,'

tado, nllril valor' aproxima- de contratações realizadas 10% da renda bruta. PartIdo lIsta BrasIlelIo, �MC _ .Parb?o Muni
C. Marangoni, Arcelino Marlene Ronchi, Marlido de 47 bIlhões de cru-' pela Telesc: E." segundo

. A Receita Federal achà cipalista ário, PN _ P�rt:ldo NaclOnahst�, PND Piccoli, Aristides Conti; InêsMüller, Mauro Schmizeiros. Dentre 6s 'contra· disse Pedro, Ivo, a empresa ,,'que 7 5 milhões de pessoas ,- Partido alista DemocratIco, PRT - Partldo_Re- Armínio Fischer Arno tz Ma.uro Adalberto Mül-tos está 'o que prevê a ins�" continuará assi,Iíando con-
'

.
-

"

.

PRP P rt'd Reformador Pro- "

1 ã d 'tratos do gênero, pa"ta df,-
. apresentarão declaração de formador lsta" -. la Cl ,oe PS P rdo Benedito Sebold, Bonifa- ler, Milton Guimarães,talação e imp antaç o e
renda este ano. As decla- gressista, Partldo Socla ns ao, -.

ar 1
cio 'Formig'ari B r i ge t e Moacir Possamai Mônicad

. á minuir o déficit telefônico '

,

T P rt'd S
.

li t Agráno e Re· I
,

Ipostos e servIços em v -

h A. rações devem ser apresen- Socialista, ... a I o oc�a s a
.

I' t B
. Kohlst, Carla Sueli Tomb.- Seidel( Narilda Lunardt,.rias localidades'do Estado do Estado, que oje esta"

tadas nos seguintes pra- nOvador ista, PSB - Partido Socla IS araSI'
zelli Carlos Azevedo Pe. Nélson Zanotti, Nélsonde Santa Catarina, dentre 'em 100 mil unidades.'

zos: até 31 de março para léiro,. PT rtido Tan�redista Nacional e PRT reir�, Carlos Baratto, Car- Zellmer, OÍimpio Schmidt,
as quais 19 Braço do Nor-

QS que tiverem imposto a Partido R r Trabalhista. los D. Werner, Carlos Orlando S c h m i d t Os-
pagar Ou a ser restituido; Elias Vailatti, Carmenl mar Günther, Osmar Wurt.,
até 30 de abril para os

ALL POLIMENTOS Maria Vailatti, Célio Lall- Osni Pincegher, Osnir Pa·
isentos ou para os contri- ge. César A. Maba, ele· vanello, O s-n i r Poratll,
buintes que estiverem no mente Mannes, Clarice Ju Paulo José Rosa de :ßem,
exterior. A rede bancária � A especialidade está dacelsky, Charles Alfredo Paulo Roberto Schipchet,
fica autorizada a receber' nas mãos de um Bretzke, Chiules Harnack., Péricles Romero Zanluca.
declaraçÕes,a partir de 17

I.lro'issionol Cristiane Rosa, Carmem Rita de Cássia de Araújo,
de fevereÍTo até 30 de'. r �,.. Tereza Cardoso Poffo, Da•.Renato José Bortolini, Rei·
'abril. Nos próximos, dias, Lava��:'Eil!�eza de gomar Müller, Darcy Rut- noldo Murara Júnior, Rb-
a Receita Federal começa-, o!> r satz, Décio Buchmann, Dé- herto Marcos Poffo, Ro-
rá a enviar pelo correio os tetos e estofamentos. cio Raul Piazera, Denise naldo ,Cielusinski, Rogério
formulários de Imposto de Bettoni, Denise M. de Mou- Hilleshein, Rosane Höller,
Renda. . Procópio Gomes de Oliveira, 227

Ia Saban, Devanir Danna, Rosane Maria Daniel, l �o·Jaraguá do Sul/Se
Dorotea P. de Souza, Ed� sane Nélida Dannar Rosa-'

.._....� .. ., 'ney Escopelli Edelberto ne Martini, Rosângela �pa-
...

Schwanz, Elcio dos San· recida Lazzaris, Rosemary
tos, Eliane Marion FeUer, Maffezzolli dos Reis} Ru·
Elisabeth Harmel, Elvira 'bens Marcos Bussarello,
Schmitt, Errol Kretzer,. Rui Cláudio de Carvalho,
Elza da Costa Tomazelli, Sávio Murilo Piazera Aze
Everaldo José Bankhardt, védo, Si b i 1 a Narloch

ciaI de Protestos de TItulos da Comarca Evilásio Vargas, Fedra Lu� Bmmendoerfer, S í Iv i o
uI, Estado de S. Catarina, na forma da ciana Konell, Gelásio Cam- Bwald, Salon Schrauth,

pestrini, Gérson Luiz Bu- Solange Demarchi Volto
blitz, Gilberto Luiz Klein, tini, Tarçisip Kuster, Tarso
Gilberto Pradi Floriani, Álvaro Piazera, Teresinha
Gilmar Meldola, Gilmar Maria Henn, Valdir Doe

Krutzsch, (iilvane Vegini. ge, Valdir Watzko, Valde�
Giovani Leutprecht, Gio- te Fagundes, Válmor Jose

vane Schmauch, Glória Garcia, Vani Panstein, Udo

Aparecida Bueno, Grace Drews, Walter Luiz Ribei

Raquel Benkendorf, Hami1- TO e Wilson Hinsching. '

ton Garcia, Hamilton yo-
gel, Hélio Rengel, Her-
mann' Suesenbach, izair
Moser, Iliane Cordeiro Pe

reira, Ildo Formigari, In

diamara da Silva, Ingober
to Sérgio Wille, Iracema

,

Bauet,' Iraci Fagundes, Ita.
lo Cássio Meier, Ivo Mo

ser; Ivonete Bompanir Jai.
me Célio Piazera, Jean·
Carlos Leutprecht, José

.:�'� IHTERIMBYErS
Intermediária de
,Imóveis'. tida.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO sta

TOMADA DE PREÇOS
, EDITAL NI 04/86

,

":;_-' ,4 terrenos défronte� 'sidio' 00 Juvéntüs.' - .'

.. t � : _ _ ': � , ' .. �

. -:- Vários apartameatos no centro da cídade,
Rua Joio Piccol1, 104.� Fone 72�2117 - Jguá do Sul.

o Edital e demais informações serão forneci·
das'äos"tfiteressados na Secretaria de Planejamen
to da Prefeitura Municipal, no endereço acima ..

