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JARAGUÁ DO Sul - CIDADE SfMBOlO DA FAMtLtA JOURDAN

Partido dosTrabalhadores articula a" .. lelllildo lai recebe holi,.i :
.

sua: fundação elO JaraluA
'

.'

lerea IS foliies" ..

Iniciou-se em Jaraguá
do Sul, na última sema-

..

�:�m:ç::���:��z�:�a d� Bancos e repartições s6
Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores- reabrelO ;"quarta lel·ra
PT. O movimento, encabe- _'r.
,çado por. trabalhadores da Não haverá expedíente cio local fica aberto nor-

região, que lançaram na "

nas repartições, públicas
-

malmente na segunda e

última terça-feira [dia 4),
da admínístração direta e . terçá-feira, porém, estará

a campanha de filiação autarquias nos días 10. e com as portas cerradas na

11 próximos, em virtude manhã de quarta-feira, rea
prtidária, tende a ser acei- do carnaval, reiniciando- brindo à tarde.
to em curto espaço. de

se o expediente no dia 12, TURNO ÚNICO
tempo pela classe menos ao meio dia. A decisão.'é PRORROGADO
representada pelos .partí- do presidente José Sarney
dös já constituídos na cí- e a medida não abrangerá
dade. os serviços cuja paralíza-
A informação é de um ção seja inadmissível. Os

órgãos ligados ao Cover
dos articuladores do mo- no do Estado cumprirão

.
idêntica paralízação. Os
bancos também estarão
fechados nestes mesmos

períodos, reabrindo às 13
horas de quarta-feira de
cinzas, segundo informa
ção de fonte da Agência
do Banco do Brasil.

SF vai esclarecer sibre I
Movißlen,to Ec·olillico.

ANO 67

à convenção estadual de
candidatos a cargos �m

vímento, o petista Luiz

Carlos Busana. Segundo
ele, na próxima semana

já deverá estar formada a

Comissão Executiva Pro

'vísóría, a qual tratará da

légitilDação do partido pe
rante o TRE. Busana .acre-
�

dita qua uma vez legali-
zado o Diretório do PT em

Jaraguá do Sul, o que de

verá ocorrer. proximamen
te, já estará confirmada a

sua partícípação no en

contro estadual do partido,
marcado para abril, na Ca

pital. Inclusive, já visando
a participação do Díretó- Estarão em Jaraguá do
.río no encontro estadual, Sul no dia 19 de íeverei
os articuladores do PT es- ro atendendo convite da

tão ultimando preparatí- Associação dos Municípios
vos para a realização de do Vale do Itapocu
'um seminário, ainda este' (Amvali), o coordenador e

mês. o assessor do Centro de

Informações Econômico
Fiscais da Secretaria da
Fazenda, respectiv�mente
os Drs. Romildo Koenig e

Laureci Vidal, para, às 9

horas, no auditório do Cen

tro Empresarial, prestarem
esclarecimentos sobre o

preenchimento correto das

DIEFs _ Derlaração de In

formações Econômico-Fis
cais, referente ao' ano bas

se de 1985.
Na ocasião. serão distri-

A Prefeitura Municipal
terá ponto facultativo nos

dias lO, 11 e o primeiro pe
ríodo do dia 12. O comér-

No encontro, que reuni
rá filiados do partido de

Ja:r;aguá do Sul e de várias
cidades do Estado, serão
tratadOS de temas como a

posição jaraguaense quan
to a questão das' Diretas
Já, a Contituinte, a legiti
midade do governo Sar

ney e a eleição �de novem
bro próximo. Há também
a possibilidade de se lan

çar nomes de'jaraguaenses .

âmbito do legisl�tivo es
tadual e federal.

O Tribunal de Justiça
de Santa Catarina. prorro
gou até o dia 5 de março
o turno único de trabalho
dos serventuários, que vai
das 13 às 19h30. Assim, o
Fórum, com os seus car

tórios judiciais, eleitoral
e as demais dependências,
assim como os cartórios
extra-judiciais (tabeliona
to, registro de imóveis, e

registro civil) são abren
gidos pela medida em Ja
raguá do Sul. O turno úni
co foi implantado visando
o racionamento de ener

gia elétrica.
.

buídos os novos manuais,
de preenchimento e oríen
tacão que serão de gran
de valia para os contado-

. res e empresas, no forne
cimento de dados corre

tos sobre a situação eco

nômico-fiscal das empre
sas: Para o encontro do dia
19, o secretário-executivo
da Amvali esçlarece qu�
são convidados os encar

r_�gados municipai, do mo

vimento econôplico a, prin
cipalmente os guarda"li
vros e contadores de em

presas, razão pela qual,
observa, a presença desses

profissionais é de elevada

importância.

o c:amaval de 'rua de
Jaraguá (lo Sul promete
este ano multa animação,
com os passi�tas, rltmistas
e as diversas alas»ropor
c1onndo um espet\\�ulo vi
slial e auditivo 'l� certa
mente contagiará Zö publi
co que-cQmparec�'r ii 'rua'
Reínoldo 'Rau, pªlco dos
desüles de sábacto [hoje)
e terça-feira. A -abertura
está marcsda pat\ as 20
horas, .conr a en!tega da
chave ao Rei Momo Os
mar Leocädto RMrigues'
(Fio), pelo prefeito muni

cipal Durval Vasel, acom
panhado da Miss é Rainha
da Escola Aeadêríiícos do
Samba, dá Arsefmh, Fedra
Konell.

'

Postenormente. p Grupo
Folclórico BUmba Pleu Boi,
do mestre ManofI Rosa

RAClC;>NAlifENTO LEVA EMPRESAS A

�UJRIREM G�RADORES
O r,donamento de ener - exemplos. A empresa fe.'

gia no Sul do País, tem chou contrato: esta -semana
eXigido de todos uma- co- para a compra, de ·gerado-
ta de saerífícíos, tanto do res, � a óleo, nutn- investi
setor residencial, como do mento superíor a' Cr$ 500
comercial, das mdústrías e milhões, que representa
dos órgãos públicos, eada. rão 25% de redução da

qual reduzindo o �eu con e n e r g í a- consumida 'em
sumo de acordo fom os suas unidades fabris, sem

percentua-is estabélecídos. haver com isso, queda ne
Em Jaraguá do Sul; as em.: produção industrial. Além
presas, para não q)minuir desta empresa, soube-sé
a produção e çon�en- que outras, como- a Weg,
temente provocar "desem- Malwee. Marisol e Gumz
prego, estão enc04t'rando Irmãos, também estão ad
alternativas, como- elímí- quirindo geradores" res

nando o desperdícíç e ad- guardando-se contra possi-
'

, :
quirindo unidades Qer.ado- vel recrudescimento da si
ras de energia.

