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fma do Arr'z clmeçf seXtá�léira eI··:Mil.llullí Telfst clltca mil. telefiles a venia
�: Àbl'�-S�

,:

n�' �ex�a�f�r:' no âtnásio 'dê' :J�spÓrte� M!:: ,rio ni�Sínti J9cal: - D�-, 'A Teíecomuni��rões de apresentar O,� cartão ,do
rai di� 31" as' comemora- 15h .....

"

apresentação dös ranfé a: reällzação 'daPe- ��n�a Catarina - Telesc, CPF, carteira de id,en�fda-
ç�es' 'da 1�: Festa' Catarí- paraquedistas lcaros do carros, o' públíce" terá iniCIOU esta semana a ven- de, fornecer .comple�o -en-

nense do' Arroz _ Pecar- Vale, de Blumenau; 16h oportunidade de ouvir mú- da de novos telefones em dereço para ínstalação do

roz, promoção da: Prefei- apresentação no Ginásio sica ao vivo, apreciar pra- Jaraguá do Sll;l. A venda telefon� e efetuar o pag�-
tura Municipal de Massa- de Esportes do conjunto tos típicos de arroz e par-

está sendo feita �os es- �e�t.o Integr�l, se a aqu:-
randuba, Com apoio do de bandoneon "Os Cin- ticipar da feira/exp.osição crítóríos da própna

..

Te- SlÇ�O for à VIS!a, ou a pn-
Governo' do Estado de quentões", de Tímbó e, das fndústrías e comércio lesc! pa�a pessoas físícas meira prestação, no caso

Santa Catarina. A Comis- às 17h _ apresentação da' do município. e jurídícas, c�m, _prazo de pagamento pa�celado.
são' Organizadora da 1 � Banda Municipal de Tim- previsto para atívação eX? _ T�le�oI_le comerc.lal (pes-
F t nd a frente o meados de 1988. São mil soa [urídíca] - à vísta Cr$,
p��;:i�O:' Z:fer�no Kuklin- Schroeder "al- cOlceder, novosd aparelhos qUl� esdtão 15.20t,·10dO, °Cu $em8 0'233Pa9ga-k' d '. finiu todo progra- s e n o. comercia iza os, men os e

_

r
"

. 11,

a:� ae ser cumpri�o de 31
'

cl-dadaD,I-a a IID'-1-'1
os s7g�llntes os preços e 3 pagamentos de Cr$ ..

d
.. 02 d feve- condições de pagamento, 5.653.087, 4 pagamentose. janeiro a, e

que vigorarão até o dia de Cr$ 4.460.279, ou tam-retro.
.,

O governador Esperí- de esteira Komatsu D. 31 de março deste ano: bém em 12 pagamentosNa sexta-f�lfa,. �s 16 dião Amin recebeu na se- 30-E, para QS serviços de Telefone residencial (pes- de Cr$ 2.191.951. A em-horas! ,abertura ?Ílclal d� mana passada, em Palácio, terraplenagem afetos a soa física) _ à vista Cr$ presa interessada deverá
colhe�ta do arroz - safr.a o prefeito municipal de Prefeitura. 10.644,970; ou em 2 paga- apresentar, no ato da85/86, 18h

;: abertura, ofi- Schroeder, Aldo Romeu' INAUGURAÇÃO mentos de Cr$ 5.623.738, 'compra, o c a r tão docial da 1" �ecarrozr .n? Pasold, acompanhado de O governador do Esta- 3 pagamentos de Cr$ ._. CGCMF, o endereço com-Centro Esportivo MunICI- lideranças municipais e do do visitará Schroeder no 3.951.161, 4 pagamentos pleto para instalação dopaI; 19h
� retret� da deputado Osni Piske. Den- mês de abril. A príncípío, de Cr$ 3.129.195 ou, aio- aparelho e, efetuar, noBanda d.o 62· Batalhão de tre as solicitações ao prí- será no dia 4, quando pro. da, em 12 pagamentos de ato, o pagamento nas

Infa�tana, n? . Ce�tro h
Es- meiro mandatário estadual cederá a inauguração dos Cr$ 1.534

..3?6. Para efeti- mesm�s condições descri-
po�tlvo . M�mclpal, 2� - figuram recursos financei- quatro quilômetros de pa- var .a aquisição do apare- tas acima,balle pubhco na Socieda- ros para o calçamento de vimentação feita no atual lho o interessado deverá
de Atiradores de Massa- mais uma etapa de ..... governo municipal, ínau-,

'

randuba, com música de 10.000m2 (mil metros li- guração do asfalto de POT e' o quarto partl"do de Jaragua'"Os Caveiras" e participa- neares) da Av. Marechal acesso ao munícípío (da,
,,- ,

ç�o 40 'conjunto Brazilian Castelo Branco, recursos BR-280 à ponte que díví-. O bipartidarismo é le- iniciou o processo de fí-
Qen.ghis Kahn, de São

para compra de uma am- sa territorialmente' .Jera- tra morta em Jaraguá do Ilação da classe trabalha-
Paulo. buläncía, o complemento guá e Schroedsr], entrega Sul. Os rivais PMDB e dora jaraguaense e pre-'
NQ sábado, dia 19, às das obras da Delegacia de oficial da Delegacia de PDS, têm pela frente, o tende não ser apenas uma

9h30, desfile de bandas e Polícia e, ainda, a cons- Polícia, inauguração .de PFL, que realizou domin- sigla partidária, mas mo
conjuntos 'musicais de trução de um ginásio de prédios escolares e' possi- go a sua primeira Conven- bílízar permanentemente
Massaranduba, da Prefei- esportes, nos moldes do velmente a -sssínatura do, ção Municipal e, agora, o a população em busca da
tura até o Centro Espor- existente em Corupá. convênio com a entrega PDT, de' Leonel Brizola, conscientização s o c i a 1.
tívo, local da Festa; 15h A administração Aldo da primeira parcela de re- que elegeu no día 15 a "Vamos levantar os prin
- Tarde' Alegre, com par- Pasold já pavimentou, a cursos destinados a cons- sua Comissão Executiva cípaís problemas que aíe-
.tíeípeçêo da Equipe Vira paralelepípedos, qua t r o trução do ginásio deespor- Provisória, presidida pelo tam Jaraguá do Sul e a

Lata, -do Teatro Carlos quilômetros da Av. Mal. teso advogado Roberto Marce- habitação figura em pla-
Gomes, dê Blumenau, no Castelo Branco e a ínten- Na oportunidade, tam- lino Vargas Madrid, con- no superíor. onde procura-
:estádio Municipal; 20h - ção é cobrir toda a sua ex- bém, Esperídíão Amin re- tando também com outros remos, de forma mais ra

a,presentação do Clube de tensão, até a ponte nas ceberá o titulo de "Cida- nomes, como Altair Au- cional e öbjetiva, a soíu�
Patinação' "Girassóis", de imediações da antiga Ma- dão Honorário de Schroe- gusto Pieper" José de ção da questão. Somos
Rio do Sul, no Ginásio de deireira Gneipel. Foi o der", concessão já aprova- Assis Pereira, Ronaldo uzna nova opção ao elei
Espórtes e, às 23h; baile

-

próprio Prefeito que pres- da pela Câmara, em de-, Marquardt (Maritaca), Ci- torado e como tal, o PDT
na Sociedade Atiradores tou' a informação, acres- corrência dos relevantes lo Junkes e Nélson Stin- está aberto a todos os seg�
de Massaranduba' com, a 'centando- que a municipa- serviços prestados ao Mu- ghen. mentos da comunidade",
escolha da Rainha, da' 1 � ,

!idade adquiriu um trator nicípio. Segundo Madrid, o PDT frisou.
Fecarroz, musicado pela Madrid informou tam-
Band' Show 'da Polícia-Mi- ',E-ng'ep'asa: cODslro' I- a"geÀDCI-a do 'I-apas bém que no dia 16, a Exe-
litar de Santa Catarina. cutiva esteve reunida com
No dia 02, às 9h30, des- A Engepasa" foi a em- trabalhos já, foram inicia- prédio terá pois pavimen- o presidenté do Diretório

file d,e carros antigos elo presa vencedora da con- dos, com os tapumes, e o tos e 1.500m2, devendo Regional, Manoel Dias,
PestE) Barricão até o Cen- corrência pública para' a passo seguinte será a son-

- abrigar, além do lapas, 'em Joinville, 'sobre qUes.
tro �sportivo ,com a par- construção da agência do dagem do terreno, segun- também o INPS, Inamps tões de ordern. internâ. E
ttcip�ção da Rainha e Instituto ,de Administra- do informações do, agen- e Posto de Assistência garantiu o lançamehto,
Princesas da 1 � Fecarroz; ção Financeira da Previ- te do lapas, Levi SaBes. Médiça, que hoje funcio- nas prôximas eleições, de
tÓh30 _ apresentação do dência e Assistência So- nam em dependências alu- candidatos em todos os ní�
Grupo Folclórico Alpino cial de Jaraguá do Sul, na O prazo de execução da gadas e dispersa�.; veis, inclusive a deputado
Germânico de Pomerode, Av. Getúlio Vargas. Os obra é de oito meses. O estadual.

Cidade próspera - reflexo da cultura dos ,seus cidadãos. Artami decorando loias.
_,
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Corupáre,resellU Brasilol México
•

I

Embar{:ou . no dia 12 do das, atr�vés de teste. a ní- .

corrente, pela Varig, com vel nacIonal'. (remetI�o a

destino ao México, a ío- mais de 60 IIl,1l particlpan
vem Rosita Seidel filha do tes) pela Federação d�s,

Bandei t do Brasilcasal, Comendador Alvim an eíranes. .

'

(Mella Puck) Seidel, de co� sede no Rio de J�
Corupá, onde, juntamente neiro, no qu�l. consegui-

- com' outra Bandeirante de: ram a classI.fIcação. ?
Porto Alegre, está -repre- Congresso realíza-se na ÇI-
sentando o Brasil no Con- dade de cu�rnav�ca3i :
gresso Internacional do estenderá ate o dia

.

Movimento Bandeirante. janeiro. Nossos cumpri-
o

.Rosita é integrante d� ati- mentos pela escolha ·e Ir!.:
vo Movímentc Bandeiran- la participação nesse

te . Distrito 'Ed�on Osni' ,portan�e Congre��o Inter-

O�chsle_r, de ÇOJ,1lP'á;'. '. nacional.
. ',.'. :

.: Ambas foram escolhi- o.

Glssips/Gossips/Gassips/Gossips
Curtindo imensamente á ja Evangélica iri:formán�o

filhinha Gabriella, nasci- o curso de batismo, d�:da dia .9 de [aneíro, o ad-o 1�, às 15h e. o curso
.

vogado e amigo Dr. Alci- �oiV�S,_ dias 15 e 16, c�m
des Cardoso, ao lado da ínscnçoes abeI!as na .,e

esposa, .Sra. Daura Luíza. cretaria. (*) Esta -realmen
Pelícídades. (*) Para breve te muito bom o

_

fluxo tu

o "sim" do índustríal Ro- rístic:,:o...,. excursoes e car

dolfo Jahn Neto, o Rojí- ros particulares - .em Ja

nha, da 'soFiedade_@ara- -raguá do SUl._Os po:.to�
mirense, com o Srta. Re- de vendas estao fatu,�
giria Sandra Rodrigues,' do... de l�ve. (*) �creta
aqui de .Jaraguá, (*) Com río Ba�dumo. Rauhno, d�
a participação de 600 eX- Educaçao� Cultura, Espor
positores, abre-se dia 29, te e TUrIsmo,· �gendando
no Anhembí em São. muitas promoçoes cultu

Paulo a 31� Feira Nacio- raís e musicais para os

nal da Indústria Têxtil 110 anos de fundação de

(Fenit) _ Outono/Inverno. Jaraguà do Sul. Breve. a

Muitos empresários vão coluna vai revelar. agu
visitar a Fenit. (*) A Ign!- mas· dicas.

Celina Cabeleireiros - .

Atendimento uníssex, Experiência comprovada em

cortes, penteados., maq-uilagens e . ttatalpEmtp
.

ça- ,

pílar, com aparelho infra-violeta. Preííssíonaís
altamente especialízados.

Rua Gumercbldo da Silva _ Fone 72-2165
ao lado da Caixâ Econômica

·Mamãe
Ärtigos Infantis.� PerfumeS: e Bijouterias; :

Use nosso crediário.

...Rua Barão do Rio. Branco, 168 ....;. Fone 12:-0695 .

---------------------�-------------------

Jóias, relegios, pulseiras, anéis, alianças, prataria
. e artigos em ouro é na

Relojoaria AVENIDA
"Sempre um bom presente à sua escolha"

.Na. Marecb.al, 431 e na Getúlio Vargas, -nO 9

li>é: ,neres a qUem 'você :ama. Decorações'
i de -igreja e salão, ·buquês, arranjos, ., plantas,

ornamentais, com entrega a domicilio. AtendbBen
.

to por .profiSsional no· ramo.

Casa das Flores
Av. Mal. Deodoro 119 1.121, 'aó lado 'da' Praça,

, Paul Harris .

FUlal:Reinoldo 'Rau 666 - Edlf1c1e'SaDta TerezlDha

Gente &
NOVOS ADVOGADOS _

Dois [eraguaenses vence
ram a - difícil batalha dos
bancos escolares .e colhe
rão, no día 19( o fruto da
sua persistência. Trata-se
do' vice-pr-efeito D é c i o
Raul Píazera e de 'Sávío
Azevedo, filho do Dr. Mu
ríllc e' de Dona Lila, que
colarâç irau pela Facul
dade de .Direito da UnI
versídada Regional de Blu
menall .. Na prQ�ima.sexte
fetra. às' 2On, .aecnteceràc
culto ecumênico na Igreja. .