Jaraguá do Sul; 17 de janeiro de 1986. �,'
DURVAL VASEL
Prefeito Municipal ':

Oastil Máqtli,nas LIda.
Equipamentos para (ábrica de doces- de. frutas,

. chapas c{e cobre, ,fun(llção <,Ie.�l�io e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

R1,1a ·JeinvilJe, 43� - Fone' 72'-1564
Jaraguá do Sul _ Sc

. Elelrônica
MENDONCA
ASSISTSNCIA .

TVi, .VlDEO ,CASSETE E
VIDEO GAME'

Posto autorhado video gaJíJ.e Dadar e Dismac�
Transcodificaçio de videos importados.
Rua Joio MarcaUo, 179 � FODe 72-2128

Jaraguá do Sul.

---...._ ��--... ---------_.�-'-''''-,''....- '=.... ,-> '!

(lrétét$f*'�'�-� �._-"", '(�é':tf "i!pIfuj'- •. 'c;

Eslado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

.. �--,�-

DECRETO � 1.283/86
'

::ros fará prévia p/escolher c_ndidaloDeclara: de'- Utilidade Pública, para' fins de:
desapropriação amigá';el ou judiCial, o imó
vel que, especifica.

ii
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARÁGUA DO'

SUL, no uso de suas atribuições legais, e nos ter- '

mos doArt. 69 do Decreto Lei N'? 3.36�, de 21 de
Junho de 1941i

O PDS vai realizar con� zação das prévias, par.a
sulta prévia junto aos seus qüe sejam submetidas à

. filiados para a· escolha do deliberação do diretório
candidato ao governo do em nova reunião convoca

Estado e o governador Es- da para o próximo dia 27.

peridião Amin é candida- Como candidato às elei-
to ao Senado. Essas foram. ções de 15 de novembro,
as decisões tomadas no fi: 'Amin tem prazo até 15 de
nal da semana passada na maio para deixar o cargo,
reunião do diretório te· assumindo então a função
gional do partido. Agora, o vice-governador Victor
uma comissão vai definir FontanaJ que., no casot co- 'ORACÃO AO ESPIRITO
os critérios para a reali· mandará a eleição." SANTO .

',ie ...

r PERSIAIA.S·� lOI • ESQ. DE �LUMJ."I!I'·""

-PERFLEX'
RUA JOINVILLE. ,_. JARAGUA DO SUL • SC

FONE: 104731n... ..

ir
ii

DECRETA:

.>
Art. 19 _ Fica decla:r:ada de Utilidade Pública"

para fins de desapropriação, por via amigável ou
judicial, a área de 53,75m2, do imóvel de pro
priedade de CLETO FRANZNER, situado no lado
par da Rua N'? 7: ..... Walter Marquardt, matriêula
do sob o N!;I 8;874; no Cart6rio de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul, para fins,
de alargamento da Rua 208 - Enrico Fermi.

: Alt. 2f! ...;, As despesas decorrentes do presente
Dec'ielo"cötrerão por conta de dotação própria do

Or-çap!ento vigente.
Art. 39 _' Este Decreto entiará em vigor na

d�üa de sua publicação, revogadas as dispOSições
em contrário.

IJaraguá do Sul, 13 de janeiro de 1986.
DURVAL VASEL IVO KONELL

-

Prefeito Municipal Secretário de AdIO. e Finanças.
,

Persianas horizontais e verticais,
box J)!lra. baDhelros,

divisões, toldos, portas sanfonadas, luminosos
e serralheria em alumíDlo.

ConsuJte·nosr FODe 72-0995
EDITAL

MüLLER GRu'BBA,&olrite) Santo. vós aue lUe

ésclareceis tudo. aue "lu';
minals,lódos os càiDinhos.

. Dara aue eu atinja � feli
cidade. Vós aue me dás o

dom divino de oerdoar' e
esauecer o mal aue fazem.
auero neste curto dlálOilO

_ aClradecer-vos 'Dor tudo e

confirmar mals· uma vez

aue famals _9'uero seoarar

me de vós Dor maiores
aue selam as atencões ma

terials. -Pelo contrário. "

auero tudo fazer em orol
da humanidade oara aué
Dossa merecer a sllórla
oernétua na vossa comna
Dhfa e Da· cOnloaDhia de
meus trmilos. A" neRsoa

deveTá fazer orrlcão :J ,lt
as setZuldos sem dizer o De-,
dldo. deDtro de 3 dias se

rá alcancada a snaca. Dor
'

mals dlficll aue seja.
Publicar assim· aue rece-

..
ber a graça.
Por graças alcançadas.

T.W.P.

Escritório Contábil Garcia CenterFofo Lida.a todos quantos este edital virem que
Cartório para protestos os titulos contra:

edro dos Santos, Rua- Bolivia 's/n'?
Kanchen, Rua'Walter Marquardt

Ivino Persike, Rua Estrada Bananal
esta; Isolde Zapellal Rua José Teo-
368, Nesta; João Nelson Stavis, Rua
Ayroso 635, Nesta; Lorival Gumz,
midt s/n - Corupá; Maristíle Fietz,
s/n'? Nesta' Serraria Aldrovandi"

,

Molha s/n'? Nesta;
ditos devedores<nãb foram encontrados

m a aceitar a' devida intimação, faz por
resente edital para que os mesmos eom

artório, na Rua Artur Müller, 78, no

fim de liquidar o seu. débito ou então
e o não faz, sob pena de serem os referi
tados na forma da lei, etc.

Sul, 16 de janeiro de 1986,
üIJ.er Grubba _ Tabeliã de Notas e

tos de Títulos da Comarca de J.do Sul

CRC�SC 0075. néspacbante credenciado sob nC? 496,
• Emplacamentos

* Liberações
'* Transferências

* Seguros- ._

,

* Renovações 4e Licenças de VE!iculos
Confira a eficiência de nossos serviços

. .

Rua Bario do Rio Branco, 168 _ FODe 72-0695

Agora sob' , nova direção
Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%,
mail_: uma ampliação de 20x25 e um álbum corno

brinde.