.

tuação energética no Sul
A Kohlbach é um dos do Brasil.

.

TELESC. IA VENDEU TODOS OS TELEFONES
A Agência da Telesc de Telesc destinou 200 apare

Jaraguá do Sul comercia- lhos a título de "reserva
lizou em tempo recorde de técnica", com previsão pa
uma semana os mil tele- ra illfitalação ém meados

fones que foram C<_;lloca- de 1988, conforme este

dos à venda pela �plpre· jornal já havié) antecipa-
.

sa. Já na segund�.Jeira, do com exclusividade no

c:lla 21, a. vendas -;:{oram inicio de dezelJlbro.
encerradas, Na vE\Idade, Após a instalflção, Jara
foram vendidos 800 !'lermi- guá do Sul passará a con

nais, haja vista que a tar com 4 mil telefones.

(Maneqüinha)
-

'fafã'
.

um'
'"

show na passarela! seguín
do-o desfíles dos blocos"> ..

carnavalescas Ei' escolas,
.

nesta. ordem: Pé'Quente
com .45' compônentes, Bâ�
finho, com 60 integrantes,
Abadabadu "com 40 e Blo-
cos dös Sujos, com 40.com�,�:'·
ponentes:

.

Escola de Sartl'- �
ba Unídos da

r Bras,Hrq=. e: ,'�;�
Acadêmícos dQ .Samba, dá ,-.

Arsepum, ambas com.
-

250-
-

_.:

figurantes, encerrarão. Q$' ..� .�

desfiles.
� -

. . ,�.�
Na terça-feira a ordeq/" ';

será a mesma,. porém, in-
' .

vertida a das escolas. :Úm
-'.

júri escolherá ã inélhor'···
escola � .

o
.

melhor bloeö '"
.�.

que' receberão, "após o�,
.

desfiles, os troféus ã que
- .

Iízerem [ús, defronte
-

o
palanque oficial.

. . . - -

Falta de água e elel1ia" clneluê.ci.• _I .1.IIIUIl. ,11111• déçlrlldl lIias.
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ROTARAcr a�:��=* ijpi�"6,,::�f Gêntê .&: InformaçõesPor gentileza do presi- Cla a sImpática Roslm�r�:", __,....,-_,-_----
-

....
-

- __oi------....---..... ----------------

dente Zigmar Raeder, re- Pett,
_ '1�e-P!eSidente )ié.l�;" <Â.11.r0' PÍSTÀ bÊ:s1'ACA abril. feld estiveram em São

cebemos "O Itapocu", Bo- ci.o Chlodim,Jr·sefr�tá��� ,:,i:"';-Ä:'pie&idtúite do JaragnA -, -" Paulo, onde, no Anhembí,
letim Informatívo do Ro- �l�mar Rae�er, ,,2· secre: Motor Clube, Jeanete Mi-, CASAMENTOS _ Em nos- visitaram a badalada Fenít
taract Club de Jaraguá do tana. Fra�clsca � o e,ll rian Piske, emplacou co- sa agenda branca deste sä- Feira Nacional da Indús
Sul, trazendo a mensagem Pscheldt" 1· tesoureíro Hel- mo "Personalidades/85 de bado, anotamos o casamen, tria Têxtil.
presidencial e o relatório cio Chiodíni, 2� te�óurei- Sânta Catarina", no jornal to na Igreja Matriz, às 18h,

-

NO CINEMA _ "Os Gritos
das príncípaís atividades ra Rosímery Pett.idíretora

. Ãuto 'pista editado em de 'Sílvio Schulz/Roselene do Silêncio", censura 16
do clube, no período ja- de avenida de serviços' São -Jösé dÓs Pirthais; Pâ- da Silva e, na Capela N.'

anos, é o filme em cartazneiro/a5 a janeiro/86. Ado- internos Lília.n Elisa Stra- raná. A publicação é tie Sra. das Graças, 11h30 _

no Cine Jaraguá, deste sátando o lema HA maior ex- atmann, se�vlços à c,om�.�_ círculação nacional � des- Altair Alves da Silva/Mau- bado à quinta-feira. De 15
pressão da teoria é a prá- nidade Henvelt-o Jose SI1-- Iáca o trabalho de Jeane-

.

rila Kríeser, 18h _ Álvaro
a 18, "Avaete-Semente datíca", <;lS roteractíenos ja- va, servíços pro��ssionäis ,te e do JMC na :organiza- X. da Silva Jr/Maria Ely .Víngança": dia, 19 �'20,raguaense acabam de re- e servíços" internacionais, i,�O de cómpeUç�es aute- Arantes, 18h30 _ Osmar
"Kung-Fu, os Matadores

gressar de Pernambuco, Francisca ,Noeli Pscheidt, mobilisticas, iniciadas. no Satler/Ingrid Tiemann; na Chineses do Karatê'" e, deonde, de 22 a 26 de ianei.. 'diretc)f sem, pa$t� Zigmar ano passado, com a ínau- Capela N. Sra. do Rosário, 22 a 27; "Mad-Max 3".
ro participaram da 13� Raeder e protocolo Rosi- guração do Autódromo Ar� 2011; Ivan Kelbert/Iselde

M DE CORUPÁ _ Um abraçoConferência Nacional de mery Pett. A essa: turma thur· Breithaupt.. É .maís eurer.

aos irmãos Blunk, o Er-Rotaract Clubes, realizada, de esforçados ecompeten- . uma divulgação .. posítíva BENILDES/RAINHA _ Foi nesto e o Antônio Carlos,na cidade de Caruarú. tes rotaracüanos. uma, -de Jaraguá. um verdadeiro sucesso o e também ao prof. Her-A propósito, tá está ótima gestão e>muito su- . T
' ,-' baile e eleição da rainha rmann Suesenbach, sempreformado o novo Conselho cesso. Contem conoscol. FESTA RBI DO IRO _ A

d la F C
�

Sociedade' Víeírense. ,

pro- a· e�ta. atarinen�e do solícitos para com a colu-Diretor 86/87. Na nresídên-
move neste . sábado, "a, Arroz, sábado, na Socieda- na. Na "Capital da Bana-

ORQUIDóFILOS 'REORGANIZAM SOCIEDADE E Festa do Rei do Tiro, tra-" dé Atiradores de Massa- n" trocou idade dia 1" o
ELEGEM DIRETORIA díção que se mantem eces- randuba. �,título má�imo extensíonísta da Acaresc