'o
E'Vangélica e, no dia 1'1 a

colação. de grau, também
às 20 horas, no Teatro
Carlos Gomes. Aos novos

causídícos, os cumprimen
tos desta coluna' e muito
sucesso.

,

RAINHA/FECARROZ _

Dentro da programação da
1" Festa Catarínense do

Arroz, acontecerá no día

19, na Sociedade Atirado
res de Màssaranduba, o
baile oficial com' escolha
da Rainha da 1 � Fecarroz,
em acontecimento musi
cado pela Band 'Show 'da
Polícia Militar de Santa

Catarina. Jaraguá do Sul

participará com duas bo

nitas candidatas, a Mar

gareth Denise Schmídt.
da Cäesar's Club e a Ma
rllí Tironi, do Jornal de
Santa 'Catarina. E· dentre
os [urados figurarão o S.r.
Ivo Konell e a Sra. Mana
Luiza Vasel, primeira da

ma do Município.
tltOCANDO,'lDADE _ A

coluna registra o aniver
sário, hoje, día 25, da
Sra. Brunhilde Mahnke
Schmöckel, e s pos a do
nosso Diretor e colabora
dora desta página. Hoje
também trocam idade a

cartoráría Margot Adelia
Grubbe Lehmann (Gôga)
e o índustríal Heinz Edgar

, . Raader. No dia 26, o Sr. Os
ni Müller, dia 27, a pr<;>
fessora Marina Gonçalves
Bertoldi e as Sras. A�ele
Janssen e Else Haake e,

no dia 29,'0 Dr. Victor iEmmendoerfer Filho, Pro
motor de Justiça· em São
Lourenço do Oeste. Nossos

parabéns!..
REI DO TIRO :... A Socie
dade Esportiva e Recreá
tiva Vieirense, uma das
mais tradicionais de 'Ja
raguá, marcou, para o dia
08 de fevereiro, à� .Z2 ho
ras, o Baile de Reido Ti
rO. As 13h30 iniciará a

marcha para a busca ·do
rei, Sr. Osnildo Pavanello.
O Grupo' Musica:! CrUzei-

. ro animará a festa e' as
r.nesas .,começarão a ser

vendidas a partir' do dia
19.

.,

Informações, .-. l..�

mulação geral. César pro
mete muitas promoções .

no decorrer do ano, cer
tamente do' agrado da ga
lera jovem da cidade, .

C.A. BAEPENDI _ Nosso
maior e mais badalado
clube vai abrir o carnaval
de salão em Jaraguá do
Sul. Com a Banda' Verão
Tropic-al animando' as fo
lias momesces, o baile
realizar-se-é no dia 1, às
23 horas, com .traj�- azul e
branco, preíerencíalmente,

"

As mesas estão a venda
na secretaria, ao preço'de
Cr$ 100 mil para sócios
e Cr$ 160 mil para não
sócios.
NO JUVENTUS .:... Tam
bém nó Juventus, onde
tradicionalmente reina. a

maior alegria e o melhor
carnaval de salão da ci

dade, os foliões terão duas
noitadas de muito samba.
No sábado, dia 8, ínclusí
v-e com o concurso de blo
os e de fantasia 'indivi
dual e no dia

í

í, último
do reinado de momo, en.. ··

cerrando as comemora:
ções,
NA AGENDA _ Rasgou
folhinha dia 19, quando
comemorou os seus espero
tos 8 anos de idade, a bo
nita Cibelly, filha do ce

sal amigo, ele Secretário
de Planejamento da Pre
feitura, Aristides (Marle
ne) Panstein. A idade no

va foi festejada na resí
.dência dos. pais. E no du
14, em Piçarras, onde ve

raneia, a Dona Onélía
Müller Ersching viu pas
sar um novo aniversário.
Parabéns!.
IVETE FORMA-SE _ A
proíessora e diretora ge:..
ral do Colégio Holando
Marcelino Gonçalves, Ive
te Lombardi. forma-se
heste sábado, dia 25, em

Ped'agogia � Administra
ção Escolar. pela Faculda
de do Dr. Gl.limballa, em

Joinville.

BEIRA RIO 86 _ Visitando
. a redação, o diretor socialo

Dr. Roberto Marcelino
Vargas Madrid, do Beira
Rio, entregou .convite pa
ra o Carnaval Beira Rio
86, que promete uma

grande animação. A Ban
da Verão Tropical, de

Itajal, 'agitará o aconteci
mento. No día 9, 15h, ma
tinê infantil com concur

so de fantasias, dia 09 ini
cia às' 23 horas é no dia

.1'0," no mesmo - horário,
com concurso de blocos
é fantasias.
CASAMENTOS _ Como o

faz semanalmente, a colu
na registra os casamentos,
neste sábado, na Matriz
São Sebastião, dos casais:

15h30 .. Valdemíro D'Ama
ceno/Ivoni Adam, 16h15 -

Haroldo Zechíní Burigo/
Rúbía Aparecida Klein,
Waldemar Ricken/Leonir
Zapella e João Maier/Sa
lete Würges: 17h15 - João
Pereira da Rocha/Bsarr da
Silva e José Altair da Sil

va/Nair. Mathtas. As 18

horas, Wilson de Oliveira
Souza/Marli' Sasse. Felici
dades!.
SALÄO DE ARTES _ No
início

.

de . abril, deverá
acontecer em Jaraguá do
Sul, o 39 Salão de Artes
Plásticas, com a participa
ção de artistas de toda a

microrregião. A dica é do

presidente da SCAR, RoH
Hermann. lembrando que
a mesma será realizada
junto a

o

Casa' da Cultura.
Os contactos prelimina
Ires estão sendo mantidos

/pelo artista plástico Adol
'to Zimmermann.

1"CAESAR'S REABRE _ O
amigo César Silva comu

'nícando a moçada que a

(Boate Cäesar's Club rea

lbrirá nos dias 14 e 15 de
fevereiro, após o carnaval.
Reabre mostrando a nova

decoração, novQ sistema
de som e de luz, novos

móveis, enfim, uma refo1'-

Paróquia - São Sebastião.
Informe Paroquial

Sábado - Dia 25 janeiro
Missas: Cap. Ribeirão Molha 17h. - Matriz S. Se-' .

bastião 19h. _.' São Luiz Gonzaga 19:30h.'
Domingo - Dia 28 Janeiro

.

.

:Matriz 7h. - 911. - 19h. _ São Judas 8h. _ São Cris-
tov.ão 8h. _ São Francisco 9.30h.
Cursos de Batismo: Segundo sábado d� cada mês,
a partir de março, às 14h. no Edifício Cristo Rei.

..

Posto de Vendas Mareatto
Chapéus, bonés vizelras, camisas, shorts,'

bemlUdas e cordas. ..

Em frente' à fábrica. Amplo estac1ollamento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Celtro Turístico iliciau Iperação
Começou a funcionar �fetivamente esta semane.

o Centro de Informações Turísticas, junto a casa de
enxaimel da -Praça do Imigrante, na BR-280. Duas re

consumo. Várias medidas cepcionistas ... Cristiane Magali Marcelino e Lilian To
práticas vêm sendo toma- tnazelli _ foram treinadas em Joínvílle, no Pórtico, on
das, como a diminuição do de receberam orientação e informação acerca do tra
conforto (desligamento dos' tamento a ser dispensado ao turista, assim como sobre
aparelhos de ar condícío- distribuição de material propagandístíco do município
nado e ventiladores), des-

e das empreeas,
ligamento dos luminosos O Secretário de Turismo, Balduíno Raulino, satis
e luzes das lojas e repar- feito com o aumento do fluxo turístico em Jaraguä
tições, 'de máquínas.. com- do Sul, disse que r� partir de segUnda-feiTa, día 21, .as
pressares e outros. apare- recepcícnístas' atenclerlo ininterruptamente das 8 às
Ibos em determinados pe- 20 horas, inçlusive "08' sába�os. O �ecretár�<?' apela es
riodos, entre outras, que

empresaa qv.e t�am material publíçítárío (tambémcada empresa, .dentro d� brindes) de seus produtçs no sentido de que encerai
sua estrutura, teria condi-

nhem a Secet, para dístríbuíção aos turistas, que DO

ções de reduzir o consu-
decorrer desta semana, em bom número, foram buscar

mo de energia elétrica,
informações' junto ao Centro.

A casa de enxaimel, onde funciona o Centro de

Informações "Turístíeas, está recebendo mobiliário I an

tigo, adquirido de uma família do interior, dand? �s·
sim, um peculiar aspecto interno, lembrando os pnmor
díos da colonização jaraguaense, onde se sobressaem
os costumes germânicos.

Guaraniiril reivindica/reconslruçãl

RaciolalDento provoca rellião elDeraeBcial dos
elpresários loçais

I e'nergiavaiser controladaapartirdodia27

A gravídade da situa

ção energética, provoca-
. da pela prolongada estia

gem no Sul do Pais, tem

provocado a tomada de
uma série de medidas pa
ra o racionamento de
eDerg�a elétríca, que co

""eç� a ser controlada a

,.�.r de segunda-feira,
.ia �1, para todos o� se

tQrts. Para discutir a sí

�\,laç,Q à nivel de munid

,�o, o presidente Alidor
. Lueders, da. Associação
Comercial e Industrial de
J�ralu.á do Sul, convocou
reuníão emergencial, na

segunda-feira, para discu
tir com a classe os proce
dímentos que foram, es

tão e serão tomados em

relação ao racionamento.
Alidor relatou o resul

"d.o
.

do encontro mantido
na semana passada, em

F}qIianópolis, pela Celesc,
com as duzentas maiores

smpresas do Estado, onde

f�i explanado que o obje
tivo é reduzir 20% do con

S\lJXlo índustrlal. sem, com
isso, afetar a produção e

provocar o desemprego.
De Jereguá do Sul parti
oíperam a Weg, Marisol

Os consumidores de
energia elétrica da região

. S�l do País começarão a

ter o seu consumo contro
lado a partir do día 27,
data em que O' raciona

mente vai começar eíetí
vamente. Esta foi uma

das decisões da comissão
de racionamento, reunida
etn Brasília. Esta comis
são, criada para orientar
,.� acompanhar a aplicação
d� Dl�dida, decidiu ainda
:éilS cotas 'de racionamento
p�ra cada grupo de con

S\JIIlid,ores: ° setor resí
dencÚll, que representa
23% do consumo total, de
verá reduzir seu consumo

em 16,6% em média, o que
representaria 3,87% do

percentual de 20% estipu
lado pera racionamento.
Cada consumidor terá

uma 'cota livre mensal de
100 quílowatts/horà (kw/
h] Pi.ra consumo, o que
significa ligar apenas os

equipamentos indispensá
veís na casa _ geladeira,
aliP-más lâmpadas e mais

uni _.aparelho, como por
exemplo, a televisão. Todo
o consumídor residencial
q� ultrapassa 100 kw/h
per m�s deverá obrigato
riat;:nente ser reduzido em

45%. Isto significa que
lWla casa com um consu-

e_ Jaraguá Fabril. Esse ra

cionamento nas indústrias,
provocaria, como conse

quência do exemplo; redu
ção do consumo residen
cial, segundo Alídor, mui-

/

to embora a Celesc este
ja também conscientizan
do sobre a necessidade de

. racionalizar.
A conclusão do encon

tro foi a de que o racio
namento é inevitável, sem
prazo para término, que
dependerá da situação dos
reservatórios das hidrelé
tricas. Assim, apelou-se
para que o empresáno
racionalize internamente,
dentro da sua indústria;
que o empregado, seguin
do o exemplo, racionali
ze, economizando em ca

sa e, como alternatíva,
ativar os geradores que
muitas 'empresas, príncí
palmente as têxteis, man

têm desativados.

ADOTANDO
RACIONA,LlZAÇÄO

As empresas de Jara
guá do Sul (comércio e

indústria), já estão racio

nalizando e reduzindo o

mo mensal de 400 kw/h,
por exemplo, tem uma co

ta livre de 100 kw/h e de
verá então reduzir os 300
kw/h excedentes em 45%,
ou 125 kw/h. A fórmula
mais fácil de achar qual
o percentual de redução
é diminuir do consumo to
tal (400) da cota ltvre

; (100) e multiplicar o re

sultado por 0,45.
! Quem não obedecer o

4controle de consumo, se

Irá punido. O presidente
da' comissão de raciona

mento, Benedito Carraro,
afirma que a punição se

rá através de um corte

equivalente ao tempo de

energia não racionada.
Serão f e i tas medições
quinzenais ou mensais nas

residências e estes dados
serão transmitidos ao com

putador, que in d i c a r á

quem está consumindo
maís do que devia. Estes

critérios de punição serão
os mesmos para todas as

classes de consumídores-
Segundo Benedito Car-

.faro, os critérios adotados

para o racionamento vi

saram, de uma maneira ge
ral, evitar que fossem

afetadas as classes produ
tivas, o que provocaria
queda de produção e de

semprego, dímínuíndo-se

O objetivo da reunião
da classe empresarial ja
raguaense, representada
por um bo� nÚID:er� �e
diretores das prmcipais
empresas, foi justamente
o da conscientização e

chamamento para a situa

ção, segundo o presidente
da ACIJS, para quem de

ve haver sacrifício de to

dos ante a difícil situação.
Para efeito da medição da

média de consumo, a Ce

lese tomará, por base os

quilowatts/hora consumi
dos .nos meses de setem

bro, outubro e novembro
do ano passado.