Foto Center ... Galeria Dom Francisco - Sala 05

Nesta;
s/n'?, N
do Sul,
doro R

J9ão J
Rua Fe
rua J
Ltda,

E, Agropecuâria Casa
':,' Lavrador' Lida.

doSPEZIA " elA. LTOA. Viação Canarinho· l.Jtda.
o tranSporte . carinhoso

Programe bem as su�s viagens'de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis
poslçlo Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av..Mal. Deodoro, ,987 _ FODe 72-14!Z2
iaraguá do Sul SC.

Distribuidora exclusiva das 'rações e concentrados uGUABI".·
Malltém completa linha <Je defensivos, adubos, sementes

. e ferramentas agríCOlas .

Loja t _ Rua Jotnville, t.t94-F. 12-0919-Jara.guá do Sul.

Loja 2 _ Barra do Rio Cêrro Fo�e 12-2223 _ Jaraguá do Sul -SC,
Loja � -: Rua 28 de Agosto 2345 Fone 13-0066 - Guaramirim - SC.

SERRARIA É SBRVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente. especializados. "

Rua João Januärio Ayroso, 172 _ Jaraguá Es
querdo _ Fone 12-0300 _ Jaraguá do Sul _' SC.

.

'Jficial

j,i--.-(
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CORREIO Da:::-PO�VG' 1,_
...... ":' ••-, 'PÁGINA to

Os Herdeiros da ;D�q.�ela
, ... -..,_ ......

44. CARLOS E MARIA RAMPTfI,UM ,,..,E' con
siderado o terceiro casal que se estàôeíeceu aqui
em Santa Luzia. Ele é natural do Rio da Luz, nas
cido aos 15-01-1895. Bla é natural do "Outro La
do" (hoje Schroeder], nascida aos 16-04-1899. O
Sr. Carlos veio primeiro sozinho para comprar,
limpar o lote, e fazer o seu ranchínho. Em 1921
casou e veio morar aqui. Era tudo mato; havia
um desmate apenas ali no EnCIUZO.

,

Ele era carpinteiro' proâssíónal mas'ocupava
se também com a lavoura. Em 1925 montou um

engenho de farinha 'e abríu um' açougue. Em 1936
montou a serraria e a casa grande que hoje aínda
existem, de propriedade elo Sr. Edgar, filho. Essa
casa, e a serraria são hoje as duas únicas relíquias
históricas do lugar. Nunca deveriam' ser desman
chadas, mas ao contrário, conservadas cómo pa
trimônio da comunidade.

Ei's a.Iamílía: Lydia, casada com Herich Busch;'
_ . Helmuth, casado com Ruth Walz; Edmond, casado

com Alvína Lehnardt; Edgar, casado com Hedela
Gell; Amo, casado com Ana Fusí: Milda, casada
com Arthur Fodi; Edeltraud (adotiva), casada com
Afonso Golz.

,

"

O Sr. Carlos foi um homem de espírito comu

nitário bem acentuado. Além de oferecer enge
nhos e açougue para todos, colaborou muito na

construção da primeira escola e participou mui
tas vezes de sua diretoria. -Ajudou na construção
da primeira igreja católica, doou o terreno para
a atual igreja luterana da qual foi presidente 'du
rante 21 anos. Durante muitos anos movimentou
também uma olaria, servindo os colonos.

Morou junto dos filhos, aos 25-02-1953 veio
a falecer e ela, aos 06-09-1912. Em homenagem a

este "duquês" a comunidade pensa dar seu nome

a estrada do Encruzo para baIXO. (Próximo Capí
tulo: Henrique e Tereza Maffezzolli) .

• FRIGORíFIco G U M Z S. A.

ANO 40
1945 1985

PRODUZINDO ALIMENTOS COM @,UALIDADE E
HIGIENE, COM INSPEÇAO. :F$DERAL SOB N2825
FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRtCA RAÇ'äES

COMERCIAI. FLORIANI
Máquinas e Equipamentos para Esçr1tórios

Temos à disposição: Assistência técnica de má
quinas de escritório em geral, relógío-pontö, au
tentícadora Burroughs e caixa registradora .

.

Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC,
máquinas de escrever Olivetti novas e usadas,
máquina de escrever �etrônica 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
nâncio da Silva Porto, 353. _ Jaraguá do Sul - SC.

1
:

"

j
i
)
�
J

....' ,Sorvetes PINGUIM
O' MELHOR· DBSTE VERÃO

Sabor; pureza e qualidade. Sir.va-se à vontade tomando
sorVeteS e picolés "Pinguim"r em vários sabores.

.

Temos também gelo.

Rua Angelo Rubíní, 1119 - Barra do Rio Cerro (fundos
do Sup- Benthien) - Fone 12--2181. - Jaraguá do Sul.

"\
�

'" I

"

OIllilJlior...estáno8ancodaiemldà....\

!SBESC '�
--------------------------��-------------------------------_.

More bem..more no Jardim Ana Paulal
, '

. Lotes com infra-estrutura completa, prontos para collstmir e seu lar.'

Localização privilegiada no NOVO Jaraguä. Esquerdo, agora com a pavímeatação
facilitan.do o, acesso e valorizando o seu Investímento.

'

APROVEITE AS CPNDIÇOES
.-',

InfonBaÇÕ8S e Vendas eom a garantia e segu,ranqe. de

Empreendímentos
A,v, Mal. D.eqdqro! 1179; Fone 72-1136 • CRECI � 093 _ 11\1 REGIÄO.

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

ESPECIAIS DE LANÇAMENTO,
, ,

, .Imcbílíérícs Marcallo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado em 10 maio 1919. CCC 84.436.591/0001-34.
Dlreter: Euginlo VIctor Sdulloakel � Jorn.PrOl.......,. _ _..j
n(1 719 e Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem
bro efetivo do Inst, Hist6rico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Rtdator:FJ6v1o José Bruguago • DRT-SC n9 2141
84.. Repórter: Yvonne A.S. Gouçalves - DRT-SC 'n9
219/84. Redação Admini6tração e Publicidade: Rua Co
renel Proç6pio Gomes de Oliveira, n9 290 - ex.Pos

tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.2S0-Iaraguá do Sul-SC
Impresso nas oficinas da Organização

. Contábil .,A Comercial",S/C Ud.l.
Assinatura para Iaraguá do Sul •••••••• Cr$ 100.000
Outras cidades Cr$ 130.000
Número AVUlso Cr$ •• 1.500
Número Atrasado ; Cr$- •• 2.000
Representantes credenciados: Pereira de Souza &eia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Uda. e Pro
paI Propaganda Representações Ltda.
Este Jorual é associado a ADJORIISC e ABRAJORl.