Na noite do día 30, reu- lhos, até a aclamação do sa na região: O -programa coube a Jovem Benildes Dirceu Antônio Campos.
nídos nas dependências da novo presidente! o Sr: Au- 'prevê -para' as .13h30, Iní- Berri, 1 � princesa Diva Ei de lá, para o Besc de
Secretaria, - de Turismo, gusto Hermes Sé:hmidt. Os cio d� 'marcha em busca' Wulf e 2.� pnncesa Ama- S. Chíco., transferiu-se Je
membros remanescentes e demais cargos 'estão' assim do reí.. Sr. Osnildo Pava-

- rylde Susane Ayroso, am- ner Bini.
novo's do

-

Círculo de Or- distribuídos: víca-presíden- -nello e às 22 horas baile bas da "Capital do Arroz". 'THAYSE NECKEL _ Tem
quid6filos de Jaraguä do 'te Borrís Zalewski, secre-

,

social de Rei do Tir�; com A Fecarroz, em sí, alcançou chorínho chorinho novo

Sul, reuniram-se para dis- täría Miriam 'Schmídt, 29 - música do Grupo Cruzei- suc;sso extraordinário. Pa- na praça. Com 3.680 -gra�
cussão da reorganização secretário FlávÍo'

-

'José roo As vendas de mesas rabens a Massaranduba!.
mas, nasceu dia 4, às 20

do Cojas, elaboração de Brugnago, te sou r e i r o estão abertas na. secreta- D..,R_O_P-E_S _ Para bre- horas, no Hospital São Ja
um programa de trabalho Ewald Zelmer.' 2" tesourei- ria. ve o "sim" deWilson Hins. sé, a garotinha Thayse
e eleição da nova direto- ro Frederico Kuntz e con-

DISTRITAL DO L-lO _ Os ching, com a Srt� Maura Neckel, filha do casal
ria. Coube ao presidente selho fiscal' - Orandinó

Líons Clubes Centro .e Ci- Inês Pereira. (**) No próxi- Ezeram e Joanice Neckel.
de honra e secretário de Correia, Terezínha Murara dade Indústrial, serão os mo día l l. chega a Jaraguá Ezeram é colaborador da
Turismo, Balduino Raulí- Lenzi e Ana Maria Von anfitriÕes' da 3� Reunião do Sul, um grupo de 48 Organização Contábil A
no, a condução dos traba- � Atzingen._ Distrital L-lO, marcada pa� turistas, a maioria paulis- Comercial e do "CorreJo

ra 19.de-�ar.ça,- em Jélca- tas, pelo Turismo Férreo. do Povo", a quem endere
.

-i
guá _<ilo:-S�! quando para (**) Os jovens empresários çamos os nossos cumpri-

Celin�
.

Cabeleireiros: .,
:

'

cá dev.erão -.convergir en:- Fernando e Cláudio Blos- mentos.
. ' "'. ,- ',i -;;.i

tre :.120: a, i,so casais. de REINA ABSOLUTOAtendimento unissex .. Experiência compr9vada'cm- leões �. domildoras. -- Umé\ ,CARNAVAL DE, SALÄO E DE RUA: O SAMBAcortes, penteados, maquilagens e ttatamento:ca�-� ': àmpla programação será - O super carnaval 86 o público em geral. Apilar, com aparelho infra-violeta. Profissionais .' cumprida. na oportunida- f' b 'rto nt C A Band V
-

T
.

1 dI t
-

r d ' 01 a e ,o em, no ..
.
a erao roplca, ea tarnen e especla lZa os. . .-

- 'de, com_a presença do go- B,aependi. HOJ'e, no Juven- ltaJ'aí comandará as ale-Rua Gumercindo da Silva __ Fone 72.,.2166'
, \Ternador Marco Antônio tus, concurso melhor bIo- grias carnavalescas.ao lado da Caixa Econômica .

(Vera Maria) Pizaro da Sil- co e fantasia, com prêmios
va. de Cr$ 2 milhões, Cr$
G-E-N_T.J3'.� Completa 1,5 e Cr$ 1 milhão aos

hoje 0- sett 1" aninho, a'ga,� .três melhores colocar:l��,
r.otinha Fer;nallda, 'filha de além de Cr$ 500 mil à me-

,e' Ägenor ê' Iolándá. FachínL lhor fantasia individual.
. Dia 1-2, troca idade o.papai - Neste domingo, pros-
Ägeno-r- e o "Opa" João segue nó Beira Rio, assim
-Reiser. Já 'no dia 4, aniver- como' na segunda-feira,

. ,sariou a professora Senizia com o tradicional concm-
MafraPirito, espósa do nos- so de blocos. Terça-feira_
so colaborador José Cas- as foUas serão encerradas
tilho Pinto. Outro registro, no Juventus com seis ho.
o aniversário, dia 4 de Gra- 'ras de duração.
ce KeHy e dia 11 de Patrí-

- Além disso, haverá
cia, filhas.de Jaime (Ode- carnaval infantil: domingo
te) Blank, no Beira Rio às 15 horas,

terça"feira no Baependi e

na segunda e terça-feiras,
no Juventus, às 15h, para

- Já o carnaval de rua

acontece neste sábado e

terça-feira, na Reinoldo
Rau, com a participação
do Grupo Folclórico Bum
ba meu Boi, dos blocos
Pé Quente, Bafinho, Aba
clabadu e Bloco dos Su
jos, além das escolas Uni
dos da BrasHia e Acadê
micos do Samba, da Arse
pum..

- Os que melhor se

apresentarem .receberão
troféus. Entre os jurados,
-a Secretaria de Turismo
convidou o jornalista Flá
vio José Brugnago, deste
jornal. Estaremos lá!.

CorujaMamãe
-Artigos Infantis,

.

Perfumes· e .Bijouterlasõ
Use nosso crediário�

Rua Barão do Rio Branco, 168 __ Fone 12-0695

Jóias, reWgios, pulseiras, anéis! alianças, pta�aria
,

. e artigos em ouro cf!. n� ,

Relojoaria ' AVENIDA' _'

"Sempre um bODl' presente à sua escolha"
-COMETA HALLEY _ Nes
te domingo já -será possí
vel ver o Gometa Halley a

olho ·nu, não ,só no Brasil;
mas também em vários

'- pontos do Hemisfério Sul.
Além de d9mingo, o.come
ta poderá ser visto sem o

auxílio da luneta devido ao

br,ilh�) eql�tiq_o e_ S,1Ja, pro
ximidaQ,e da t�rra, em mais
auas -'oportunidades: entre
os dias 10 e 24 de março e

no período de 5 a 20 de

Na Marechal, 431 • na Getúlio Vargas, na 9
• • •.• ! - ..