O Prefeito José de Aguiar, de Guaramirim, acom

panhado do deputado Nagib Zattar e de
.

representan
tes de vários segmentos da sociedade guaramirense,
foi recebido em audiência pelo governador Esperidião
Amin, quando solicitou recursos do Estado. �a�a au�i
liar nas despesas <Je recuperação do mumcipio, atín

gido por um violento vendaval e chuva de granizo no

dia 19 de janeiro. Mostrando fotos, documentando a

extensão da catástrofe, José de Aguiar solicitou finan

ciamento a longo prezo, com juros moderad�s, para o

setor índustríal, além do a.diamento do recolhimento do

ICM, financiamento a longo. prazo para �s agrículto
res e auxílio financeiro para a recuperaçao de casas,

principalmente das famílias mais carentes, duramente

atingidas. .

A Secretaria da Agricultura e a Secretana dos

Transportes e Obras, em conj�t� com a Ce.dc:c: pres
taram atendimento de emergencla ao mumcipio. se

gundo relatou o Prefeito de Guarernírím, ao informar

que na quarta-feira última, día 22, técnicos do Besc e

do BRDE estiveram no município verificando a �xt�n.
são dos prejuízos causados às indústrias, para, entao,

estudar a possibilidade de atendimento, dentro do so

licitado pelas lideranças municipais.

então o conforto da popu
lação. O racionamento es

tá sendo implantado sem

data para terminar, sendo
gradativamente reduzido
ou ampliado, de acordo
com a situação dos reser

vatórios das hidrelétricas
do Sul.

JSM iniciou alistalDento militar
A Junta do Serviço Mi

litar de Jaraguá do Sul,
que funciona anexa a Pre
feitura, já iniciou o alis
tamento pere os jovens
da classe 1968, que pres
tarão o serviço militar no

próximo ano. O atendi-

O encarregado da JSM,
Sílvíno Lessmann, solicita'
aos Chefes de Departa
mentos de Pessoal, no

sentido de observarem o

período de alistamento,
que vai até 30 de junho,
somente no período da
manhã.

mento é das 8h30 às 11h30
e o alístando deverá le
var a certidão de nasci
mento original e uma foto

.

3x4. O período da tarde
é reservado para os reque
rimentos e outras ativida
des afetas à Junta.

�
EMBRAlliR �
02114-00··42-2

PAS�AGENS E EXCURSOES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

AGENCIA COSMOS DE
VIAGENS LTDA.

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

CONSULTE-NOS, POIS SEMPRE TEMOS AS MELHORES
OpÇOES E CONDIÇOES.

Rua ,�.'1�Ôn;o Tobias, 50 _ 1° andar Fones: (0473) 72-0520 e 72-1'109
Jaraguá do Sul _ Santa Catarina
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ANIvERSARIANTES NASCIMENTOS

Sra. Brunhilde Mahnke .Dia 19/dezembro
Schmöckel Vanessa, filha Marcos (Ve-
Sra. Margot Adelia Qrub- níta) Lazzaris
ba Lehmann

. Diã 28/dezeiilbro
Sr. Heins Edgar Raeder Ploríana, filha Bruno (Mar�
Alexandre, filho. Dr. Má- Iene) Hóffmann

.

río (Carim) Boehm, em Dia 29/dezembro
Joínvílle: Fabio. "Alexsndre, filho.
Sra. Leonílda Tambosí

.

Juão. Carlos (Cleunice)
Leonílza Enke Rocha

Sra. Eliana da Silva ,Dia 04!janelro
Fazem anos domingo

. WÜso.n,.. i i I h o. Haraldo
Sra. Ruth Cámara, � em .

(Lucindií) Hánsen
'

Blumenau; ,. ,Dia:, O�/Jáneiro
Sr. Heínz 'Zahier,.' em Sãö: "��isti«pê, fíllia Launndo
P·

' .

',,'
, "

tStrlefié)""S'b, "rt' ,
.

aulo.,.. . . \! ' . _ i]. �
Sr. Osní MÜller

.. ,

"�
,,, 1>ia ',07/faneito

Osmar Kasmírskí Rosrleía; 'f í'Th a Loríano
Sra. Denise Maria Reiner (Ftancisca) Lehn'
Passeid Dia 08/janeiro
Sra. Vera Ribas de Men- Marcia Simony, filha Ed'-

donça, em -Joínvílle; son: (Dóris) Víero
Sra. Maria C. Spézia Jackeline Thayse, filha
Sr. Mário. Reiser Adílo (Ro.semary) Krueger
Dia 27 de janeiro Andersen, , f i 1 h 0., E'go.n
Sra. Elvira Rau Rocha, (Cristina) Fiedler
em São. Paulo: Dia ,09/Jane1rC)
Sr. Brwald Wielke, em S.' Brune, filhó Hilário. {Ma.:
Francisco. do Sul; Fátima) Hodecker
Sra. Olga Mees, em Co- Gabriella, filha Alcides

rupá; (Daura) Cardoso
Sra. M a r i n a Gonçalves Dia lO/janeiro
Berto.ldi, Giannice ,Cristina, filha

Sra. Adele Janssen Valdínho (Asnilda) Adam

Sra. Else Haake Juliana, filha José [Genír]
Dia 28 de [aneíro '

Fraricener
Sr: Celso. Vasel Francísco, filho. ReIf tsu-
Sra. M ô n i c a Henrieta sete)' Reeder
Pràdöhl R o. e n nau, em J�nathaIi Cauby, filho.' Rui
,Campo. Bem (RS); (Iraci) 'Barg
Sra. Osmarina, espo.sa de 9Jerônimo; flIho. Gio.vani
Walmer Soares, em Fpo.lts

.

(Marlene) Braz
Dia 29 de janeiro Thiago., f i 1 h o. Jo.Ideire
Sr. Victo.r Emmendo.erfer (Ma. Apar,ecida) dá Silva

. Filho., Pro.mo.to.r em São Dia II/jáneiro
Lo.urenço. do. Oeste; "

Dareie NeI, filho. Ademir
Sra. Ida Marqué!J:dt1t tick:

-

(SonÍa) Dálcanale,
feld

. Dia 12/janeJlro
Dia. �o- dQ: jQe1ro Bernardo, filho Jair (Mar-
ST. çu:{t. Birkner' ga:teth} Steinmàcher
Sônia Maria Krause Elisama, filha Ediso.n (Ma-
Sra. Edeltraud, espo.sa Sr. risa} Machado
Valêrio Kazmierski Dia 13/janeiro
Dia 31 de! janeiro

..

Johannes, filho. Jair (Ma�
.

Sr. Guilherme Reland Jo.- Marlene) Jaco.mini

enck Jean Francisco., filho. Hart-
Amauri César DU��J:" wig (Inês) Hackbarth

Iria SaUer
'

Dirceu, filho. Almire (Dir-'
Sr. Marcq% $oheuer.' ci) Weiss
Sra. I.;lRiUa WanCila. Witt

��lia Silv:ia Winter

Proclamas de Casamento
MARGOT ADELIA GRUBBA LEIL\MNN,. Oficial de R'.,.

aistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, ßs
tado de Santa CatariDa, Brasil, faz saber que compareceram em

C�rio. exibindo os ,documen� exigidoS pela Ieí, a fim de se
babilitarem para c:Mat'. GI staIIUlteI:

Edital 14.689 de 14-01-86.
Osmar José Sotler e In.
arid· Ana. Tiemann
Ele, brasíleíro, viúve; la
vradcr, natural de Jara
guá do Sul, domícníedo e

rel;lidenté· na Barra do. Rio.
Cerre; nesta distrito, filho.
de Placído Satler e de Na
talia Demarchí Satler. Ela,
brasileira, soltéíra, diaris
ta, natural de Itá, rieste
Bstado, domícílíada e re

sidente na Barra do. Rio.
Cerrei neste distrito, filha
de Ernst Erwin Tiemann
e de Leopoldina Tiemann.

Edital 14.690 de 14:01-86.
Sérgio Tadeus Valcanaia
� Deonize Nícocelä
Ele, bresíleíro. solteíro,
eletricista, n a t u r a 1 de
Schroeder, neste Estado,
domícílíado e residente
na Rua Antonio Carlos
Ferreira, 977, nesta cida
de, filho. de Sílvio. Valca
naía e de Lúcia Guesser
Valcanaia. Ela, brasileira,
solteíra, auxiliar de escri
tório., natural de Jaraguá
do. Sul, do.miciliada e re

:sidente na Rua Anto.nio.
CarIes Ferreira, 971, nesta
,cidade, filha de Otavio.
Nico.celli e de Cecilia
Cisz Nico.cellL

Edital 14.691 de 15-01-86.
João Kulling e ScheUa
Tere'Sinha Döring
Ele, brasileiro., selteire,
químico., natural de Mas
saranduba, neste Estado.,
do.miciliado. e residente na

Ilha da Figueira, neste

distrito., filho. de Anto.nio.
Kullillg e de Izabel Elizio.
Kulling. EUi; brasileira,
so.lteira; servente, natural
de Jaraguá do. Sul, do.mi
ciliada e residente na Ilha
da Figueira, neste distri
to., filha de Waldemar

Döring e de Trusnelda
Ko.nell Döring.

� -- FALECIMENTOS

Dia 30/dezembro
Bertha Lemke Kassner, '#1l.
anos
Dia t4/jane'lro
Cristian Schultz Alfleh-" 22·
heras
Dia 16/janeiro
Bruno. Lenfers, 5.tl anos
Dia 18/janeirOt>

'

Afo.nso. Schuha-rdt FilhO'r
19 anos,

'

AleX;ß:Jldr-e- Ignácio. Gum-,

cftwowsky
0nélia da Silva, 37 an-os;
Dia 1-!)/Janeiro
Ervin· Döege, 83 anos'

Erich Guilherme' EVãld�
Vo.gel, 11 anos'

C.e�are_Val�ntíni, 79 auos:..

Alexandre Luís, filho. Clo.-·
vis (Alcileia) Wenheiz
Elcio., filho. Evilasio. (Ve
rônica) Meisen
André Ricardo., filho. Luiz:

(Edeltraud) Pícco.li
Dia 14!janeiro

.

Ivo.nete, f i 1 h a Huberto, Edital 14.692. de 15-01-86.

(Catarina) Oening GUldo Otáviô Bortolini e

Rafael, filho. Antônio. (Ma-, ZeUa Marta Zànhii
rita) Mahf\id da Silva Ele, brasileiro., so.lteiro,
Dia 15/janeiro co.merciário., natural de
Jean CarIes, filho. Jo.ão' Jara,guá do. Sul, do.mici
Bo.sco. (Ma. Osnilda) Tiro.- liado. e residente na Rua
ni Do.mingo.s Démarchi, 206,
.André, filho. Márcio.. (San-· nesta cidade, filho. de AI-

'dra) Mann berto. Bo.rto.lini e de Vir-
Dia 17/janeiro ginia Bo.rto.lini. Ela, brasi-
'Gersen Luís, filho. Antô- leira, solteira, do. lar, na-

nio (Renilda) Gaspar tural de Aguas Brancas,
Dia 18/janeiro 'o; Urubicí, neste Estado., do.-
'Patrícia, filha Urbano. (Ma. miciliada e residente na

Lo.urdes) Ko.ch. Rua Guilherme Wacher-

Edital 14.695 de ,17-01 86.
Herbert Maahs e Rosa
Müller
Ele, brasileiro, viúvo, la-
vrador, n,atUl;al de Jtua- Edital 14.699 de ·20-01-86=
guá do Sul, do.miciliado.·e Antonio Carlos Célrolina
residente em ko. da Lriz e Maria da Graça Noguei.
II, neste distrito, viúve, ra \

lavrado.r, natural de Ja:-a- Ele, brasileiro., ,selteiro,
guá do.'Sul, do.miciliado. e vendedo.r, natural de Blu- .

residente em Rio. da Luz.. menau, neste Estado., do
ll. neste distrito, filho. de miciliado. e residente na

Emil io Mi!ahs e de Emil' a Rua Jo.sé Emmendo.erfer,
Maahs. Ela, brasileira, di- 1345, nesta cidade, filho.
vo.rciada, o.peraria,'natural de Lauro. Caro.lina e de
de Jaraguá do. SJ!lI, domi- Luci Carmen de So.uza
ciliada e residente, em Ja- Câro.lina. Ela, brasileira,
raguá�Esquerdo, neste dis-, balco.nista', natural de Ita ..

trito, filha de. Frederico. Po.CÚí Araquari, neste Es
Müller :e de. Linda Ziek tado.í do.miciliada e resi
MÜller, dente na Rua Jo.sé Emmen-

<,__�_�
• ...--;1,---'---

do.erfér, 1345·, nesta cidp
de, filha de Amadio. Be

jamin No.gueira e de Ma
ria 'da SilVa Nogueira.

hagen, 110; apt.9 13, nes
ta cidade, filha de Muzu
líní Zaníní e de Bo.netti
Zaníní ..