Relojoaria
As mais finas sugestões para pI:ll8entes,

ioias, rel6aios, violõos, troféus,.,
medalhas • artigos do prataria estão na

RBLOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora t...bém aquecedores a

enogia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Pone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

. Relégios, crístaís, violões, troféus, medalhas e

artigos. .flnos para presentes em todas

.

as ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal.Deodoro, 364-Pone 72-1267

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-se bem com a

moda Ver.ão da

CINDERELA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços tle terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para' todas as obras.
Consulte-nos!

RDa Joinville, 1.016 - Telefone 72·1101

Foto Los s
Fotografias __ equipamentos de- clne

foto _ som e video.

Marechal Deodoro' 302 Fone 72-0181

'PAGINA 11
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CONFIRi\ A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

que, para ':fonar, precisava-se acionar a
manivela pár-a receber ou não o alô na

O Orçamento MuÍllcipal de Jara-
outra ponta dá. linha, o que era muito

guá para. 1946, prevía uma receita de penoso.

Cr$ 650.700,00, que seria ÇQ�st1tuido de
A fam1l1a J .A. Friedrich Gosch co..

Cr$::l�ß :QIlt c�eir.()S" de IndústriaS e muaíeava o seu passamento, aos 87

prtf�sOesJ ,Çr$;-. .1-'1Q··lUll .�e:�Ren,ova�· anos, oçorridó no día 30 de dezembro

,de.�lJÇ.,J;l��i�.õCt$: 14� m.ll·.�cJe Expi,�r�-, �de ':l955 e agradecia aos qu� auxítía

çãq Agrtblbf,;:er$ a� mn'de Territoriéi 'ram, confortaram e acompanharam o

Urbano, ,Ct$ 05.000,00 �e ImpoSto Pre- fal�ê�o -até a sua última morada..
. dill e.e..$-12.-QQO,ÔO:.decCQleta ,de Lixo.
A despesa"era::,oJçada em igual à "recei
ta e: 1/3, era- c:l�tlnado ao' Iuncíonahs- ,

mo lix-o, excluido os prof�sores, e In-
., A imprensa secíaí anunciava o

doidas as diárias� etc. para' os ulesmos" .' na�clmento de -Karina Beatrice, filha do

ou. -seta Cr$ �.2a3 mil cruzetros, A ins-
.

_

dr. Ivo Kaufmann e d. Marísa Tensíní

trução:públ!ql-ficavil,:em segundo.lugar
-Kaufmann, nascida às 11,30 horas do

com Cr$"87.9i40,00.com peesoal. fixo e ,dia ·20 de janeiro, a cuja alegria se

o restaute cem s.ubvenções; mé:l,terlé:ll � .

juntavam os avós Da. Milly e Erich

despesas diversas.::Pitra conservação de
Kaufmann e Alaide ,Joao Tensíní, Hoje

estradas e pontes era f1xãda a despesa a moça está fazendo curso superíor na
em Cr$ 76.504,70, que se constítuía nu-. UFSC.

ma grande decepção para os munící-
Wllhelm Sasse estava amolado com

pes, pois, o muntcípío tinha uma rede
as constantes entradas em suas propríe

de maís de 500 quilometros e que, só- dades, com a finalidade de tirar planta
mente em Corupá (que então era dís- ções, mexer nas criações pescar ou cau

tríto de Jaraguá) a construção de' duas
sar quaisquer outros danos. Para isso

pontes e Residência da Diretoria de Es- publicava por tres vezes uma proibi
tradas de Rodagem estimava em 70 m.l ção, "não me responsabilizo pelo que

cruzeiros. Para a lavoura, príncípal ri- possa ocorrer ao. ínírator",
quesa e prosperidade' do municipio, re
servava-se Cr$ 5.400,OQ, -que' era dividi-
do em: Cr$ 1.800,00 para auxilio a cen- '.'

tros agricolas; Cr$ 800,00 para aquisi- José Antonio dos Santos Pereira

ção de sementes e transportesr Cr$ •..
mantinha contatos em Jaraguá, visando

1.000,00 para compra de remédios e a participação das empresas do nosso

"aluguel do prédio e água" para um parque fabril na 1· Féira do Estado de
servente de laboratório do D1POA, Cr$

. Santa Catarina, que tinha o apoio ínte-

1.800,00. Em resumo a despesa era as- gral da Secretaria da Indústria e Co
sim dividida: pessoal fixo 35%; pessoal mérero, exposição que teria lugar de 13

variável, 21,9%; material permanente a 21 de março, com a denominação de

8,7% e despesas diversas, 32,9%. Vocês I' FESC. Depois víeram outras, sempre
já leram o Orçamento Municipal para numeradas seguidamente, mesmo quan
_1986? Leiam, comparem-a tirem as suas' do sob um ou outro governo. Infeliz
conclusões... mente isso ainda .não entrou na cabeça

de certos dírígentes locais que agora,
iJOS 110 anos da fundação de Jaraguá
ainda estão preocupados com a 2a Amos-

Era divulgado pela imprensa ö ter- tr Agropecuäría. Isso tem que acabar,
mo de" contrate para a exploração de

,. senhores!
serviços de comunicações telefônicas e No inicio de 1976 era publicado o

fonográficas entre a Companhia Tele- balanço de 1915, que ela classificado
töníca Catartnense e o Prefeito Mu- por várias camadas sociais como o me

nícípal de Jaré:lguá do Sul, em que se lhor dos últimos dezanos, com os comer

concedia à primeira o privilégio exclu- cíante vendendo adoidado, presentes
sívo para exploração dos serviços de em profusão, a indústria em expansão,
comunicações telefônicas e fonográf1- EI em certos "empórios o movimento de
cas no munic1pio pelo prazo de 25 anos, clientes era tal que para se comprar 1
Pela Prefeitura assinava o Prefeito Ar- pasta para dentes levaria certamente
tur Müller, pela Companhia Teleföníca- uma hora" .. Não foi assim em dezem
Catarinense, o procurador Rodrigo B. bro de 85? Será ciclica a recessão e a