Dê Dores a quem você, ama. Decorações'
de Igr�ja e salilo, buquês, arranjos, plantas -

omamentais, com entrega, .. domiciliQ. Atendimen .

to �r profissional no ramo.

Casa das
.

Flores

. Conserlos de BrinqHedos
Brinqu.edos quebrados agora não são mais prd

plemas. A CASA SCHMITZ, COril exclusividade para
Jaraguá do Sul, conserta todo e qualquer brinquedo
;st�e.la, além �e possuir um amplo e variado tipo de
peça� d� reposição. Não estrague a alegria do seu

filho. Conserto de brinquedos Estrela é conosco: CASA
SCHMITZ. Na Marechal Deodoro 226, defronte a Pre
feitura.

Av. Mal. Deodoro nC} 1.1�1" ao·l...do ,da P:i'aç.a·' >

Paul Harris :.. ,-

F1l1al:Relnoldo Rau 606 ';"_Edlflc10 Santa Terezinha

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CÄMARA REINICIOU OS TRAB. LEGISLATIVOS

A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul mi
cíou segunda-feira, dia 3, um novo período ordinário
de sessões, da atual legislatura. O assunto principal
girou em torno da votação das comissões técnicas in
ternas, onde, mesmo sendo eclética (participação de
vereädores do PMDB e PDS), a surpresa iicou na

nao inclusão, em nenhuma das comissões, de José Gil
Leito Menel, que, não fazendo parte da mesa díretöra
da Câmara, teve tambêin seu nome excluído. Gustavo
Mathedi, por ser suplente, não integra as comissões.
Os vereadores integrantes são' os seguintes: Legisla
ção e Justiça .... Onvaí Vegini, Marino Lenzi e Alído
Krutzsch: Finanças, Or�ento � Contas do Munící

li>io .... Manne �enzi, 9iíval Vegini e Alido. Pavan�ll�;
t't&rt&portes, Comunícaçõee, Obras e Servíços Públí

!QS Marino' Lenzi, Älído Krutzsch e Errol Kretzer:
ectUlZação. CUltura, Saúde e Promoção Social _ Orival

Veg'ini, Helnz Bartel e Arnoldo Schutz: Economia,
gricultura, Indústria e Comércio _ Orival Vegini,
Marino Lenzi e Alido Pavanello; Redação de Leis -

Marino Lenzi, Ortval Vegini e Enol Kretzel.
Deu entrada em plenário, o projeto de resolução,

alterando o regimento interno. Com o novo 'documen
to, o Legislativo poderá realizar sessões ordinár,ias às

segundas, quartas e sextas-feiras, elevando também de

seis para oito sessões mensais de, no máximo: duas h�
ras de duração cada qual. Os vereadores Onval Vegi
nl e Marino Verdi Lenzi, 'foram indicados para serem

o líder e o vice-líder da bancada do PMDB, para esle

exercícío. .

Região ganha Unidade de
Beneficialento de Selentes

Fruto do trabalho conjugado entre a Associação
dós Municípios do Vale do Itapocu, Prefeitura Munici

pal .de Massaranduba e Cooperativa Agr�cola ��sta
Jurití. o Governo do Estado de Santa Catanna vai m�
talar ainda este ano, em Massaranduba, uma U!ll
dade de Beneficiamento de Sementes de Arroz. O anun

cio foi dado pelo secretário da Agricultura, Odacir

Zonta, ao abrir, em nome do Governo, a 1 � Festa Ca

tarinense do Arroz, que atingiu plenamente os seus

objetivos. . . . . .'

A Unidade, que terá capacidade inicial para ne-

neíícíar 20 mil sacas de sementes, vai ser instalada no

mês de abril a um custo de Cr$ 2,7 bilhões, com prazo

pera conclusão das obras em seis meses, "o que sígni
fiêa que será entregue ainda este ano": gar�ntiu Z?�
ta. O Estado, a Prefeitura e a Cooperativa vao part!Cl
par no empreendimento, que beneficiará todo o Lito

ral Norte com sementes selecionadas, representando a

independênda da região no tocant� a ,prOdução de �;
mentes de arroz, uma vez que hoje e dependente -.Ie

sementes fiscalizadas provindas do Rio Grande do Sul.

Polícia vai fiscalizar -no carnaval
o Delegado Regional de Polícia de .laraguá do

Sul, Dr. Adhemar Grubba, divulgou os term?s da por

taría baixada em 20 de janeiro, pelo Supenntende�te
da Polícia Civil, Dr. Pedro Francisco Benedeck ßardl?,
acerca dös festejos camavalescos deste ano. A portana
diz o seguinte: I _ Proibir, a partir de zer� ho!a do

dia 07/02 às 18 horas do dia 12/02, � .reahzaç�o �e
qualquer baile carnavalesco, sem a previa autonzaçao

da autoridade policial competente; o uso .de lan�a-per:
fume, bisnaga, talco, isopor ou produtos c?nge�eres,
o trânsito de pessoas sem documentos de ldentldade,

bem como o uso de fantasias que atentem contra a mo

ra 1 e os bons costumes, ou que imi.tem unif.�r�es das

forças armadas e auxiliares, ou trajes ecleslas�lcos. II
_ O uso de máscara, meia-máscara ou capu� �l�a con-

dicíonado a identificação, por pa�te o�a/oi�I�C�� ��Ir�
Sustar, a partir de zero hora do día

. _

.; di 12/02 a venda de armas, mumçoes e fogos de

QOt'f,l� 'bem' como suspender os portes de armas
ar 1 lCIO,' Públi . IV
fornecidos pela Secretaria de Seguran?a . l:a., .:

üs policiais civis encarregados da hs�ahzaçao tefao,
Hvre acesso em todos os bailes e festejOs carn�a :5-
cOs em recintos de, qualquér natureza; V -.

nao

cu�primento da Portaria sujeitará os infratores as san-

çÔes legais.

Jaraluá
.

é O 228·lunicípio lais desenvolvido ,do' 8ra�sU"I
A revista "Dirigente Mu

nicipal", do Grupo Visão',
publica anualmente a re

lação dos quinhentos mu

nicípios mais desenvolvi
dos do Brasil, trazendo im
portantes informações que
devem levar a uma refle
xão profunda sobre o es

tágio de desenvolvimento.
Em SUa edição de dezem
bro, pela duodécima vez,
a publicação revela núme
ros e posições, analisados
sobre dez indicadores que
medem, avaliam e aferem
a qualidade e o padrão
de vida dos brasíleíros;
muito embora de forma
não de todo abrangente.