Edital 1�.693 de 16-01-86.
Paulo Fernandes"Fabiano
e Iracema da Silva Barbosa
EIe, brasileairo.,· solteiro,
encenador, n a t U r a I . de
Guaravera, Londrína.: Pa
raná; domícilíado e resi
dente na Rua Luiz Satler,
179,. nesta cidade, filho. de
Geraldo. Agustínho Fabia
no. e de Emília Fernandes
Fabiano. Ela, brasileira,
solteira, balconísta, natu
ral de São. Pedro. do. Avai,
Paraná, domícílíada e re
sidente na RUa Luiz Sa
tler, 179,. nesta cidade., fi
lha de Clovis da Silva, e·

de Francisca Barbosa Bra
ga,

Edital 14.694 de 17-01-86.
Marco André Vasconcelos
Rosa e Marlt Gonçalves
Ele, brasileíro, solteiro, re
presentante, natural de
Rio. de Janeiro., Capitalr
do.miciliado. e residente na
Avenida 33, 1.947, em Rio.
Claro, São. Paulo., filho. de
Armando. Fiuza Ro.sa e dê
Ana Vasco.ncelo.s Ro.sa.
Ela, bràsileira, so.lteira, do.
lar, natural de Apiúna,
Indaial, neste Estado., do.
miciliada e residente na

Rua Venezuela, 45, nes
ta cidade, filha de Jo.sé
Go.nçalves e de Florenti
n.o Go.nçalves.

Edital 14.696 de- 17-01�86.
Cópia, de edital recebida
do. cartório. de Guarami
rim, neste Estado.
'RodOlfo lahn Neto e Re

=gina Sandra Rodrigues
:Ele, brasileiro, so.lteiro,

mdustnal, n a t u r a 1 de
Guaramirim, neste Estado.,
domícílíadc e residente em

Brüderthal, Km 28, em

Guaramirim, neste Esta
do, filho. de Redelfe Jahn
Filho. e de Mary Manke
Jahn. Ela, brasíleíra, sol
teira, auxiliar de escrító
río, natural. de Guarami
rim, neste Estado, domici
liada e .resídenta na Vila
Lalau, em Jaraguá do. Sul,
filha de Isídío

. Rodrigues
e de . Hílarte Reínert Re-
drígues. . � ,

..

•• 0,.

Edital 14.697 de 20-01':86.
Cópia recebida do. Cartó
ríö

.

de Guaramiritn, neste
Estado.
Altair Bonettl e Roselí da
Silva

.

Ele, brasíleíro, .solteíro,
servente, natural de Joín- .

vílle, neste Estado, domí-
.

ciliado. e residente na Rua
.
Curt Vasel, nesta cidade,
filho. de Leoníldo Bonettí
e de Francisca de Souza
Bo.netti.. Ela,· brasileira,
solteíra, do lar, natural
de Salete, neste Bstado,
domícílíada e residente
no Baírrö Avaí, em Gua
ramírím, neste Estado. fi
lha de Aurívio da Silva
e de Filomena da Silva.

Edital '14.698 de 20-01-86.
Luiz Carlos Bortolini e!
Irondina Lezcowicz
Ele,. brasileiro.; selteire,
o.perario. natural de Jguá
do. Sul, do.miciliado. e resi
dente na Rua Padre Alo.i
sie Bo.eing, 1311, nesta ci

dade, filha de Mario. Bo.r
to.lini e de FlIo.mena Bier
nazki Bo.rto.lini.. Ela, bra
sileira, selteira, o.perária,
natural de Jaraguá do.
Sul, do.miciliada e resi
dente na Ruà Bertha·We

egel nesta cidade, filha de
Anten LeZCo.wlCz e -de
Maria U�zco.wicz, ó

E para e(ue cheiUe.ao sonhe_
cimento de todes, maadei pas
sar o presente ed.ital. que Sç_

em cartória, onde será afixq_dQ
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Ceoveoçãu cURtirma Werninghaus Ia Executiva do PIL
,
_. "Dos 181-filiàdós, 104 vo-

'

.hard Mayer, Adelíno Mu
.. taram domingo,' día 19, na rare, Loreno Nazatto, Má

'Convenção Municipal do rio Luiz, Pasqualíní, Wal
',. 'Pârtido da Frente' Liberéil " 'mor José" Pícolli, Mário

realizada na 'sede da agre� "César P�ff�, Ren?t? Ra
,-

, "míeção, quando foram élei- boch, Fl?Vl.O Rogeno Ra-
, mos, LaerCIO Rath, Man-

tOl� °ts mdemd�rots. � os s�- fredo H. Reimer, Waldyr
, ,p. en es o ire ono mum- Ribeiro, Wolfgang Ríedt
, cípal e escol��, do, delega- mann, Domingos Sávio
'!o e do suplente de dele- - Safanelli, Celso José Schío
,gaçlo à Convenção Re��o-" chet, We�er,' . Schuster

- - nal. Sãõ'membros do: 'Díre- ,

Venilton Cláudio; da SU:
tório Municipal 'do .PFL de va, AIÍtônio, José Spézia

, , Jaraguá do Sul os seguín- LuiZ Carlos Stlnihen 'Re�
, ,tas: Décio, Raul

'

Píazera, nato G. Stulzer, R�land
E'lói Diogo de Oli.veira,Bel- ,Ege�, Angelo Henrique
monte, Jussera Vicente Bó- Rubíní, Vilmar Victor Ví
ries, Ademir José Bortoll- ergutz, Geraldo Wernin
ni, José Campregher, Dil- ghaus Luiz Luchíni Filho
son Luiz Franceschí, Car- e A u g u s t o Guilherme
los Roberto Neves Coelho, Mueller.
Valmor Dallagnolo, Lino São suplentes do Díre
Dalpíaz, Martinho Ferraz, tório Municipal _ Marcos
Osmar Gracíola, Milton Wulf, Milton Guimarães
Grützmacher ; Sérgio Ku- Dalton Luis Rubíní Pedr�
chenbecker, Nivaldo José Palma da Silva, 'Cléber
Lehmkuhl, Alair Lesco- dos Santos Belmonte" Cláu-
vícz, Altino M a c e d o, dio Tubbs, Edmar Porath
Oalmo M a c h a d o, ou- Eraldo Medeiros Correa:
bio Mathias, Hans Ger- Italo Cassio Mayer, Zefe-

fino Armando da Silva,
Juarez A. Demarchi, AI
déríco L. Longo, Solange
Maria Araldi, Paulo César
Cardoso e -Rosely Maria
Baratte, Para delegado à
Convenção Regional foi
eleito Waldir Octávio Ru
bíní e como, suplente de
delegado, Gílberto Cassu
li.

EXECUTIVA MUNICIPAL

Confirmaram-se os no
mes divulgados pelo "Cor
reio do POVO"'f à Comis
são Executivi;\ Municipal.
Na presídêncía, o índus
trial Geraldo Wernín
ghaus, v i c e - presidente
Werner Schuster, secretá
ria Jussara Vicente Bó
ríes, tesoureiro, Nivaldo
Lehmkuhl e suplentes -
Luiz Luchíní Filho, .Sérgío
Kuchenbecker e Milton
Grützmacher. A ata da

Convenção já foi encamí
nhada para a Justiça Bleí
toral.

Guaramirim: PFL elege Ademir Izidoro à presidência
Guaramirim e Jaraguá

do Sul foram os municí
pios do Vale do Itapocu
onde foram realizadas as

Convenções Municipais do
Partido da Frente Liberal,
no dia 19 passado. O ve

reador Ademir Izidoro foi
reçonduzído à presidência
da Executiva. O PFL gua
ramirense tem 101 filia
dos, dos quais 63 compa
receram a votação, para
eleger os 33 membros e
'11 suplentes do Diretório

Municipal, além dos De

legados, que são:' Ademir
Izidoro, Aristóteles 1. Pa
sos, Arnoldo Telles, Ade
mar Winter, Antônio C,·
S. de Oliveira, Arlindo
Sen, Cesário Buccí. Car
los Bruno Müller, Darci H.
Pracari, Elizeu Bondavali,
'Eroldo Dorn, Elenir, Pe

reira; Francisco Silveira

Filho, Francisco da Silva

Matos, Guido Siewerdt,
Haroldo Wetstein, Inácio

Pellis, Iracema Persike.

Irineu Man o e 1 Correa,
Jemirio Ribeiro Cardoso,
Luiz Sérgio Valle, Luiz
Schmitz, Mauro Franz,
Norli Martini, Roque Ja
cob de Andrade, Raimun
do Ruon, Raul Ferreti,
Rubens Norberto Wulf,
Romualdo C. dos Santos,
Sílvio José, Ruon, Sérgio
Ecce!, .Valdír. Stein e Ve
nicio Freitag. Suplentes:
Carin Bus c h, Gerhardt
Eischstaedt, José Macha
do, José Villas Boas, Ma
ríze F. P. Telles, Osnildo
Leonardo Lidner, Olívio
Richard, Ronaldo Míron
da Silva, Sebastião Batis

ta, Zenilda Maria Pedroso
e Zequíel Mesquita Trín
.dade. Delegado à Conven

ção Regional _ Luiz.Sér
gio Valle e Suplente de

Delegado _ Roque Jacob
de

.

Andrade.
A Executiva Municipal

do PFL, em Guaramirim,
tem Ademir Izidoro na

presidência, Haroldo We-

tztein na vice-presidência,
secretário Aristóteles Ies
ki Passos e tesoureiro
Guido Siewerdt; suplen-

, tes '"" Raul Ferreti, Jemi
rio Ribeiro Cardoso e Luiz

Schmitz; Lider à Camara

Munícípal Ademir Izí-
doro.

Falos e lIoticias
A Secretària da R.e-éeita Federal iniciou quipta:�

feira, dia 23, pelo Correto a dístríbuíção de 1,S-mil1íões
de Iormuléríos e manuais para a declaração do' Impos
to de Renda das pessoâs físicas, ano base de 1985; 'o
material não apresenta mudanças sígníücatícas em' re-

-' -

lação ao ano passado. Os contribuintes com impostos
a pagar ou restituir terão até o próximo dia 31- de
março para entregar suas declarações. Para os isen
tos o prazo se estenderá até 30 de abril.

�
'. ,.

� ..

O Banco Central divulgou terça-feira a resolução
,

n9 1.019, reduzindo de 12 para seis meses o prazo para
o financiamento de veículos novos ou usados �.auto
móveis de passeio 'e motocicletas. O objetivo da IIÍe�
dída é frear a demanda Interne de automóveis supe-',
ríor à capacidade das indústrias de contínuar produ-

'

zíndo, e as revendedoras de manter estoques. No en
tanto, foi mantido o prazo de 12,meses para o ,finan
ciamento da compra de bens de consumos duráveis,
como geladeiras, televisores, liquidificadores, móveis

em geral, máquinas de costura, relógios, videogames,
entre outros,

---
'li *

O presidente José Sarney assinou decreto, dia 21,

prorrogando a duração do horário de verão até 28 de

março, com o objetivo de manter até aquela data a

folga de 900 meg'awatts-hora (MWH), gerada pelo Su

deste, nas horas de ponta, e manter com ela a trens

missão de até 1.100 MWH para a região Sul. O horá

rio de verão permite que se aproveite pelo menos uma

hora à luz do dia, defasando as demandas máximas de

energia das diversas classes residencial, comercial, po
deres públicos, iluminaçãQ pública e as indústrias de

pequeno porte.

ADVOGADOS,
AURILENE M" BUZZI

LEONEL PRADI FLORIANI

Questões de terras - acidentes de trânsito - in

ventários - cobranças e advocacia em geral.

Rua Reinoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 12-2711

Compre seus materials de construçiö na

Arte. Laje Jaraguá

,"Rua Exp. Antônio Carlos
Ferreira, 850 - Fones 12-

1 1011 e 12-1292. Jaraguá
._. ������� d_o_S_U_I_-_S_'C_. __

Visite-nos

Uma empresa que
--....

@ ttíOHLBRCH Cresce com sua
SUPERMOTOR gente.

A melhor laje da regilo

e agora também com todo

o material de construção.

ARTBLAJE JARAGUA
LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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lunla discute'probl'emas aurícola,s no Vale do Ilapocu
atendimento. as reívíndí
.cações básícss do' Estädo
e da Região Sul.

Acompanhado dos pre
sidentes de empresas vin
culadas ao Governo do
Estado, c o m o Acaresc,
Cidasc, Bmpasc, Cocar,'
Acarpesc, Coordenadores
de Agricultura e Pecuá-
ria, o secretário da Agri- Os seis prefeitos do Va.
cultura e do Abastecimen- Ie do Itapocu, relataram
to Odacir Zonta, reuniu-

, . ,- 'bs �refuízos causados pe-
se na terça-feíra, em Ja- las adversidades clímátíralluÁ do Sul, com preíeí- -

tos; vereadores;
- 'sindica" . cas., Messaranduba, ,afeta

listas, eçöpêratvlstaa e' de- çla, pelo granízo, teve pra-
ju*zos .de çerce de Cr$maís lideranças do -meio "

2,5 �ilhões,. somente comrural do Vale do Itapocu,
com li finalidade de 'esta-'

o arroz, sem computar.ou-
tras culturas, como o fu

belecer prioridades agro- ,mo, banana e mandioca.
pecuárias e de abasteci.. Um total de 78 famílias
menta na microrregião, foram atingidas e a Secre
além de colher críticas, taria da Agrü:::ultura, atra
sugestões e recomenda- vés da Cidasc" destinou
ções' à Pasta, no que tan- �306 sacas, de arroz semen
ge a sua atuação. '

'"
,

te, paz:a d replantio. A es-
.

tiagem afetou pouco, a
Zonta relatou a crítica próduçãoi se comparada

situação' ocasionada pe- .com, outros municípios,
las agversidades climáti- no oeste principalmente.
cas q'!le assolaram o bsta- Guaramirim teve pre
do, como estiagem( enchen- ,juízos'maiores na área 50-

tes,� chtivas de granizo,' cial; porém, a agricultura
que proporionaram ·um· também sofrCilu. As semen

prejuizo superior a Cr$" t.ês' para: replantio foram
3 bilhões para a agricul- JoinEkidas 'ém',-parte pela
tura aletando toda a eco- Cidasc e as restantes os
nomia catarinense. Com as próprios agricultores tro
chuvas que cairam, se- caram, de forma reciproca.
gundo Odacir Zonta,' foi Em Corupá a estiagem
passiveI o replantio de ,al- afetou pouco, porém, uma
gumas culturas, apesar do tromba d'águar no início
risco, com o Governo for- do"mês, danificou estradas
necendo as sementes pelo e impediu o trânsito, di
.sistema troca-troca, O sis-' ficultando a retirada da
tema está atendendo mais banana das encostas dos
de cinquenta mil produtö- morros, face as dificulda
res 'em todo o Estado, com des de acesso. Como ago·
�eméntes de diversos pro-" l'� é época d�, sa.fra, o pre·
dutos, como milho, feijão feito Albano' Melchert so
e arroz, p:[inCipalmente.