Azambuja Junior, acompanhado pelé:ls expansão? De janeiro a dezembro de 75'
- testemunhas: Eugênio Victor Schmö-' nasciam 1.036 pessoas, fiJlec1am 239,
ekel, brasileiro, casado, economista e casavam 435 e se desquitavam 10. Ho
contador, residente à rua Cél. Proc. Go.. " _je, janeiro de 1986, estamos às voHas
mes de Oliveira é Sérgio Thomsen, ,bra- ' com -a se�a e o espectro do racionamen
sUeiro, casado, contador, residente à to de luz e água é uma constan�e Ja:�ri"
rua Harry Hadlich, nesta cidade de Ja- guá, há 10 anos, acompanhava o movi

raguá do Sul. O ato era aprovado por mento do tempo, mês a mês, que da va
Resolução nC! 22, de 21 de outubro de 250 dias de temp.o bom, 47 dias nubla-
1955, da Câmara Municipal. Era .o se'r- dos e 68 de chuva. O mês de julho/75
viço telefonlco automático que se Ins- ' era o mais seco, com 28,5 dias sem chu
tJilava no municipl.o, que Unha o prazo

,
'va, seguido de' janeiro e fevereir.o c.om'

para o inicio de sua instalação fixado 22 e 22,5 dias sem chuva. Setembro era

em sels meses. Acabava-se a fase em o mês que choveu 12 dias.

.;.HA 20 ANOS

.• ,.HA
-Ó,
10 ANOS

•.•HA 30 ANOS

�----��--�----------------.....----�------�--��-----�.
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Política, Políticos, Folclore & Cia.
belos .ruívos _ e grandes solveu pedir mais uma

enxúmias, . naturalmente. cerveja e quando, a 1I10i
Para ter a certeza da ex- ra gelada" pousou na me

celência do disfarce, am- sa, após o pagamento ele
bos se dirigiram a um bar ouviu um sonoro e alti
e pediram dois copos de troante "Muito obrigada,
cerveja. .

Herr Reíchsmarschall" .

...., "M ui t o obrigado, Intrigado e confuso o

"mein Fuehrer" _ disse a "Feldmarschall Goering"
garçonete a quem Hitler olhou para o seu "Fueh
pagou a despesa. rer" e dicidiu-se a inter
O "Fuehrer" ficou mui- rogar a -pequena. '

,to surpreso com a facílída- '

..... "Dig�-nos uma coisa,
de com que a pequena, menina: 'CO�9 foi que· nos

. "Freuleln" o. reconhecera conheceu sob�&tes·d!.far
. e, tran$m.t1� os seus re-" ces tão disf.rçadoI1"
ceíos a Goering; sobre o' . E a surpresa dos dois
pouco efeito dos respecti- não teve-Iímítes quando a

vos disfarces.. .garçonete com a mão no

O gordalhufo e todo po- canto da boca sussurou:

deroso Hermann Goering, �:e que eu sou o dr.'
a pena ser naturalmerite para não Goebbels ..."

desanimar o seu "Chefe" Até no pique do terror
e amigo, ponderou a Hí- de uma sanguinolenta
tler que isso não era nada, guerra, a mais cruel de
que era simplesmente pa- todas, sobreviveu o roíclo
ra ser mais delicada com. re e o humor.
o supremo mandatário da Era a última anedota do
Alemanha nazista. fuehrer.

E para provar ao seu Evl Sinsval - Jan/86.
"Puehrer", ele mesmo re-

, Lar Imóveis
JaraguA

Começamos o ano de
1986 levando os nossos

leítores pelos caminhos da

política que neste ano vai
ser um Deus-nos-acuda,
pelo apetite com com que
os partidos partem à "íren,
te" de batalha para con

quista de vagas de sena

dor, deputado federal �
estadual.
Apareceu-nos, . contudo.

uma anedota velhíssima,
encontrada

-

quando
-

da
consulta a velhos jornais,
jornais que completaram
oito lustros de existência,
quasi entrando pelo _

lado
folclórico da história polí
tica que o tempo já sepul
tou.
Mas vale

contada.
A última anedota sur

gida em torno do contro
vertido ditador Adolf Hi
tler apareceu em Antuér

pia, nos derradeiros días
da resistência nazista e

quando tudo já apontava
o fim próximo do lunáti
co de Berchtesgaden.
Diz a anedota que Hitler

e Goering, compreenden
do que nada mais podiam
fazer para impedir o co

lapso final do Reich, re

solveram fugir convenien
temente disfarçados para
esconder.em suas verda
deiras personalidades: Hi
tler, com longas barbas de"
ancião e Goering traves
tido numa "Frau" de ca-

COMPRA ,E VENDA. .
, .

-

m()CÃ, LOCAÇAO� .;

INCORPORAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO

DE! IMOVEIS

Av. Mal. Deodoro, 8D _ Galeria Dom Francisco -

Sala 13 - Fone 72.0510 .laraguá. do Sul _ SC.

Miromaq, Equipamentos PI
. Escritório Ltda.

Máquinas de escrever i'aclt-OUvetd, Calculadoras Faelt,
Iharp • Dl8mae, Móveis PaUl • Jmalasa, Móveis de aço
Mojiaoo e Pudia. Assiatincla técnica e equipe de ven

dedores.. CoDMuke-nosl
FUial: Rua Pr... Bpi"cio Peuoa 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro II, n9 166 -

Sio BeAto do Sul - SC.

Brandenburg&Cia.
:Fábrica de vinagre e comércio de álcool à granel.

Prefira sempre "Vinagre Brandenburg" .

Rua Joilwille, n' 1.255 - FODe 12-0239
Jarapi do Sul _ SC.

Com Posto de Vendu tUDto a Fábrica

Clínica Veterinária
S'CHWEITZER

DR. WAL DEM AR SCHWElTZER

Clínica de PequeJlOi e grandes animais, cirurgias. Yacina�ões,
raio x, iDtemament08, boutíque,

ltua JoiRvUle, B9 1.1;'18 (elll frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-0919 - J.aragú do Sul, - Su.. Catarlna.