Para a divulgação da

relação .dos mais desen
volvidos, a revista pesqui
sou os 1.235 municípios
brasileiros com maís de
20 mil habitantes, de acor

do com o Censo de 80.
Para a classificação, é to

mada por base a arreca

dação munícípal, arreca

dação federal, valor adi
cionado do ICM, ligações
elétricas; ligações de água,
ligações de esgotos, tele
fones, leitos hospitalares,
veículos e profissionais
liberais.

Na lista, Jaraguá do
Sul figura na 226� posição,
alguns pontos abaixo da

colocação do ano ante

rior, que foi a 201�. Res
salte-se que ano após ano
o município vem perdendo
posições; em 1983, estava
na 107�, tendo já alcança
do a quadragésima colo
cação. Os valores que a

publicação toma por base,

para a montagem dos in

dicadores, referem-se a

1904.

Alguns números sobre
Jaraguá que a DM reve

la: população de 58.113
habitantes, 10 agências
bancárias, 1835 empresas
cadastradas no Ministério
da Fazenda arrecadação

munícípalde Cr$ 5 bilhões
924 milhões, arreci\,cltÇãQ:_
federal de Cr$ 12 bilhões
849 milhões, valor adicio
nado do ICM de Cr$ 368
bilhões 421 milhões,

,

11 .560

ligações elétricas, 6.449 li
gações de água, 197 leítos
hospitalares e 10.207 veí
culos automotores, núme
ro que coloca o município
em 219 lugar entre os ar

rolados no estudo.

As maiores deficiências.
são encontradas' nos indi
cadores de serviços e so

ciais. Com relaçãc a liga
ções de água, figura na

661'" coloceção. ·;esgotos
(515'), teleíones- (114"'),
leitos hospitalares--{411\l) e

profissionais I i b e r a i s

(811\l). No entanto, em ar

recadação municipal está
em 829 lugar, arrecadação
federal (949), valer adi

cionado do ICM-- (329) e

em ligações elétricas (119
lugar).

Entre os 500 mais, San
ta Catarina colocou 36
municípios e junto com

São Paulo, Rio d� Janet-

IPYA: págalentl
até dil14

--,

Expira-se no próximo dia
14, sexta-feira, Q prazo
para Q pagamento total do

Imposto de Propnedade de
. Veiculo Au t o m o t o r

(IPVA), para os .veículos
e automóveis com placas
finais 1, 2, 3, 4 e 5. Os ca
minhões com placas 1 e 2

deverão também até aque
la data quitar o lPVA, se

pago totalmente: à vísta.

segundo íníormouao "Cor
reio do Povo", o:, Sr. Ivo
Zanluca. Houve ,_

e está
existindo muitas, contro
vérsias em torno, de da

tas, dai a razão <lo alerta
aos proprietários',de veí

culos automotores

ro, Paraná, Minas Gerais ,

e Rio Grande do Sul, glo
balizam 90% dos municí
pios da lista. São Paulo,
Santa Catarina e Paraná
são os Estados onde, índí
vidualmente, a tendência .

à expansão é mais maní

festa, segundo o estudo
revela.

Nosso Estado colocou
os seguinteS municípios
entre os mais desenvolvi
dos do Brasil: .Joaçaba
(359 lugar), BI um e nau,

(189), Brusque (919), Urus
senga (1259), Concórdia

(1219), Criciúma (1489),
Itajai (1569), V i d e i r a

(1819), Gaspar (2019), Rio
do Sul (2039), Xaxim

(2099), Caçador (2219), Bal
neário Camboríú (2239).,
Xanxerê (2249), Jaraguá
do Sul (2269), Tubarão
(2539), São F r a n c i s c o

(2619), Imbituba (2649), São
Joaquim (2809), Indaial

(2819), C a m pos Novos

(3019), Mafra (3159), Itapí
ranga (3189), C h a p e c Ó

(3259), Joinville (3289),
Ibirama (3639), L a g e s

(3159), São Bento, (3829),
Canoinhas (3919), Rio Ne
grinho (4019), São José
(4059), Laguna (4219), Curi
tibanos (4309). São Miguel
'do Oeste (4539) e Porto
União (4609).

É importante anotar. pa
ra efeito de informação,
que na divulgação de 84,
Jaraguá figurava em 109
lugar entre os municípios
catarinenses, caindo, na

publicação de 85, para o

159 lugar. A queda merece

uma análise mais ampla.

Não se esconda.
AnunCie no

"Correlo do Povo"
e' tenba retorno

garantido. Ligue para
72-0091 e solicite a

Visita do nosso corretor.
Um mundo de negôclos

para você.

,�
�T""'Clt\�

'.,

EMBRAll íR �
02714-00··42-2

AGENCIA COSMOS DE
VIAGENS, LTOA.

PAS�AGENS E EXCURSOES NACIONAIS � INTEkNACIONAIS

Aéreas Rodoviárias e Maritimas. Rese'rvas de Hotéis e Locação de
,

. Automóveís.
-

.

CONSULTE-NOS, POIS SEMPRE JrEMOS AS MELHORES
'. 'OpÇOES E CONpIÇOES. ,

Rua .ht� rJn;o Tobiasl 50 _ 10 andar �nes: (0473) 72-0520 e 72-l1íl9

J.raguá do SUl _ �nta Catarina

!'"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,ANIVERSARIANT.ES
si-ä. f$rica tforsí-(.;,onçalves

.
; Sr. JiiernaIlUo .. )jlÓSU�Ld
S�ª; .,bml1Úi' 'Hilben Rízt
menn.ern Joínvíue:
Ewerson Henke, em Curí
U�;,;.r ..,t. :, -

'
,

8f6.f.tHl1:da Baade
.

Sra. sr b í 1 ä.. N a r I o c h
Emmendoeríer .

Sr ..Ademir Fodí
Irene Rosá

.. Rose1i Harmel
Janete Terezínha ' Pellís

Marcos Krause Júnior

Fazem anos hoje: 08, ,

Sf. Oscar Guilherme Gnei-"
pel, em Sehroeder:

"

Sra. Lori Lawin Mui:al',a/
Sra. Renata Wunderlich'
Fischer

'

:�

Sra. Inês Eulália WUnder
lich 'Fencí, em Curitiba;
Roseli Olga Schmidt
Reinaldo Purlaní

'

Sra. Dirce Garcia
Sr. José Carlos de Andra
de.
J '

, ..