'

licitoU da SAA, um trator
'de esteira, para abertura
dos acessos.

A SITUAÇAO' NO VALE
DOITAPOCU-

O Governo do Bstado
está estimulando o replan
tio e para 'recuperat em

parte os prejuízos, vai in
,

centivar a intensificação
das c1,l.lturas de inverno.
No Vale' do Itapocu, por
exemplo, a SAA, através
da Cidasc, Jötlleceu aos

municíp�os de, Massaran
duba' e Guaramirim, atin

gidos pelo granizo, se

mentes de arroz, criando
um sistema .especial para
devolução dó, produto na

sidra, ou seja;- para cada

quilo de semente,' o agri
cultor devolvera um quilo
de arroz.

O Secretário da Agri
cultura enumerou as de
mais medidas de caráter
emergencial que o Gover
no está tomando, assim
como relatou os pedidos
feitos ao Governo Fede
ral e não atendidos, para
os quais,' solicitou 'que a

microrregião se posicione
e pressione os ministérios
da área econômica, para

Jaraguá do Sul sofreu
com a estiagem. O abas�
tecimento de água foi afe
tado, obrigando os cami-
'nhões-pipas da municipa
lidade a atender com água
potável algumas regiões
periféricas, onde os poços
'secaram. Prestou-se tam
bém atendimento a Seara
Industrial e aos aviários,
onde ocorreu mortandade
de milhares de frangos.
No interior, na região de
Garibaldi, uma t r o m b a

d'água danificou vias de
acesso e estradas vicinais

NECESSIDADES _

MICRORREGIONAIS

o' Secretário Odacir
Zonta ouviu individual
mente as solicitações dos
municípios do Vale do
Itapöcu. Antes porém, as

necessidades microrregio·
nais, como um todo, '-fo
ram expostas, e, dentre as

principais destacam-se: pa
trulha agrícola mecaniza·
dt para atender' os mini
fúndios da microrregião,
instalação em

- Jaraguá' do
Sul de' um Centro de Ttei
namento da Acaresc, ins

talação de uma 'un�dade
beneficiadora, de sementes
de Santa Catarina (arroz)
no município de MassÇl
randuba e convênios com
médicos veterinários, via

Cidasc, naqueles municí
pios 'onde nãO' existeÍn
escritórios da empresa.

Vestibular: os aprovadOS el Adlinistração e ntábeis des, Ralf Werner Anto
mus Júnior, Rubens Mar
ços Busserello, Sérgio Ma
ser, Silvana Tecilla, Sir
lei Borríneli, Vanderlei
Vieira, Vilmar José' Ren
gel, Vilson Altamir Nu
chalski, Vilson Volles,
Waldemar Reeck e WU-

son Romelin.
No periodo de 93 a 07

de fevereiro, no campus
da Ferj, das 14 às 17 ho
ras, serão feitas as matrí
culas. As aulas terão iní
cio dia '3 de março, às 19
horas (leia edital de ma

triculas nesta edição),

Dávio entrega recursos em MS
o ex-prefeito Dávio

Leu, foi portador na se

jiu'ldá-féira, día 22, de um

ehequa de Cr$ 20 milhões,
à Soeíedade Atíradores de
Massarendube, o r i und o

ao Governo' do Estado.
Além disso, fez a entrega,
também, de Cr$ 1 milhão
para a Comunidade Cató-

tíca de Guaraní-Açu, Cr$
1 milhão para a Comuni
dade Católica de '}.9 Bra
ço do Norte e Cr$ 500 mil
para a Comunidade Evan
gélica de Benjamin Cons.

, tant. Tais recursos são
também do governo esta
dual.

- EDITAL -,

AUREA MULLER GRUBBA,
do Notas o Oficial' de Protestos de Títulos da Comarca
de Járaguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da
lei, etc.

Faz saber a todos quantos este edital virem que
,

se acham neste Cartório para, protestos os titulos contra:

,Ana �a�a Rovaris, Av. Getulio Vargas 841,'
Nesta; AlcldlO Muller, Rua Angelo SChiochet, 35,
Nesta; Antonio Klimenkoski, Estrada Morro da
Boa Vista, Nesta; Antonio Airton Tavares Sam
paio, Rua Mal Deodoro s/n., Nesta; Bernardo Len
fers, Rod. SC 301 km 5 - Guaramirim; Com e Re
presto Com. Transp. Macajo Ltda., Nesta; Com. e

Represet. Fachini Ltda, rua Reinoldo Rau, sln
Nesta; Com. e Represent Transp. Macajo Rua An
gelo Rubini, Nesta,; Floricultura Lie, Rua Walde
miro Mazurechen Nesta; Hilario Garcia, Rio Cer�
ro II, Nesta; Harry Lehn, Fab. de Implet. Agríco
las, Estrada Rio Cerro II, Nesta; Ismael Zabel,
Aguas Claras, Nesta; João Santos, BR 280, s/n
Guaramirim; Luiz Carlos Bruhmüller, Estrada Rio
Branco 2474, Nesta; Maristela Fietz, Rua Join
ville Nesta; Mario Marcos Reiser, Nesta; Mo
retti e Santos Ltda, Rua Reinoldo Rau, s/n, Nesta;
Cbelis Ind. Com. Malhas e Represent. Rua José
Emmendoerfer 1544, Nesta; Odinir Bento Garcia,
Rua Guilherme Weege, sln, Nesta; Paulo Cesar
de Mattos, Rua CeI. Procopio Gomes 585, Nesta;
Siegmar Ehlert, rua Rio Branco 340, Nesta; Trevo
Transportes Ltda, Rua Angelo Rubini, s/n Nesta;
Valmir Kuhn, Rua Domingos da Nova, 45, Nesta,
Verlssimo Joe Garcia, Rua Albino Zanghelini s/n
Nesta; Wanda Gurske Hackbarth, Caminho do

Morro, Corupái
E. como os ditos devedores não foram encontrados

e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
h-ftermédio do presente edital para que os mesmos com·

E'a-reçam neste Cart6rio, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então

dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi·
d@� títulos protestados na forma da lei, ele.

Jaraguá do Sul, 23 de janeiro de 1986.
,

Aurea Müller Grußba • Tabeliã de Notas e

.lficia1 de Protestos de Títulos da Comarca de I.do Sul

.

Brondenburq&Cio \
Fábrica de vinagre e comércio de álcool à granel.

Prefira sempre "Vinagre Brandenburg" .

Rua JoiMille, n9 1.255 - Fone 72-0239

Jaraguá do Sul _ SC.
Com Posto de Vendas junto a Fábrica

,,' PÁGINA 09cO RRETO", '1):0' ,PO V O"

Declara Ponto Facul
tativo os dias 10, 11 e'
o primeiro expediente.
do dia 12 de fev-ereiro
de 1986.
O Prefeito Munícípa] '.. Casas em alvenaria e medeíra (inclusive com

de Jaraguá do Sul, no ,lareil'a), ,lagoa de peixe, plantação' de -bana-
uso de

..su�_§_ atribuiçpes ,�
_i ,: ",nás e -vérías críeeões, ' " ',�,

e de acordo com o Item '::'" "," .:
.

XLIII do aItigo 70, da <;.
'

�,' 'T�!r�no pröxíràô. Posto Vendàs �atJ.sotLei Complementar Nt;> "
'

,5, de 26 de novembro
de 1975;
DECRETA:
Ponto Facultativo nas

repartições públicas mu
nicipais, ressalvadas as
necessidades de servi
ço de cada Secretaria,
os dias ,lO e 11 de feve
reiro de 1986, em co-

. memoração ao Carna
val e o primeiro expe
diente do dia 12 do mes
mo mês, Quarta-feira
âe Cinzas., I

JaraguÀ do Sul, 22 de
janeiro de 1986.

Durval Vasei': I

I
Prefeito' Municipal I

,
Ivo KoneU I

Sec. de Adm. e Finanças, I
�------------------I

'INTERIMOYf'lS
Intermediárja, -,de
'Imóveis �Ltda�-

do Ribeirão Cacilda e Ti- A Associação Catari- mana passada. Na lista- Em A
fa Jararaca, príncípalmen- nense das Pundações Edu- gem eónstam os clessíä- realizou
te. A Prefeitura vem re- cacíoneís divulgou na cados das duas faculdades vestíbuía
cuperando os estragos. quarta-íeíra, a listagem de : Jaraguá do Sul, que dos: Ada!

,

,dos aprovados no concur-. oferecem 105 vagas: Admí- níor, Adi
EIll Schroeder, a estia- so vestibular estadual uni- nístração de Empresas e Afonso

gem causou falta d'água ficado, realizado na se-. Ciências ·Contábeis. ves, Airt
em algumas propriedades

"

brecht
rurais, assim como na ce- I AgradeCimento e Convite para Culto In Memoríen' Alcides
realista que índustrfalíza A Fam1l1a Enlutada d� Reíss, B
o arroz. O milho -do cedo t _

.. çil1a Eie
foi todo perdido, mas a se-

, , ' :, ,H IU� R _(CH G E F P, E R ,T ' , __ ', : �hmitz,
gunda colheita, com pe- alnd

'

t 'd'
'

-

' ,

,
'

v }, r�ti, Ce,I
b ".. ' a- CODS erna a � çOIll a perd(l" Sófrl�ä,' ae

'

quena que ra, está boa. O, púb'" t h
' ,�i Celso

leít f d -.
'

. ""co ex ema seus' mel. �res agradéCl$ênfo$",Ie so reu ecrescimo na
a9'

.

parentes,',I,' alD1aos e, n4OCI"s,.ou'
-

d"" ',s,uas reI'a";.,;a,es'"" , ..��ise
sua produção. O maior • r""'!' � .,.... ,J)inis Al<
problema do município' é

aos que enviaram florest coroas, telêgramas 'e car- Pirce' T
o f d d

- tões de pêsames-,' ou' acompa.nharam as cerilliOniãsa un emento e um ca- d� e,ncomendaçlo e sepultamento,' daquele, en'te "E(j�r Ja
nal de irrigação, de 5 qui- , Edgar La
lômetros, que capta água queri�Q. Um agradecimento especial é dirigido á ,eÍl�a Ferr

.

B
' Direçlo e Funcionários da Comércio e Indústriano no raço do Sul. O

, rid,a Spr
prefeito Aldo sugeriu um Bretthaupt S.A., ao" Pastor Ingo 'Piske, ao 'Coral helin, Ge
trabalho conjunto com., o

da Comunidade Evangélica, aos bolon1stas do Az 'ki, Gilmar
Governo, para, garantir li de Ouro B.C., ao Dr. Wanderlei Quart� Pereira e ,Heins Ed'
produção do s e gun do'

'

a todos quantos se associaram ii dor da familia. naldo Eng
plantio. O município de No ensejo, convida para o Culto a realizar- '

Ja:p.e Jan
Barra Velha reivindicou se neo !ll� 09 de fevereiro de 1�86, às 8 horas, na Ostetto, J
sementes de arroz e milho, Igreja· Evangél1ca LuteTana, centro. pher, Line
além de um trator e retro- Jaraguá do Sul, 25 de jueiro de 1986 burowski, ,

escavadeira, para recupe- la, Luiz
rar as quadras das arro- FUro iDAÇÄO EDUCACIONAL REGIONAL Lujz Ant
zeiras. Outro problema JARAGUAENSE (FERJ) Carlos Mo
que enfrenta é a obstru- nato Ro
ção do escoamento das EDITAL N9 01/86 ZÚIlmerm
águas pela SC-474, a Pos· Ramthum,
pinha dorsal de escoameÍl- A Fundação Educacional Regional Jaraguaense cida Barb
to da produção primária comunica que as Matrículas para os Candidatos nildo Kue
de Barra Velh�, o, que aprovad.os no Vestibular/86 da ,ACAFE' aos Cur- chinger,
tem causado sérios prejuí. sos de Administração e Ciências Contábeis em Orlando
zos aos agricultores. Jaraguá do Sul serão:

, nior, Osm
1;)ata; 03 a 07 de fevereiro de 1986. Oswaldo
Horário: 14 às 18 horas. Percy No
Locar: Campus da, FERJ ..... Avenida dos Imigran- Quiliano
tes ni}500., Adilson
Preço da Matrícula do Curso de Administração: Lux,' Rogé
Cr$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros) pagos no diIiei Jun
ato da matrícula. ' ria Emme
Taxa do Diretório: Cr$ 90.000 (noventa mil cru- Jósé Doh'
zeiros). , sert Sérgio
Preço da Matricula do Curso de Ciências Contá- Sérgio Se
beis: Cr$ 692.112 (seiscentos e noventa e dois mil ra Cristina

�I'
cento e doze cruzeiros) pagos no ato da matrícula. via Regina

, Taxa do Diretório: Cr$ 90.000 (noventa mil cru- nha Chiado
zeiros)., mir Kraus

,

Documentos Necessários para Matricula Eger, Vitó
01 _ Requerimento (fornecido pela instituição); Wilson D
02 _ Recibo da taxa de pagamento do diretório; Eggert e

03 _ Recibo de pagamento de taxa de matrícula; der.
04 ..... Certificado Militar (duas fotocópias � frente

verso);
05 _ Título de Eleitor (duas fotocópias _ frente e

,

verso);
,06 _ Carteira de Identidade (duas fotocópias -

frente e verso)�
07 _ Certidão de Nascimen(o ou Casamento (duas

fotocópias) ;
08 _ Diploma de 29 Grau para os formados em

norillai ou técnico (duas fotocópias da frente
,

e verso);
09 _ Histórico Escolar de 29 Grau, em duas vias

(original e fotocópia);
10 _ Três fotos 3x4;
11 _ CPF (próprio, do pai ou responsável);
,12 _ Declaração de horário de trabalho.
DBS.: Os candidatos aprovados aos, Cursos de

Administração e Ciências Contábeis, deverão fa-

zer sua mati'icula nos dias e horários previstos,
caso isto não acontecer, automaticamente o candi
dato perderá sua vaga, sendo chamado o seguin-
te na classificação. ,

As aulas terão início dia 03 de março às 19 horas.