Cessontos especiais em toda linha de
. '

jóias e presentee na

JOALHERIA "A PÉROLA"
ßua Reinoldo Rau 289 fone: 72-182'

Jaraguá do Sul

FACILIDADE e PREÇOS BAIXOS!
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CllcJusão do Selinário de
Avaliação dos Jase

O. Seminário de Avalia- de inscrição dos atletas,ção dos Jogos Abertos de as datas ficaram assim esSanta C.ata�ina. realizado ti�uladas: para .os Jogos
e� Flonanopohs, no íní- Mlcrorregionais dia .....
CIO, de dezembro, pelos 15-03-86, para os Regiomembros do Conselho de naís dia 30-06-86 e para

o Representantes de cada os JASC, 45 dias antes do
região esportiva do Estado, início. O limite máximo
tr_ouxe à discussão altera- de atletas que o munící
coes a propostas para o pio poderá inscrever porRegulamento Geral dos modalidade será 20, queJasc. Os 89 artigos do re- estarão aptos o

a participarguIamento foram reelabo- de todos os jogos sem prérados e no próximo mês via substítuíção, .obser
de fevereiro serão reuni- vando as regras interna-
dos em um documento acionais.

.

ser entregue a cada Co- Houve também modifi
missão Municipal de .Es- cação nos critérios para a
portes, às Prefeituras e apuração do municípioImprensa. campeão dos. Jogos Aber-
As príncípaís modifica- tos. A partir de 1986 a de,

cões tiradas desse semi- cisão será tomada P�lo nú
nárío de avaliação se rela- mero de pontos assim dis
clonam à transferência do postos: 19 lugar _ 13 pon
atleta e os novos prazos tos, 29 lugar _ 8 pontos,
de inscrições dos compe- 39 _ 5 pontos, 49 _ 3 pon
tidores. Ficou decidido que tos, 59 _ 2 pontos e 69 lu
todo e qualquer atleta que gar _ apenas um ponto.
se transferir no período Também ficou decidido
de 1.9 de janeiro a 28 de que todo município parti
março ficará isento do es- cipante dos jogos terá 1
tágio para o ano em cur- ponto extra como bônus.
so. Após esta data os atle- Vale lembrar que este
tas não poderão participar ano, os Jogos Abertos, de
dos JASC, somente para Santa Catarina serão dis
o ano subsequente. putadog em Joinville, no

absorverão todo o ano es-
Com relação aos prazos mês de outubro.

Pog�:��rtista na verdadei-

.

Muitos gols na primeirona eorupaense
ra acepção do termo, Raul Quinze gols em três par-' dia 26/1 _ D. Pedro x XV
Rodrigues tem se dedicado tidas. Este o saldo da se� de Novembro, Antares x

com muito afinco ao es- gunda rodada do Campeo, Agua Verde e Ouro Ver
porte local, dividindo suas nato da 1 \l Divisão de de x Hansa Humboldt; e

atividades na DME com a Amadores da Liga Coru- dia 02/2 _ Hansa Hum
více-presídêncía do Grê- paense de Desportos, rea- boldt x XV de Novembro,
mio Esportivo Juventus. lizada domingo, dia 12. O D. Pedro x Antares e Agua
Ele espera que o ano es- D. Pedro II sapecou golea. Verde x Ouro Verde.
portivo seja bom, com ,e da de 6 a O sobre o Ouro
participação de toda a co

munidade.

JEC dia 26 na
festa do Cruz
de Malta em
Rio da Luz

Guido: é difíeilBaependi na 28.Divisão
A participação do Clu

be Atlético Baependí, no

Campecz:-' ') c,]. 2) Divisão
da Federação '-�.J.rinense
de Futebol é muito remo
ta. A declaração do vice
presidente de futebol, Guí
do Schmitt, foi a propósi
to de comentários sobre
uma possível participação
do Clube, integrando a

chave ao 'lado do. Blume
nau, Paysandu de Brus
que e . Atlético' de

.

São
Prancísco do Sul. A vaga
está assegurada para o Ju
ventus, que, no entanto,
não tem estádio (em fase
de remodelação) e tam
pouco um plantel, não de
vendo/ portanto, partici
par. O Cruz de Malta, tri
campeão da 1.\\ DívísãoIoí
também sondado, porém,
por falta de estrutura (co
mo os demais, aliás) não
aceitou, haja vista que dis
putará o Campeonato Es
tadual Amador. Diz-se que
também o Botafogo teria
interesse.

Schmitt levou esta se

mana ao conhecimento
do presidente Rainer Mo
dro a intenção do seu de
partamento, porém, de an

temão, enumerou as difi
culdades, pela falta de es

trutura e de elementos hu
manos para o comando,
principalmente. O Arbí
tral da, 2\\ Divisão será no

dia 20 de, fevereiro, em

Florianópolis e apesar da
movímentação, é.muíto di
fícil 'que algum' .clube de
Jaraguä do Sul participe.
O vice de futebol. do.

C.A Baependí, no entan
to, garantiu que o clube
tomará parte dos torneios
e campeonatos patrocina
dos pela Liga e que pre
tende promover certames
de futebol suíço.. assim
como tomar parte do
C a m p e o n a t o. Munici
pal Varzeano, nomeando,
para cada departamento,
um elemento especifico,
com a supervisão da vice

presidência.

A primeira grande pro
moção esportiva do ano em

Jaraguá do Sul foi confir
mada pare o día 26 de ja
neiro, no Estádio Euríco
Duwe, em Rio da 'Luz. Tra
ta-se do amistoso. entre o

Joínvílle Esporte Clube,
octacampeão catarinense,
contra o Cruz de Malta,
tricampeão da 1\\ Divisão
da Liga Jaraguaense de
Futebol, que receberá, na

oportunidade, as suas fai
xas pela conquista do tí
tulo . inédito.

A promoção é arrojada
e o JEC, preparando-se
para o Campeonato Esta
dual, .com todos os seus tí
tulares, virá por uma co

ta líquida de Cr$ 20 mí
lhões, segundo informa
ções do desportista Rudí-

, berto Kroeger. O custo do
ingresso' provavelmente
será Cr$ 10 mil e a dire
toria cruzmaltína, para co
brir a cota e para propor- '

cíonar que maior número
de torcedores vá ao Está
dio, está programando par
tidas preliminares, promo
vendo, por conseguinte,
as festividades com maior
brilhantismo.