Fazeiu anos domingo
Srta. Ivone de Fátima Bo
nomíní

.
em Fpolis;

Sra. _q�ília Moser, em,

_ União da Vitória;
Sra. Noêmia Funke Nata
lino, em S. Paulo; ,

Ivair Blank, em Joínvílle:
Sr. João Soares (Sabará)
Sr. Nélson Tabarell.i

'

Geraldo Maass
Ivone Gonzaga
José Carlos Nunes

Dia 10 de tevereíro
SX::,Álvaro Batalha Júnior,
no.Río de Janeiro;

.

Sra. Idalína Grimm
Delírio Arnaldo', Lang
Marlene Pereira
Osmarína de Borba
Sr. Ademir Oechsler

Dia 11 de fevereiro
, ", Sr. Adolfo Emmendoerfer

.

Sra. Wally Bräuer, em

Joinville;
Sr. Alberto José Rubiní �

Sra. Ana, esposa de Har

ry Buchmann . , '

Sra. Karín Maríane Hufe
nüssler Leigue
Sr. Renato Nagel �

Patrícia Helena, filha de
Jaime (Mafia Odete) Blank
Vilmar Vieira Rosa
Roseméri Pereira
Adríane Sarti
Elmar Gruetzmacher, em

Blumenau;
Crístian, filho' de João
(LiUan) Noé, em Santos
SP.

Dia 12 de fevereiro
Sr. Guilherme H. Emmen
doerfer
'Sr. Germano Reinke,. em

Massaranduba
Sr. Osmar Homburg, em

Goiânia
Sr. João Farinhuk, em

, Curitiba
Sr. Miguel Dartagnann
Buchmann
Waldemar José de Olivei"
ra

Luiz Bolomini
Sr. Nélson Hardt (Timbó)
Ivone Venera"
Ivanildo Manske
Luiz Carlos Buzzarello
Katiane Willwock

Dia 13 de fevereiro
Sra.. Justina BertoU, em

Nereu Ramos;
Sr. 'Ricardo Gum:z, em Rio

,

�dp_ Sul;

Gelindo Pereira' e Maria
Aparecida Fossile
Ele, brasileiro, solteiro'
operador de máquina, n�
tural de Rio do Oeste,
neste Estado, domiciliado
e residente na Rua 25 'de

., julho, 1307, nesta cidade,
filho de Celso Pereira' e
de Eliza Pereira. Ela, bra
sileira, solteira, operária,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente
na Rua Daniel Rumpel,
143, nesta cidade, filha de

l?ÁClINA 04

'.Proclamas . de Casamentos
. �GOT ADE� ORUßBA LEfL\I1ANN, Oficial do R:.,.

gístro CIvil do 19 Dístríte da Comarca de Jaraguá do Sul És
tado d� �ta. Catarina, Brasíí, faz saber que comparecer� e�
CIll'!�no eXlbmdo os documentos exigidos pela lei, a fim de se
habilitarem para casar.,os seguintes:

'

Edital 14.703 de 28-01-86. Edital 14.707 de 31-01-86.
Arlindo Wachholz e Ma
rilze Terezinha Beber

-

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Ilha da Fi
gueira, neste distrito, fi
lho de Elmo Wachholz e

de Isolde Froehlíoh Wa
chholz, Ela, brasileira, sol
teira; operária, natural de
Guaramirim, neste Estado,
domiciliada e residente em

Rio Branco, em Guararm
r-im, neste Estado, filha de
Osvaldo Beber e de Alma
Moser Beber.

da Pereira Fossile.
Venancío 'Fosalle e de HU
Edital 14.708 de 03-02-86.
Wilson Hinschlng � Mau
ra Inês Pereira
Ele, brasileiro, solteiro, in
dustrial, natural de Jara
gu do Sul, domícílíadö e

residente na Rua Felipe
Sclmiidt, 205, nesta cida

de". filho de Waldeburg
Hínschíng e de Euclaír Pe
.reírá Lima 'Hínschíng. Ela,
brasileira, solteira, proles-
sora, natural de Joinvilrê,
neste Estado, domiciliada
e', residente na Rua Jose
Menegotti, 217, nesta ci

dade, filha de Oswaldo
Pereira e de Ignez Pereira.
E para que chegue ao conhe,

cimento de todos, mandei pas
sar o presente edital, Que se,
em cartório. onde será atixq_dQ

COMUNICAÇÄO DE FALECIMENTO

A MANOEL F. DA COSTA S.A. COMERCIO
E INDÚSTRIA, empresa estabelecida no Bairro
João Pessoa, comunica o falecimento do seu di

retor-presidente, Sr.
MANOEL FRANCISCO DA COSTA,

ocorrido no dia IV de fevereiro de 1986.

Jaraguá do Sul, 07 de fe'Vereiro/1986.

Ola 14 de fevereiro
Tamara Regina, filha Iva
nir (Elizabete) Lombardi
Sr, Marcos Krause

Marh l.]rbanski
Cristina Mª.nnes

NASCIMENTOS

Dia 16/janeiro
Rafaei Dionízio, filho Ber

nardo (1'ereziIiha) Gorges
Rafael" filho U40 (Ingrid)
Schroeder _' ,

Dia 18/janeiro .,
'

Ricarctõ Luís, filho Nélson

(S9loar) , Pavanello
Dia 19/ja�eir.o
Adríana, 'Iilh� .Nivaldo
(lvandir) FreÍbêrger
Dia 22/janeiro
Rodrigo José, filho José

Augusti�ho (Erotilde) Kons
Damele, .ülha Adolar (Ca
rín) ,Strelow,
Dia 23jjaneiro
Jeferson; filho Nívo (Ja
nete) Kr�!s
Dia 24/jáneirö
Geison Alberto, filho Diet

mar (Darci) ·Weege
Dia 25/janeiro
Maykon, filho, V i I i a n

(Inez) Siewer-d,t, Edital 14.70� âe 29-01-86.
Jackson Ronaldo, filho Genésio Russi e Isolde Ro-
Ronaldo (lr�ceniã.) Costa drigues

' .

Dia 26/janeir9 Ele, brasileiro, solteiro,
Lizianna, filha Eugênio comerciário, natural de.