Jaraguá do Sul, 22 dejaneiro de 1986

ação, que
prímeíro
aprova

ertoli Jú
dro Mais,
Gonçal

warz, AI
Fischer,
Alvírío

ohls, ,Ce
Célio Ivo
Luiz De
s de Sou
rme Janzr
Rístow,
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Nunes,
Schultz,
ardo Vi
a Marga
vio Sta
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, Vegini,
der, Ing
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sé Clenio
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rais Gle-
o Zapel-
o Lenzi,
alri, Luiz
Luiz Re
Marcello
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Apare

es, Mar
auro Er
o Lopes,
zuk Jú
Gadotti,
Júnior,

Joesting,
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, Renato
lauf, Ru
dra Ma
, Sandro
lini' Mo
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i, SUma
toBi, Sil

, Terezi-
a, Vil.dö
ar José
ria Stein,
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Em Ciên
Aírton An!
Alcindo V
cio Baldus
Eliane Lúc'
Elio Pagan
chen, Esme amacho,
Faustino Floria
ni, Glória ima Bat
tisU, Ha Vo gel,
Heins Ma t, Heins
Zerbin, H Kaest
ner, Ivo s, Jorge
Panstein, C a r los

,

Warmling, César de
Souza Sia .Laci Ge

sin$' Máre' na Hol
ler, Marcos f, Maria.
Maristela S i, Marisa
Rosane Stei Iton Luiz
Bortolini, Rüdiger,
Osmai' Müll smar Xa
vier, Paulo rto Buc
cio,

� Rogéri Fagun-

Estado de Sta., Catarina.
'Prefeitura MuniCipal' de
Jaraguá do Sul'

DECRETO N.9 1.286/86

, SANTO
ORACÃO AO ESPIRITO

EsDfrito Santo. vós aue me "

esclareceis tudo. aue lIu-"
minais todos os caminhos.
Dara aue eu atinta a feli.
cidade. Vós aue me dás' 'O
d'Om divino de Derdoar e
esouecer o mal aue fazem.
Ollero neste curto diáloao
aaradecer-vos Dor tudo' e
confirmar mals uma. vez
Olle lamals anero seDarar
me de vós Dor maiores
aue selam as atencões ma
terials. Pelo contrário.
anero tudo fazer' em or'01
da humanidade Dara "ue
Dossa merecer a glória
uemétua na vossa comoa
nhia e na comoanhfa" .d�
meus 'trmilos. A nefilsoa
devp.l'fí f;'7.er orarãó 3 d'
as seauidos sem dizer n De·

,dido. dentro de 3 dii)S se,.
rá alcancada a araca. Dor

mals difícil Olle seia.
Publicar assim aue rece·

ber a graça.
'

Por graças alcançadas. •

Z.S.

-

_ Chácara no Rio Molha, com várias- benfeito-
rías.

:�� .. � . ;'

....
' 2 casas .nc Ja.raguá Esquerdo (Rua Bahia e

próximo Cer. Urbano)
.

Casa em alvenaria, próximo Salão Doering.

Dastil·Maquinas Ltda.
Equipamentos pará fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de ahuninio e bronze.

.Jestiladores de aguardente e alambiques de cobre.
Rua Jaínville, 433 - Fone 12-1564

Jaraguá do Sul _ SC

, Eletrônica
MENDONCA,
ASSISTSNCIA TV, VIDEO CASSETE E

VIDEO GAME
Posto autorizado video game Dactar e Dtsmac.

, Transcodificação de videos importados.
Rua João Marcatto, 179 _ Fone 72-2128

Ja.:aguá do, Sul.

e
,. PERSI."! • BOX • ESQ. DE ALU_IIIO ..,

ji ,PERFLEXRUAJOINVILLE. 1838• .iARAGUA DO SUl.·sc
... - FONE: (Mn) n.0995 �

Persianas horizontais e verticais,
,
box para, banheiros,

divisões, toldos, portas sanfonadas, lumiilosos
e serralheria em aluminio.

Consulte-nos! Fone 72-0995

Folo Lida.Center
Agora 'sob nova direção

Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mais uma ampliação dCil 20x25 e um álbum corno

brinde.

Poto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

',:�Sorvetes " PINGUIM
O MELHOR DESTE VERÃO

Escritório Conlábil Garcia
CRC-SC 0015. Despachante credenciado sob n9 496

* EEßplacaJOentos
* Liberações

* Transferências
* Seguros

* Renovações (Ie Ltcen�as de Velculos'
Confira a eficiência de nossos serviços

,

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

Sabor, pureza é qualidade. Sirva-se à vontade tomandO
sorvetes e picolés "Pinguim", em vários sabores.

Temos também gelO.

Rua Angelo Rubini, 1119 - Barra do Rio Cerro (fundos I'
do Sup, Benthien} - F.one 72-2181. - Jaraguá elo :-)ul. i

,

,I

I
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Os Herdeiros da Duquesa
43. '"ENRIQUE E TEREZA MAFFEZl.OW _

.Ele nasceu durante a viagem de seus pais, da Itá
lia para o Brasíl, três dias depois do desembar
que, aos 06-01-1818. Ele mesmo dizia: "maís um

pouco eu era peixe", Seus pais se estabeleceram
.

em Nova Trento e depois Brusque. Casou com

Tereza Buríní, nascida em Brusque também, aos

10-05-1882. Ele esteve aqui duas vezes antes de
trazer a família. A primeira, para ver e comprar;
a segunda, para preparar tudo para a chegada
da família" ·em julho de 1919. Na segunda viagem
veio acompanhado do .filho Luiz. Comprou. a gle
ba, hoje propriedade do Luiz. A familia, com a

mudança chegou em março de 1920. A mudança
estava toda encima de uma carroça puxada por
quatro cavalos. A�stmda da serrinha para cá era

um atoleiro s6. Do encruzo até onde mora o Luiz,
.

nem havia estrada; a carroça foi arrastada por
entre as árvores. Logo que chegou o Sr. Henri

que montou uma atafona e um engenho de açu
car e cachaça. As pedras da atafona vieram com

a mudança; depois foram vendidas para um ta

íoneíro da Ilha da Figueira.
Este casal de "duqueses" criou esta faniília:

Luiz, casado com Clara Nicolini; Vit6rio, casado
com Anes; Madalena, casada com Tercílio Baga
tollí: Maria, casada com Ignacio Tomasellí: Olí

via, casada com e. :Patemo; Páscoa, casada. com

Aparício Martínellí: Pedro, casado com Itelvina

Pelícíano: Calisto, casado com EUa Fidler. O Sr.

Henrique acreditou na importância da agrícultu
ra: cooperava com todos os colonos e incentiva
va a convidava os "duqueses" para a união. Ele

sempre esteve na frente na abertura de estradas,
na construção da primeira escola, da primeira
igreja quase sempre como presidente da com�s
são. Era um lider nato. Tinha um dom especlal
de consertar ossos e nervos fora do lugar. Isso

que seu filho Luiz continua fazendo. Por tu�? isso

e por ter sido o prímeírç que trouxe a família pa-
.

ra Santa Luzia, a comunidade pensa dar seu nome

em homenagem, à rua que vai da igreja até sua

casa, hoje do Luiz. Ele faleceu aos 17-12-1965 e

ela aos 05-01-1958. (Pr6ximo capítulo: As dez fa

mílias colonizadoras de "Vila Duquesa".)

• F R I GO R í F I (O G U M Z S. A.

ANO 40
1945 - 1985

PRODUZINDO 'ALIMENTOS COM QUALIDSADOBE N!!E2HIGIENE, .

COM INSPEÇAO. FEDERAL 8

FRIGOR!FICO--SUPERMERCADO--FABRICA RAÇ�S

Viação Canarinho. lJtda.
O. transporte carinhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

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

Jaraguá do Sul SC.

CORREIO DO POVO'
,- �. " ......._ PAGINA 10

AQropecuâria'CaSei do
Lavrador' Líder,

Dístríbuídora exclusiva das rações e concentrados "GUABI".
Mantém completa linha de defensivos, adubos, sementes·

e ferramentas agricolas.
.

Loja 1 _ Rua Joinville, 1.194-F. 72-0919-Jaraguá do Sul.
Loja 2 _ Barra do Rio Cêrro Fone 72-2223 _ Jaraguä do Sul -SC.

Loja 3 _ Rua 28 de Agosto 2345 Fone 13-0066 - Guaramirim - SC.

.�-'.

.

O...........eIÜ�....tlmIdI....

zeEse Q
j
i

...._�-"-. ----------------�-_.!--_�.. ..::.----- ,

More .bem. mere no
.

Ierdím Ana Paula)
Lotes com infra-estrutura completa, prontos para construir o seu lar.

Localização prívllegíade no NOVO Jaragua Esquerdo, agora com a pavimentação'
facilitando o acesso e valorizando o seu mvestimento.

APROVEITE AS CONDIÇOES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.

Informações e Vendas com a garantia e segurança de

Empreendímentos Imobiliários Marcallo
Av. Mal. Deodoro, 1119 - Fone 72-1136 - eREeI ... 093 _ 11" REGIAO.

I

f
"'"
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CORREIO DO' P'O'VO-

Fundado em 10 maio 1919. CCC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugimo Victor SelunöCkel' • Jorn.Pro, • .., .....__..;
n9 729 e Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem
bro efetivo do Inst, Hist6rico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator:FJ'vio José Brugnago • DRT-SC n9 214/
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - DRT-SC n9
219/84. Redação Adminis1ração e Publicidade: Rua Co-

. ronel Procópio Gomes de Oliveira, n9 290 - ex.Pos
. tal, 19 - Fone 72-0091 --- 89.250-Jaraguá do Sul-SC

.

Impresso nas oficinas da Organização
Contábil .,A Comercial" SIC Ltda.

Assinatura para Jaraguá 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 &Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro
pal Propaganda Representações 'Ltda,
Este Jornal é associado a ADJORl/SC e ABRAlORI.

Relojoaria AVENIDA'
As mais fin� sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na GetúUo Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

eneJgia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO
,

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

,o artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-se bem com a

moda Verão da

ClNDERELA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

consune-nost

Rua Joinville, 1.016 � Telefone 7l-1101
_ .......__-

L O s s
Fotografias _ equipamentos de cíne

foto _ som e video.

..... 'Fone 12-0161Marechal Deodoro 302

PÁGINA. 11

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barlo de Itapocu

. .•HA 40 ANOS

Os brasileiros estreavam em Bue
nos Aires frente à seleção boliviana,
que era derrotada pelo escore de 3xO,
tentos assinalados na segunda fase por
íntermédío de Heleno, . Zizinho e Hele
no. A equípe brasileira tinha à 'seguín
te constituição: Arf, Domíngos e Norí-

.' ,val i Ivan, Rui, Jatm-e .e Uma, [Tescurí
nha); Heleno,. .fait _

e Ademir. Apitava'a partida o argentino Bartolomeu Mar
cias. Era o campeonato extra Sul Ame
ricano.

A Indústria de' Madeiras Janssen
SIA. publicava o seu balanço anual, en
cerrado em 31-10-45. Carlos Leopoldo
Mey era o diretor-presidente, G. Rodol
fo Fischer era o diretor-gerente e Leo
poldó Janssen o diretor-técnico. Assi
nava o balanço o contador Sérgio
Thomsen. O Conselho Fiscal era com
posto de Max Hoepfner, Erico Brunhs
e Florinette de Souza.

'

A Assocíecäo Atlética Baependi
convidava os sócios para o grandioso
baile à Fantasia, a se realizar na noite
de 2 de fevereiro, com ínícío às 20,30
horas, no Salão Buhr, abrilhantado pelo
Jazz Peru. A reserva de mesa seria fei
ta com o sr. Augusto Schmidt, diretor
social do clube.