DME prevê luitas atividades em 86
O Chefe da Divisão. Mu

nicipal de Esportes, Raul

Rodrigues, em contacto

com a editoria esportiva
do' "Correio do Povo", re

velou que este ano, a

exemplo de anos anterio
res, a Prefeitura Munici

pal de Jaraguá do Sul de
verá dar prioridade ao

esporte de massa, desen
volvendo os campeonatos
varzeano, de futebol de
salão (peladão) e de bo

cha, além do esporte para
todos, que atingirá a oito

localidades periféricas da

cidade. Estas modalidades
serão os "carros-chefe" da

Divisão, porém, outras ati

vidades esportivas terão

apoio também da DME,
caso do vôo lívre, ciclis

mo (Volta do Norte) e-pro
vas de oaíaque. sem contar

os jogos microrregionais,
jogos regíonaís e jogos
abertos, que praticamente

Afora o JEC que virá no

dia 26, o Cruz de Malta já
trouxe à Rio-da Luz outras
equipes da primeira díví- ,

são do futebol catarinen
se, como o Marcílio Dias,
Paysandu, Carlos Renaux,
Blumeneu e Juventus de
Rio do Sul. E preparando
se para o amistoso, jogou
domingo à tarde em seu

Estádio diante do Primave
ra (Pomerode), goleando-o
por 5 a 1, ao passo que
seus aspirantes venceram

por 2 a 1. Para o jogo dian
te do JEC, os preparati
vos continuam, inclusive
COlU a preparação física do

plantel.

Verde,' ao passo que o

XV de Novembro, mesmo

em campo adversário. mar
cou cinco gols centra ne-

. nhum do Antares, enquan
to o Agua Verde faturou
o Hansa Humboldt, 3 a 1.

Agua Verde e D. Pedro
são os líderes do certame,
com quatro pontos.
As próximas rodadas

(19 turno) são as seguintes:
dia 19/1 _ Ouro Verde x

Antares, XV de Novembro
x Agua Verde e Hansa
Humboldt x D. Pedro;

EM GUARAMIRIM

No vizinho Guaramirim,
'prossegue o VI Campeo
nato Municipal de Futebol
de Salão 85/86. Na segun
da-feira, dia 20, no Giná
sio de Esportes Prefeito
Rodolfo Jahn, Prefeitura x

Fruet, ARG-I x Estofados
Mannes e Bom Preço x

Confecções Neusa e, dia
22, CRE Je Móveis Weber,
Ki-Kaska x Bameríndus e

Prüsse x ARG-lI.

PROVA DE CAIAQUES

A Hermes Macedo, em

conjunto COm a DME, pre
tendem desenvolver no

dia 26 de janeiro, provas
de caíaque. que deverão
acontecer no Parque Mal
wee. As inscrições estão
abertas na HM da Domín

gos da Nova. Muitos brin
des e prêmios serão dis
tribuídos.

o
s� conquista com esforço e seriedade• • •
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As Anotações de Flávio José
o deputado Roland Dornbusch, ao defender a can

didatura de Luiz Henrique ao governo do Estadó (é ini
migo de Pedro Ivo), declarou que pretende concorrer
ii'. reeleição, mas acha que devido a dlvergênclélS inter

nas, a região de Jaraguá do Sul corre séncs riscos de
ilcar sem representame na Assembléia. Isso tace a seu
uesemendrmento com o prefeito Durval Vasel, que' está
temanao lançar outro candidato a deputado estadual.

O parlamentar, um tan- tado estadual, ele tem to
to quanto atastado do no- dos os votos. No entanto,
ücíáno politico, afirma não' descarta a. possíbílí
que Luiz Henrique é o dade de apoiar Pedro Ivo,
grande favorito dos con- caso vença na Convenção,
vencíonaís e que, só em desde que haja um d�áloi9
Jaraguá, onde existem seis franco e aberto.
delegados e mais um depu- ,_;;.,,_. I

As eleições municipais em 88, já despertam inte
resse aos cargos executivo e legislativo. Em Corupá,
o engenheiro, vereanor e presidente do PMDB, Carlos
Dle\er Werner, não esconde o desejo de concorrer a

preieíto. Jovem e dmäm.co, Werner, na qualidade de
candldato-a-candidato, vem mantendo contactos para
que' o seu nome seja o Indicado pelos companheiros
de partido.

reira, são três os conse

lheiros que até maío vão

requerer a aposentadoria
,e Octacílio seria um deles,
cedendo seu posto. ao

deputado Moacir Bértolli,
da região' de Taíó.

o ex-deputado Octací
lio Pedro Ramos, do PDS,
investido ano passado no

cargo de Conselheiro do
Tribunal de Contas do Es
tado, poderá requerer a

sua aposentadoria. Segun
do o colunista Moacir Pe-

O PFL realiza neste domingo a sua Convenção Mu

nicipal. À testa da Executiva deverá permanecer o e�
presárío Geraldo Werninghaus, da Weg, tendo Wer-

. ner Schuster, da Marísol, como seu vice. O partido con
ta com 181 filiados e o Diretório Municipal vai ser for
mado por' 44 membros. 9 45(] seria um verearor, que a

Frente Liberal ainda nio possui. Por enquanto.
.

O' prefeito de Barra Ve
lha, Walter Régis, futuro

presidente da Amvalí. dis
se estar desiludido com o

atual estágio político, por
que "tanto o PDS como o

PMDB estão falidos. Um
não fez nada nos últimos

Até o final de janeiro, a Agritec, de Curitiba, en
trega o projeto completo de ae'rofotogrametria de to
do o pe.rlmetro urbano .de Jaraguá do Sul, .que é um

verdadeiro diagnóstico do munícípío. Foram mais de
Cr$ 200 milhões Investidos nos serviços aerofotogra
métricos, que serão de extrema importância para o Pla
no Diretor. Físíco-Territorial em elaboração.

. 21 anos e o outro por es

tar demonstrando muita in-
. competência nos poucos
meses. de

.

admínístração
nacional" . Regis tem sé
rios problemas politicas
na "Nova Barra Velha".

A Nova República e sua temerários quanto aos Te

inflação recorde de maís sultados das urnas em na

de 233% no ano passado, vembro. Político local co
da aumento do café, da mentou que "se o Sarney
luz, do óleo de soja, da não ajeitar logo a nosãa
carne, da gasolina e ou- economia, a coi.Sã pode Ií
tros, tem preocupado se- car preta". E pode mes

riamente setores do PMDB, mo!.