(Joseene) 'Moretti Garcíà' Jaraguá do Sul, domící
Dia 28/jan_eiro " ,liado e residente na Rua
Sérgio, filho' Valdir (Mar-' Angelo Rubini, 993, nes
le�e) Burgard� "', . ( ta cidade, filho de Hercu
GIl Ederson, JllhQ Valérioi . lano Russi e de Fiorentina

(Henrieta) Pulcep,o

"j'
Russi. Ela,' brasileira, sol

Jean Carlos;', filho Darci" teira.,

C,ostur_eira"
natui:'al

(E<ila) Fagunde,s ,

de Atalanta, neste Estado,
Dia 29/janeJro domiciliada e residente na

Charles Augusto, filho Eli-
'

Rua Angelo Rubini, 993,
seu (Londá) Wendorff nesta cidade, filha de Nol-
Dia 30/janeiro ." betto Rodrigues e de Fran-
Eduardo, filho Wal t e r ciSca Rodrigues.
,(Edete) Wosniack -

Diego, filho Altaídes (Dar-
EditaÍ 14.706 de 31-01-86.

ci) Romualdo Osni Eichenberg e Elisete

Dia IV/fevereiro Maria do Nascimento

Anderson, filho Aldo (Ní- Ele, brasileiro, solteiro,

diéi) Giovanella "mecânico, natural de Vi

EHaine Cristina; filha João tor Meireles, em Ibirama,

(Ma. Cri'stin,a) Trindade neste Estado, domiciliado e

Augusto, filho Jomâr (Ive- residente em Vila Lenzi,

te) Verbinenn neste distrito, filhó de Ar
tur Eichenberg e de E-lza
Eichenberg: Ela, brasilei
ra, .sQlteira, do lar, natural

Dia 30/janeiro de Baixo Guandu, Espiri-
Nesia .Przysiny;: 46, anos to Santo, dQmiciliada e re-

Dia 31/janeiro .' sidente em Vila Lenzi,
Maria Elvira dos, Santos" ' neste distritol-filha de Ma-
22 horas noel Santana dö Nasci-
Dia 02/fevereiro mento' e de :&faria da Con-
Arthur Egg�rt, 67 ano� 'ceição Ramaldes.

Edital 14.704 de 29':"01-86.
Rogério Luiz Anacleto e

Rosa Faustino
Ele, brasileiro, solteiro,
garçon, natural de Itupo
ranga, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Frederico Curt Alberto
Vasel, 58, nesta cidade, fi
lho de Luiz José Anacleto
e Olivia Fernandes Ana
cleto. Ela, brasileira, sol
teira, comerciante, natu

ral de Presidente Nereu,
neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Frede
rico Curt Alberto Vasel,
58, nesta cidade, filha de
José Cândido Faustino e

de Jordina Martins Faus
tino.

J:lAulciMENTOS
'

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA MISSA
DE 7v DIA

Os familiares enlutados do, Senhor

MANOEL FRANCISCO DA COSTA

comunicam o seu falecimento, ocorrido no

. dia IV de fevereiro de '1986, aos 91 anos de idade,
e agradecem sensíbílízados as manifestações de

carinho e amizade, a todos os que de uma forma

ou de outra se ,associaram ao pesar da familiar
enviando 'flores, coroas, cartões, telegramas t::'

acompanhado as cerimônias fúnebres do ente Que

rido..Um agradecimepto especial é dirigido ao

Padre João Heidemann e aos médicos Drs. Au

gustinho Bianchi e Celso Storrer da Silva, pelo
conforto espiritual e dedicação profissional ú�

monstrada.
No ensejo, convidam para a míssa de sétimo

día, o ter iugar na Capela São José, Bairro João

Pessoa, às 9h30 do dia 09 (domingo).

Jaraguá do Sul, 07 de fevereiro de 1986

-----�-----�---�------:'-_._-
NA HONDASUBA

CHE GOU A

CONCESSIONÁRIA HONDA DA REGIÃO. CO

MlRCIO DE MOTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E BOUTIQUE HONDA-WAY.

..

ENTRE NESTA H,ONDA QA MENEGOTTl

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua ,A.délia Fischer, 239 (RodOVIa BR-280)

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MISSAS: SABADO .... DIA 08/02 _ Matriz São Se
bastião 19 horas e Comunidade São Luiz às
19h30min. DOMINGO _ DIA 09/02 _ Matriz _

1h, 9h e 19h. São Judas 8h, São Cristóvão ah,
São Francisco 9h30min e Capela São José ...:. 9h30,
min _ missa de Po dia pelo falecímentö de Ma
noel F. da Costa.

MATRICULAS DE CATEQUESE DE 1-' EU
CARISTIA e CRISMA _ Durante o mês de feve
reiro realizam-se todas as matriculas de catequese
na Paróquia São Sebastião, seja na Matriz como

em todas as Cc;>munidades.
QUARESMA _ Dia 12 de fevereiro ., 4� fei

ra de Cinzas _ ínícío da Quaresma. Todos os anos,
. desde 1964, a Igr�ja Católicá no Brasil realiza a

Campanha. da Frilternidade. -A Campanha da Fra
ternidade é um dos meios que a igreja do Brasíl
usa hoje, para alcançar seu objetivo de Ação
Pastoral, traçado em sua 23' Assembléia Geral,
em 1983: "Evangelizar o povo brasileiro em pro
cesso de transformação sócio-econômica e cultu

ral, a partir da verdade sobre Jesus Cristo, a

Igreja e o Homem, à luz da opção preíerenclal
pelos pobres, pela libertação integral do homem,
numa crescente participação e comunhão, visan

do à construção de uma sociedade justa e írater

na. anunciando assim o reino defínltívo".
Todos os anos a Campanha da Fraternidade

tem um lema. O lema deste ano é: ''TERRA DE

DEUS, TERRA DE IRMAOS". A Igreja neste ano

conclama os cristãos e todos os demals írrnãca

do Brasil, para em 1986, refletirem sobre o tema

Terra. O Brasil está diante de uma realidade que
faz pensar e questionar: milhões de brasileiros

marginalizados e oprimidos, devido à !pá distri

buíção e ao,mau uso da terra, dom de Deus a

todos os: homens. Todas as famílias da Comunída
de Paroquial estão convidadas a se reunirem em

grupos para fazerem a preparação espírítuel pa
ra a Semana Santa, refletindo sobre este aspecto
da realidade' brasileira.