A dístríbuíção de gasolina no mu
nicípio sofria influências com o favore
cimento de pessoas, o que causou uma
onda de mal estar e acabou nos ouvi
dós das autoridades. O Tenente' Unha
res, delegado de polícia, iniciava o con
trole da dístríbuíção da gasolina pelas
bombas, fixando cotas para cada espé
cie e categoria de veícutos, cotas essas
que eram entregues em igualdade e sem

preíerêncías ou desigualdades de ínte
ressados. Dizia a nota: "Na dístríbuíção
da gasolina não haverá amigos e nem

protegidos" •

. .•HA 30 ANOS

•••.HA 20 ANOS

Milton Adolar assinava a coluna
ESPORTES do "Correio do Povo", íníor
mando entre outros que a Uga Jara-

.

guaense de Desportos havia aprovado
o Torneío Seme Mattar, com inicio no
.día 6-3-66. Entravam. em campo o Aca
rai, Botafogo, Baependi, SeletQ, Estrela .

OE na Quadra Alfredo Krause realizava-
.

se no 4ia 5 de fevereiro de 1966 um' en
centro ainistoso

°
de basquetebol entre

o Baependi e o "five" dos estudantes
de Curitiba. Como a meta era renovar
sempre o dr. Guido Fernando Fischer
fazia entrega do cargo de diretor de es
portes amadores do C.A. Baependi ao sr.
Horst Stein. O Baependí, ainda, realí
vaza um grande testíval, dia 12 de íe
vereíro, e os organizadores estavam
propensos a convidar o América de
Joinvllle, o Palmeiras de Blumenau ou
o Metropol de Criciúma. E o G.E. Bos�
sa Nova reiniciava seus treinamentos
visando as competições do Torneío
Murillo Barreto de Avezedo,

...HA 10 ANOS

Padre Mário Bonattl escrevia um

artigo JARAGUA DO SUL, ANO 100 e
do extenso e bem feito trabalho extrai
mos os seguintes tópicos: "Dificilmen
te um homem chega aos cem anos. Al
gumas cidades chegam. Jaraguá do Sul,
chegou. Há festas pelo centenário. Ela
merece. Sua grandeza é feita de traba
lho. Há dados impressionantes: em Ja
raguá a maior fábrica de motores elé
tricos da América do Sul, ai o terceíro
parque industrial de Santa Catarina,
mais de 250 indústrias com maís de 100
produtos diversos, Jaraguá com 11.000
estudantes, ferrovia, diversas rodovias,
limpidas lagoas, grutas, cercadas de

montanhas, o progresso que se' vê é
uma natureza dando show. A natureza

.

é dádiva de Deus, o progresso foi cria
do palmo a palmo, durante 100 anos.

Jaraguá mantem desde 1919, um jornal
e o Colégio da Divina Providência pre
parando as mães de' família e conta
desde 1939 com o Colégio São Luis, or
gulho da cidade e do -estado. Ai .foram
se lapidando os homens que dingem o

parque índustríal que cuidam da saú_de
e e'Scolas. O investimento em educação,
a longo prazo, é o maís rendoso. :e o

caso do Japão, dos Estados Unidos.

"Sie haben Aipim gepflanzt und wir

haben Schule gemacht", é a história

que narra o final de disputas de dois
velhos acerca da qual seria a melhor
cidade. Jaraguá ou a do outro velho ...

Jaraguá elegeu um professor para diri

gir a cidade. Alguém pode ser brasilei
ro e falar outra língua como na Suíça,
todos são cidadão suíços falando ale
mão, francês, italiano e réttco. A pre
servação das caracteristicas positivas
dos díversos grupos dá riqueza e bele
za. O centenário fará crescer a oídade'
de muttos modos". É o que assistimos
nos dias de hoje. Vero?
'readt 080-ú ta i8118.

Fazía-se a comunicação à região
do sr. Cél. Vasco Klopf de Carvalho
ter sido nomeado sub-delegado Execu
tor do Estado de' Sitio para os munící
píos de Joinville,

. Campo Alegre, São
Bento do Sul, Jaraguá e Guaramirim e

até o CP entrava com seu quinhão
que, "da parte deste jornal, .não falta
rá a colaboração para ftél cumprimen
to das diretrizes para -a censura da im
prensa".

Irmão Ätíco Rubini . achava-se em
Jaraguá do Sul, de visita a seus pro
genitores e parentes. Na ocasião servia
o Colégio São José da Congregação
Marista, em São Paulo. Mas a nota
"lembrava outro detalhe da vida do nos

so ilustre conterrâneo: "O ilustre visi
tante é também nosso colega de im
prensa, pois é diretor da revista "O

Arquidiocesano", que se publica na ca

pital do Estado bandeírante", Hoje ser

ve à Congregação Marista do Paraná e,
recentemente recebeu da municipalida
de um honroso laurel, assinalando os

seus serviços em prol do ensino. li mui
to agradável recordar o que aconteceu
com o Irmão AUco Rubint há 30 anos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Conversa de Bairros
o SONHO DO SAPO

o tempo é de praia.
Não há quem não tenha
dado uma esticada pro
mar para refrescar a caní
cota. E os qua apanham
muito sol até podem se

dar mal com a insolação.
Pois, foi assim na sema

na passada, na Capim-Sei.
te. (o lado do capim) entre'
ume e outra loura gelada
no Bar do Mono, que nín

�uém é de ferro para
agüentar o calor.
O sapo conta a sua

aventura vivida na Praia
de Armação.
;
_ Vou te contar cara

que foi o maior barato .a

minha ida pra Armação.
Nunca me dei tão bem na-

quele balneário. Ass i m
qUe cheguei me contaram

que existiam duas gatas,
daquelas bem apetrecha
das, uma alemoa e uma

paulista, que moram. nu

ma casa de tijolo, ao vi·
voo

_ Ao vivo? pergunta o

colega. Você decerto quer
dizer, à Vista, não é?

. .; Olha, isso eu não sei
mais dizer agcra," mas
quando lá estive me "aní
mei e fui fazer uma vísíti
nha às ditas cujas.

_ E dai -: quer saber o

colega.
_ Bem, embora eu es

tivesse com umas e outras
no casco, me animei para
uma visita e lá me flui.
Quando cheguei na casa

COMERCIAI. FLORIANI
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 Unha 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 parà escritórios e acessórios para
máquinas em geral.
Consulte-nos pelo Fone 72-1492 ou na Rua Ve
nâncio da Silva Porto, 3i3. - laraguá do Sul - SC.

de tijolo ao vivo, abriu-se
a porta e me receberam
como um verdadeiro rei.

..

Naquela altura o bar
parou, porque todos que
riam saber mais detalhes
da aventura do sapo.

_ Pois olha, 'gostei de
maís da recepção, porque,
logo em seguida me leva
ram para uma: cadeira�bem
cómoda e começaram' ·8

.me fazei"
','

massagens, no
rosto, seguido de uma bar
ba bem feita, daquelas de
duas passadas. Tão bem fi
zeram que até me apara
ram as sobrancelhas _, pa
ra tanto levantando o sa

po, o seu braço para mos

trar o lugar onde fizeram
as sobrancelhas. O amigo
dele não aguentou e per
guntou: _ Então é o sova

co o lugar de se fazer as

sobrancelhas?
Foi aí qua a turma caiu

em cima do sapo, que até

hoje não conseguiu expli
car o que foi fazer entre
uma alemoa e uma paulís
tinha.

Seria a insolação ou um

sonho? Você que leu esta
nota arrisca um palpite?
Flash Gordon da Armação

Jan/86.

Clínica Veterinária.
SCHWElTZER

DR. ',WALDEMAR SCHWElT ZER

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
. raio x, internamentos, boutique.

Rua Joinville, n9 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-0919 - JaraguA do Sul - Santa Catarina.

Lar Imóvei.s
Jaraguá

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

COMPRA E VENDA,
TROCA., LOCAÇAO,

INCORPORAÇAO E
'

ADMINISTRAÇÃO
DE !MOVEIS

Av. Mal. Deodoro, sn • Galeria Dom Francisco .,.

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

.Miromaq Equipamentos pl
Escritório Ltda.·

Máquinas de escrever Fadt-OHvetd, Calculadoras F_clt,
Sbarp e Dlsmac, M6veis Esdi e ImaIasa, M6veis de aço
Mojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven

dedores. Consulte-nosJ
Filial: Rua Preso Bpitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro II, n9 166 ....:.

São Bento do Sul - SC.

, ..

Descontos especlals em toda linha de
.Jóias e presentes na '�

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

Jaraguá do Sul ..

./
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Alistoso em Ri. da Llz mono.lliza as qtenções
IJ'razendo praticamente

o mesmo tíme que con-
.

quístou o octacampaona,
to e fazendo a estrêféi.' dó'
seu técnico e do ponta
direita Geraldo'. Touro,
contratados , recentemen
te} 'o Joinville Esporte
Clube é a grande atração

, destei:píci<;> de .tempora
.-Gia em JªféliJlá do Sul, on- Pela 'primeira vez na sorte, pois serão mais de

,.�� . ·�frenlará. 'na tarde história do automobílís- �i� e seiscentos quílöme
.' tles\-e ;:'!;l-omingo:" d�a. 26. o mo, uma equípe 'jaragua': tros a serem. -rcdados. A
.éruz'�'.Ma.lta,:.no:Estádio ense tomará parte de uma Kohlbach 'a1l1da não decí
: !uf1�oÓ Duwe,.'. na f�sta da competição que reunirá çliU' se participa' Ou não

" "·

.. ·�iltrêia· das faixa.s·· .de :

os melhores pilotos do . do Estadual, -porém, 'es
jrieampeão da' 19 Dívísäo" Brasíl, Trata-se" dás "Mil tréía em março no cà.m
.da Liga· Jaraguaense de Milhas de Interlagos'' , peonato B r a s i I e i r o de

� Futebol. "

cuja largada está prevís- Stock-Cars e desta feita
O amistoso vem des- ta para as ,.22 horas des- deverá participar de to-

f -pertendo .as atenções dos te sábado, no Autódromo das as. provas, segundo o

desportistas e a previsão de. Interlagos, em São' relações públicas Luís
'�, de um público recorde. Paulo, da, qual a Kohl- Fernando "Nêne" Wolf.
O .presidente e beneméri- bach, através dos pilotos FORMULA UM
to do Cruz de Malta; Ade- Sávio Murílo Azevedo e Para aqueles que acom
mar Frederico Duwe, in- Oscar Chanoskí, compe- panham, pela televisão, 'O
formou ao "Correio do tirá, abrindo a temporada Campeonato Mundial de
Povo" que os preparatí- automobtlístíca, que foi Fórmula 1, o calendário
vos estão' em, fase final, .' excelente no ano passa- da temporada 86 é este:
Visando proporcionar ao do, com o titulo catarinen- 23/março � Brasil, 13/abril
público ·e· aos visitantes se obtido por. Sávio na _ Espanha, 27/abril _ San
uma' recepção calorosa,' a . classe cinco mil e o déci- Marino, ll/maio _ Môna
altura 'da hospitalidade mo lugar no Campeonato co, 25/maío _.:. Bélgica,
dos ríoluzenses. Brasileiro de Stock-Cars, 15/junho _ Canadá, 22/
Os ingressos custarão obtido também pelo Sé- junho':_ Detroit, 06/julho

Cr$ 10 .míl. Na ante-pre- vío, a revelação' do Cam- '_ França, l3/julho _ In
liminar joga.rão os aspi- peonato. glaterra, 27/julho � Ale

. rantes do Cruz de Malta As ,IMil Milhas de In- manha, lO/agosto _ Hun

.,,: Aliança e na pr:liminar� terlagos", que terminarão gría, 17/agosto _ Austria,
Alvorada (campeao da 2· na manhã de domingo, 01/setembro - Itália, 21/
Div�são ?a WF) � Grê�io exigem dos pilotos muita setembro _ Portugal, 121
qanb�I�I .. A. �arbda pnn- perícia, técnica e cora- outubro _ México' e 261
cípal amciara as 17 horas, gem além de boa dose de .

outubro z, Austrália.
antes porém haverá a en- '.

'.

trega d� �aixas aos a,tIe- ,Br'!lsl*lel·'ro de VOA0 Livre'tas. e dmgentes cruzmal- 11 "

t"in,os ,pe,l,o trícampeoneto. des'perta 1·0't'eres''se'
,

além de homenagens ao
,

ectacempeão' catarínense. .,

que abrirá a temporada" A Secretaria de Educa-

jogando em Jaragu&. do ção, Cultura,' Esporte e

Sul Turismo de Jaraguá do
'
..

'

S'ul vem manten'de oscon-A
. .equipe do Cruz d.e

Malta. yem s� preparan!io, tactos necessários com

d�sde. oinie,io do mês fi- vistas a realização, de 17

$jql e. t�cnicél.;r:nente" !:te-, a .23 de fevereiro]. do

g\$do
� ,puwe, .. que, �ra Campeonato B r a s i I e i

gàranUr .o. acesso do pú� 'ro .Aberto .de Vôo Livre,
ölico ao Estádio, coloca- que deverá reunir em

iii' '\lm 'ônibus" gratuito, nossa .Cidade mais de cem

saindo às 16 horas da pilotos de todo o País. O

Casa Comercial Getúlio secretário Balduino Rauli

Lenzi, passando pelo cen- no tem' mantido conté;lctos

tro da cidade, em direção com associações e pilotos
à Rio da Lu�. de Santa Catarina, São

Ö 'jEC virá -por -uma Paulo, Rio' de j'àneirQ' e

cota de Cr$ 20'milhões e Paraná, e!:jtendendo o con-

para cobri-la, os cruzmal
tinos esperam a partící

. pação nia,çiça das torci
.

das de todos os clubes ja·

ragueenses, que t e r ã o

oportunidade ' ímpar ,

de

.pre��m!i�r ujn espetáculo
futebolístico de alto nível.