As repartições públicas estaduais, em Jaraguá do
Sul atendendo determínação, adotaram, a partir desta
se�ana, expedíente único, que vai das 13 às 19h30.
Isto no caso dos cartórios, tabelionato, Ucre', Exatoria
Estadual, Sine/SC e PRT, além de outros órgãos liga
dos a admtnístração estadual. Motivo: redução no con

sumo de e.nergia elétrica.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECISÃO INTELIGENTE.

.Calé SI S SE

," .....

tes. 9.406,49m2 para resi
dências.
No ano passado, a 'Pre

feitura concedeu 447 alva,
rás de habite-se (constru
ções concluídas), num to
tal de 65.196,57m2 de área
física construída. A resi
dências foram 37.551,82m2,
a construções residenciais/
comerciais 1.84;3,60m2, a

comércios 4.020,45m2, à.
indústrias 16.210,60m2 e..
à out r a s construções
5.510,10m2. Também em
dezembro é que foi expe- .

dido maior número de al
varás de habite-se.

Outros dados ínteressan,
tes. De 1979 a 1985, o ma

pa da Secretaria de Plane
jamento revela o seguín-

'

te: em 1979, 121.646,41m2
de construções e 971 licen
ças; em 1980 (que foi O

melhor do período). ....
133.291,44m2 e 918 licen
ças; em 1981, lOO.146,06m2

vas carteiras foram ex

pedidas a menores, que,
ao completarem catorze
enos já buscam emprego
junto ao mercado de tra
balho local e regional.

Jarauuá: construídas 489 novas residências eDI 85

o títular do Posto Re
gional do Trabalho, Laér
cio da Cunha Silveira,
atribui esse aumento na

expedição de carteiras de
trabalho ao reaquecimen
to da economia e ao cres

cimento da .índústna. prin
cipalmente. Revelou tam
bém que pelo menos cin

quenta por cento das ne-

de construções e 756 li
cenças; em 1982,
81.013,68m2 e 594 licenças
para construções; em 1983, .

71.875,27m2 e 511 licen
ças; em 1984, 630 licenças
para 69.S24,67m2 de cons-

truções e, em 1985, .

101.173,98m2 de constru
ções e 842 .lícenças soli
citadas.

Esses números merecem
um amplo estudo. sobre o.,

desenvolvimento da consoo
trução cívíl e as implica
ções que determinaram o

decréscimo e O' posteríor
crescimento no -número
de construções. O fato in
teressante é que houve,
em 85, 489 pedidos de li
cenças para construção de
residências em Jaraguá
do Sul, no ano em que não
foram poucas as mobili
zações à busca de soIu-

.

ções para o déficit habí
tacional do município.

Recorde na expedição de carteiras de trabalho

80talogo pode disputar a
2a. Divisão

Nem Juventus, nem Baependi, nem Cruz de
Malta. O representante de Jaraguá, do Sul no

Campeonato da 21;\ Divisão de Profissionais da Fe
deração Catarinense de Futebol deverá ser o Bo

tafogo F.C., quarto colocado no Campeonato Es
tadual Amador da temporada passada, que solici
tou, através de ofício à FCF, a sua inscrição. No
dia 20 de fevereiro, a Federação definirá as equi
pes e a fórmula de disputa e, segundo Rogério
Hruschka, a princípio. o Botafogo deverá utilizar
o pessoal da casa, profissionalizando de dez a do-
ze jogadores do atual plantel.

.

A exigência é de que haja sete profissionais,
em campo. A chave provável do Botafogo é jun
to, com o Blumenau, Paysandu, Atlético de São.
Francisco e Juventus de Rio do Sul. O clube aguar
da decisão da Federação, sobre o seu pedido de

inscrição na 2\1 Divisão.

O Sine e o PRT, desde
o dia 14, terça-feira, estão
atendendo em horário úni
co ao público, isto é, das
13 às 19 horas .

Estiagem adia o Festival de Caiaques
Em função do baixo vo

lume de água. dos lagos
ocasionado pela estiagem,
no Parque Malwee, foi
adiada "síne-díe" a reali
zação do 2'" Festival de

Caíaques. que seria no dia
26 de janeiro, promoção.
conjunta (ias LojasHermes
Macedo/Secretaria de Er'u
cação, Cultura, Esporte e

Turismo do Município.
Consoante o secretérío

Balduino . Raulíno, assim
que a situação se norma
lizar será marcada nova
data para a realização do
mesmo, que 'Cem désper
tando muito ínteresse dos

praticantes do esporte da
canoagem.

Subiu o ritmo da cons

trução civil em 85, recu

perando-se dos três anos
anteriores, que estiveram
em baixa. Foram 842 Ii
cenças para construções
solicitadas à Prefeitura
Municipal, sendo destas,
489 para residências, 174
para indústrias, 91 para
comércio e 88 para outras
construções. O .. total. .de
área das edificações foLde
101.t73,98m2, assim divi
dido: residencial . .. .....

. 69.054,21m2, residencial/
comercial 6.290,87m2, co- .

mercíal 4.553,45m2, índua,
tríal 12.429,29m2 e outras
8.846,16m2.
De acordo com o mapa

da Secretaria de Planeja
mento Municipal, revela
do pelo engenheiro Aristí- .

des Panstein, dezembro
foi o mês em que maíor
número de licenças foram
solicitadas _ 111, totali
zando 13.l00,33m2 e des-

O ano de 1985 foi um

dos mais promíssores pa-
ra a economia jareguaen-
se e por consequência bra
sileira, conforme as decla
rações otimistas de .índus
triais, comerciantes e pres
tadores de serviços, que'
fecharam seus balanços
com ótimo lucro. A ofer-
ta de empregos melhorou,
substancialmente, a ponto
de muitas empresas locais ..

ressentirem-se de pessoal
qualificado para empregar,

.

elímínando o desemprego,
fato que foi motivo de co
mentário na coluna do
festejado Zózímo, no Jor
nal do Brasil.

Existem vários parâme-'
tros que mostram que o

ano passado foi bom. Pa
ra se ter uma idéia, em

1985, o Posto Regional do
Trabalho, que funciona
junto com o Sistema Na
cional de Empregos (Sine/
SC), na Reinoldo Rau, ex

pediu 3.512 novas carteiras
de trabalho, movimento
cerca de duzentos por
cento superíor ao registra
do em 1984, que alcançou
1.256 carteiras, c o n t r a
1.944 em 1983 e 2.223 em

1982.

_..c,._ ._ ........... "
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