Kahlbaeh nas "Mil'Milhas
. -de Interlaßas�'

vite à participação, assim
como colhendo subsídios
para a, organização do
evento.
As plataformas de �al

to (rampas), em concreto

armado, são consideradas
uma das melho'res do
Brasil e muitos pilotos vi
rão para testar a sua am

pÜtude e maravilhar-se
com o vôo' panorâmico
sobre Jaraguá do Sul e

Vale do Itapocu. Nas pró
ximas semanas será divul
gada a pJ;'()grqmação, 4,0
evento.'

'

SCHROEDER VAI GANHAR GINÁSIO
DE ESPORTES

Uma excelente noticia para os desportistas
schroedenses. Serão iniciadas ainda neste primei
ro semestre, as obras de construção, do ginásio de

esportes, reívíndícéda ao Governo do Estado,
através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turis
InO, pelo prefeito municipal Aldo Romeo Pasold.
A informação é do próprio Prefeito ao "Correio
do Povo", adiantando que o terreno será doado

pela municipalidade, cabendo ao Estado a líbe
ração de recursos para a edificação do ginásio,
há anos reclamado pela juventude, principalmen-
te.

.
.

.A. primeira parcela do convênio a. ser a:S!1Í-�,
nado de'vei� ser entregue no día 4 de abril, oca
'síãc em que o, governador Esperidião Amin es".
tatá em Schroeder para receber o titulo de cida-.
dão honorário e para inaugurar vànes obras da'
participação diretà e iIidireta da sua admínístra
ção.

Arweg inaugura ampliações este a'no"
No ano do seu vígésí- les e' outras festas promo

mo aniversário, a Asso- vidas pela Arweg.
cíação Recreativa Weg O conjunto foi enríque
(Arweg), vai entregar aos cíde 'com a implantação
associados as dependên- de uma roda d'água, pro
cias ampliadas da sua se- porcíonando e m bel é z a
de. Trata-se do segundo mente do local, aprovei
pavimento, com mil e qui- tendo o curso d'água axís.
nhentos metros quadrados tente. Além disso, a qua
de área construída, dividi- dra polivalente do ginásio
das em restaurante, com de esportes sofreu refor
capacidade para 750 pes- mutação. As novas obras
soas, lanchonete para 180 têm' previsão para ínau
pessoas, palco para apre- guração em maio ou ju
sentações de shows, peças nho .

teatrais e outros eventos, Além dos 20, anos da
sala exclusiva para som e· Arweg, a Eletromotores
cozinha, em modernas lí- Weg, empresa lider do
nhas arquitetônicas. O sa- Grupo, completa em se

Ião servirá também para tembrn 25 anos de funda-
eventos sociais, como baí- ção.

'

-,D.-PEpRO -E-XY-ÕECIDEM"'AL"ffiERANÇA--
Com seis -pontos, líde- mais partidas são Antares

res na tábua de classifi- x Agua Verde, e Ouro
cação, D. Pedro II e XV Verde' je Hansa Humboldt.
de Novembro farão a par- FUTSAL EM
tida principal da quartà GUARAMIRIM
rodada do· Campeonato da Terá continuidade na
1 � Di'isão da Liga Coru- próxima semana, a f.ase
paense de Desportos. No de claSSificação do VI
dia 19" domingo último,· Campeonato Municipal de .

Ouro Verde e Anta.res Futebol de Salão 135/86,
empataram a 1 gol, XV de da Comissão Municipal de
Novembro 4xO Água Ver- Esportes de Guaramirim.
de e Hansa Humboldt Na segunda-feira, dia 27,
2x4 Do Pedro, foram os Confecções Neusa x CRE,
resultados da terceira ro- Ki-Kaska x ARG-I e Ba
dada, que transcorreu sem merindus x Prefeitura e,
incidentes graves. dia 29 Fruet x ARG-lI,
O jogo de lideres de- Bom Preço x Prüsse e Es

verá arrastar um bom pú- tofados Mannes x Móveis
blko . ao Estádio Willy Weber. Esta lase será en

, Gemlano' Gessner, o prin- cerrada no dia 05 de fe-,
cipal de Corupá. As de- vereiro.
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, As' Anolações de Flávio José
Do Secretário da Agricultura Odacjr Zonta, terça

f�ra, em Jaraguá do Sul: "Seria muito mais ecoaömí
co ao governo federal o atendimento das .reívtndícações
de Santa Catarina do que o investimento na recupera-

· ção de alguns bancos falidos ou em outras regiões.
: Não somos centra os investimentos no Nordeste, mas

queremos lembrar, que o Sul tem maiores condições
de dar respostas imediatas aos investimentos na agrí-

·

cultura e pecuária. Isto ficou vísível depois das enchen
tes de 83 e 84". E isso mesmo, Secretário.

E o PDT está aí. Há dois
anos, pelo menos, ínfor-

• mamos neste espaço do
ínteresse do partido· do .

·

governador Leonel Brízo-:
Ia em estabelecer bases
em Jaraguá do Sul. o tra
balho de "sapa" foi íní-

.......

!" " . »; .......

JA aplicados CrS 4,7 bilhões e-lO calçalßeafo
o calçamento é a meta

príerítéría da atual edmí
nístração municipal,. que
traçou como objetivos a

pavimentação (paralelepí
pedos e lajotas) de 8 mil
m2 por mês, que vêm
sendo alcançados. Segun
do o secretário de Admí

nistração e Finanças, Ivo

ciado com a formação da .. Konell, ·no - período -83/85,
Executiva Provísóna, ten- 'for�l,lpl�cados'nas obras

do a· frente o advogedç
o de- (:alÇ:ame�to)· Cr$ ·4 . bí

'Roberto Madrid. O POT IhOes oe 100· mtlhões-vdos
tem alguns planos' na es-

. quais' um.terçe-conta ,colf
fera 'social pare colocar -a· partíeípação -da Prefeí

em prática dentro em bre- tura e dois terços do cus

vê. to são cobertos-pelos con

tribuintes.
A arrecadação da 'con

tribuição de melhoria, até
o final' da dezembro pas-
sado; atingiu Cr$ .

655.059.000 e apenas Cr$
85 milhões foram inseri-

Na esfera politica, além da arregimentação de cor
relegionários e simpatizantes, Madrid já anuncíou que
o seu partido vai lançar candidatos em· tedosces níveis,
ínclusíve a deputado estadual. Há quem não acredite
nesta possibilidade e até arrisque possíveís coligações,
mesmo reconhecendo que, de momento, uma al1ança
com o PDT pouco traria em termos de votos.

Pensam os pedetistas
em atuar permanentemen
te ao lado da classe tra
balhadora, lutando pela
resolução dos seus maio
res problemas. O primeiro
será a questão habitacio

nal, que é, sem dúvida, o

nó górdio em que todas
as lideranças acham-sé
envolvidas. Os pedetístas
já têm planos e acreditam
que' com a participação
de todos, o problema te

nha um desfecho favorá
vel.

Santa Catarina começa à ganhar projeção a nivel
nacional, em termos polítícos. Tem Dontel de Andra
de na presidência nacional do :PDT, Jorge Bornhausen

(futuro mínístrot] na presídênía do PFL e, maís recen

temente, Pedro Lopes gdlpou· o importante' cargo de
diretor de futebol da CBF, o segundo posto dentro da

hierarquia do futebol brasileiro. Chegou a nossa vezt

A Câmara de Vereado
res de Jaraguá do Sul,
inicia no dia 3 de feve

reiro, às 19h30, as ativi
dades legislativas do ano.

Sendo um ano essencía 1-

mente político, certamente
será mesclado com deba-

As lideranças politicas de Massaranduba reitera
ram ao ex-prefeito Dávio Leu que não aceitasse uma

possível candidatura a deputado, como foi várias ve

zes ventilada. Elas entendem que Dávio deva concor

rer outra vez à prefeitura, em novembro de 88 e, mui

to embora não tenha se manifestado oficialmente, tudo

leva a crer que este será o seu destino politico.

tes entre os tribunos, que,
a bem da verdade, ,

não
existem nesta Legislatura.
As demais casas lêgislati
vas da mícrorregíão tam

bém iniciarão em feverei
ro o período de sessões.

perdícío. Muitos" no en

tanto (inclusive reparti
ções públicas), alheios a

gravídade da situação,
continuam gastando ener

gia desnecessariamente. É
preciso colaborar, .gente!

O racionamento de ener

gia no Sul do Pais, apesar
das chuvas, inicia-se efe
tivamente na segunda-fei
ra. Aqui ,esforços estão
sendo concentrados para
economia de energia elé
trica e eliminação do des-

De cocheira: Correm comentários de que' um ve

reador da microrregião, envolvido em escândalo há,
cerca de dois anos, estaria novamente envolvido em

processo, que corre em Comarca vizinha a Jaraguá
do Sul. Novtdades poderão surgir dentro em breve.

ANTES DE' TOMAR UMA

DECISÄO, TOME UMA

DECISÄO INTELIGENTE.'

Café S as S'E

..

tos em dívida ativa. Para
Ivo Konell (foto), o proje
to_de pavimentação é um

sucesso, tanto é verdade
que existem na Prefeitura
cerca de trinta pedidos
para calçamento através
de abaixo-assinados, "o
que demonstra que a po-

pulação está satísfeíta e

que também aprovou a

sistemática de cobrança
. que vimos adotando".

produtor rural uma fonte
suplementar de renda.

SUDESUL! Cr$ 200
MILHOES

O prefeito Durval Va
sel e' o superintendente
da Sudesul, Evilásio Viei
ra, assinaram

.

convênio
que prevê o repasse a Ja
raguá do Sul, de Cr$ 200

IPn1/86

A Divisão de· Tributa
ção da Prefeitura já íní
cíou a· entrega dos earàês
do Imposto -P.J'edtal e- T.t-

'

-�itorial. Urbano (1PTt1), tu,-
.J� - .. primei:r:a ··par(:ela +ou
_pagamento ao.ovista-�·cGm
20% de desconto; devérá
.ser paga até ó dia. -14 de
março. As demais. parce
las vencem nos dias 15:de
maio, 15 de agosto e ;14
de novembro. Todos os
bancos da cidade estão
autorizados a recolher' o
tributo. São cerca de 13
míf carnês que estão sen
do entregues.

··POSI05 de Saúde atenderal lais de 8 Iii 81 85.

Ladesc cORvenia COI 8611.icí,ios
Diante das dificuldades que Santa· Catarina está

e�frentandor devid? à prolongada seca; não será pos
sível atender os vanos pedidos de aumento nos valo
res dos convênios' assinados entre o Governo do Esta
do e as, prefeituras munícípaís", afirmou a presídentê
da Ladesc, Angela Amin, ao presidir, dia 15 passado,
no Palácio Santa Catarina, a solenidade de assínature
de convênios, no valer total de Cr$ 11,4 bilhões " com
86 prefeituras _ a maior parte delas do PMDB. Os re
cursos repassados possibilitarão o atendimento' a 25.039
crianças de O a 6 anos de idade e envolve-rão 1.170
pessoas que atuerão no trabalho de orientação.

No mesmo día, assinou novos convênios, no ve
lor de Cr$ 13 bilhões e 248 milhões, com 82 entida ...

des sociais que prestam assistência a 12 mil e 963 crían
ças de O a 6 anos, para pagamento de pessoal, entre
coordenadores, professores bolsistas (ou estagiárias) e
merendeiras. Tais valores vão poder pagar os saláríos
de 889 funcionários das entidades sociais.

milhões que serão empre
gados nas obras de saneá
mente básíco. Por' outro
lado, neste 'domingo, dia
26, o prefeito de Jaragué
do Sul participará da Con
venção R e g i o n a 1 do
PMDB, em Florianópolis,
na qualidade de único re
presentante da microrre
gião a integrar o novo Di�
retório do seu partido.

MARSCHALL POLIMENTOS,
A e$pecialidatle está

iltiS mãos de um

/Jrofissional
PaliMEfIITOS

..

-...;;;.c--.;7La'lJagem, limpeza rie
tetos e, estofamentos.

Rua CeI. Procópi9 Gomes de Oliveira, 227
Jaraguá do SuVSC

Mais de oito mil pessoas
.forem atendidas no ano

passado, nos postos de

Saúde Municipais, instala
dos nas Vila Lenzi e Vila
Lalau. Na Vila Lenzi se

gundo o relatório, foram
6.821 pessoas atendidas,
além dó que houveram
28.058 atendimentos mé
dicos, 3.513 serviços de

enfermagem, 644 atendi
mentos para informações,
444 vacinações e visita
ção a 45 famílias pela
atendente de enfermagem.
EOI recursos humanos fo-
ram aplicados Cr$ .

55.552..000 e em materíais
Cr$ 1.819.128.

.
O Posto de Saúde dá Vi

la 'Laleu, entrou em opera
ção no mês de agosto do
ano passado e até' dezem
bro prestou atendimento a

1.410 'pessoas, 527 consul
tas médicas, 727'" atendi
mentos' de enfermagem, 81

informações, 115 vacina

ções e visitas a 20 famí
lias. Foram aplicados em

materiais, pela Prefeitura,
Cr$ 2.941.360 e, em recur-

sos humanos, Cr$ .

24.865.114.

'Tais mformações foram

passadas a imprensa pelo
p!.efeito Durval Vasel,
acrescentando que quan
do' da visita do Secretário
da Agricultura a Jaraguá
dó Sul, na terça-feira, so

licitou a cessão de um

trator de esteira e retro
escavadeira para a cons

.trução de tanques, para o
.

desenvólvímento da píscí
.cultura no município. Os
,peixes poderiam ser co

mercializados, tornando ao
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