Tombou maís um luta- jaraguaense. Socialmente Joinville, 24 netos, 38 bis
dor! A morte, no seu pa- írequentava todas às íní- netos' e 1 tataraneta, além
ramb':llar incessante, não c�ativas d.o. seu meio am-

.

dos seguintes filhos: João
.

respeíta nem os fortes ble��e. MIht�u sempre -na: Lúcio, caso c/Olga Rohwe
ne� os. fracos! Desta v�z_-�- P?btl��, fazendo parte de

:

mar, Waldemélf (fal.) e s/
calUmaI�umprezado arm-... díretórío, Na seu tempo viúva Irmgard Schmelzer,
go, quan o Ja começavam ,e�teve �o l�do do dr, Plá- Rosalinda caso cl Adolfo
a pesar os anos de ace- cido Olímpio de Olíveíra Bartel,Maria, viúva de AI
sas lutas. sustentadas com e do ex-Senador Carlos fred Emm d f 'w I
d d ltí

o en oer er, a -

enob °t edcomh a rvez, dO <?o�es de Oliveira, este trudes caso cl Orestildo
Com a e a onra e. o ultimo fazendo ao seu fra- Toma 11' Cl

• .

TdeVer t
. ..,:. se 1, emencia e e-

'E '. ,

", em�-� amigo· a· saudação rezinha cas cl Valdemiro
. In. nossa _retma perma- Trapp"

.

�.ce a figura do cidadão
-

C
'.

,

eQnh�ldo pela carinhosa
-

.

om a sua morte um

abZuhha de Manduca ou o
vácuo im�n.s? invade a

"seo" Manduca da Costa �ossa sensIbIlIdade e, por

o· homem de todos conhe� �stantes a. nossa íntelí-

cído e que o registro ci- �erncia !ecusa-se a acredí-

vil de Joínvílle assentaria .

no m��tável. Mas tal

como sendo Manoel Fran-
e a condição humana: vt-

cisco da Costa, filho de ver, lutar, morrer. Que

João Domingos da Custa
. �EUS o tenha!

e Rosa Bastos da Costa, .V. Schmöckel - Fev/86.
nascido no Cubatão, que
desagua no Saguassu 'e que
leva o velejador para São
Francísco, aos 10 de ou-

tubro de 1894. pelas 'bodas de íerro. em

Com 18 anos de idade 1981. Manoel Francisco da
vem com seus pais para Costa carregou diversas
Schroeder I, onde ajuda bandeiras reívtndícatórías
nos serviços de lavoura. para a sua região. A prín
criação e engenho de ca- cipàl delas era a ligação
na. Conhece, então, a mo- de Jaraguá com Schroe
ça que seria sua esposa, der, através de uma ponte
Wanda Henschél, já fale- que oferecesse segurança
cida há aproximadamente

.

de tráfego com qualquer
5 anos. No dia 4 de mar- tempo, e que, se esta não
çó de 1916 acontece o seu .

saiu em local de .sua pre
casamento e inicia-se tam-' ferêncía, esta frustração
bém em Schroeder com' foí

.

compensada com' a

lavoura em terreno pró- posterior faixa asfáltica

prío, tocando igualmente
.

que' hoje alcança as suas

um engenho de cana. fá--
.

propriedades. Em tempos
bríca de "muss" e farinha. . mais remotos ás suas ne

enquanto nascem e cres- cessídades exigiam a pre
cem os seus 'filhos: Em' sença da energia elétrica
1935 resolve' atravessar o e, embora gestionasse jun
rio Itapocuzínho e lá íun- to dos governantes da
da no lugar mais tarde época, ele trouxe às suas

conhecido como João Pes- expensas a rede elétrica
soa uma firma individual da Casa Comercial de

que é transformadà em Gustavo Henschel até a

1944 em sociedade anôní- sede de João Pessoa, be
ma pelo seu extraordíné-: nefíciendo a Serraria de
rio desenvolvimento, que Erwino Vogel & Cia. e a

ia desde o florescente (;0- sua própria. Ele. não es-.

mércío e indústria até a perava que as coisas acon

criação de suínos e aves, tecessem. Ele .as fazia
fábríca de .Iactícíníos, ma- acontecer.
tadouro e fábrica de Era, também, "carrei-
aguardente. Era um pe- rista" ardoroso, e com

queno império, o precur- bons animais .'. ganhava
sor da diversificação das prêmiOS nas raias de Gua
atividades €mpreSanalS rammm,. Itapocuzinho e

dos dias de hoje, tal era a Jaraguá, Não raro, em

Sua visão das coisas co� noites enluaradas "varia
mo um todo pflrà sobrevi- vél" (assim era o nome) o

ver economicamente e se 'animal na raia, às escon-

pOr à salvo de imprevis-
. didas dos demais; Ele pró

tos. Um economista cabo- prio, o Manduca e o "Jan
cio que sabia com caute� golf, seu filho, como jó
Ia o seu empreendimento queis, montavam os cava

que nem a atual moder- los adestrado!); rumo à

nização conseguiu solapar vitória.
os seus alicerces. Um es- Com a sua morte, às
tudo mais apui-à.dó de sua 3,30 horas .do dia 19 de

personalidade cativante fevereiro, deixa uma irmã,
poderá determinar a exa- Rosa (Loló), com 81. anos,.
ta extensão do homem. progenitora do dr. Márcio
dentro do empresariado Nascimento, resídente' em

NOVO PROGRAMA
CULTURAL NA
BmUOTECA

A Biblioteca Pública
Municipal Rui Barbosa, de
Jaraguä 'do Sul, está inau
gurando um novo serviço
à comunidade, principal
mente pare as crianças.
Trata-se do Bib-Vídeo, com.
fílmes e desenhos infan
tis qUe são exibidos todas
às quintas-feiras, às 11 ho
ras, na própria Bibliote
ca. As sessões são gratui
tas, mas para poder assís
ti-las deve-se apanhar o

ingresso de segunda à
quarta-feiras, no local. O
ingresso valerá para ga
rantir lugar, uma vez que
a lotação sentada é de vin
te e cinco lugares.
O Bib-Vídeo foi inaugu

rado dia 6, quando foi exi
bido o filme infantil
"Anni". Os próxímos se

rão: dia 13, "Asterix _ o

Gaulês" (desenho); dia 20,
"Mary Popys" (filme) e,
dia 21, "Zapped" (comé
dia). Mensalmente o "Cor
reio dó Povo" vai divul
gar a programação do Bíb-
Video.

.

Pasto de Veadas Marcauo
Chapéus, bOQés vizeiras, camisas, sborts,

.

bermudas e cordas..
Em frente • fábrica.' Amplo estacionamento.

ADVOGADOS
AURILENE M� BUZZl

LEONEL PRADI FLORIANI

Questões de terras - acidentes de transito :.... In- -

.

�

ventár10s - cobranças e advocacte eto.
.

geraL -

Rua Reínoldo RaU, 86 - sala 4 - Fone 72-271:1

Compre seus materials de construçio na

Arte Laje Jaraguá
ARTBLAJE JARAGUA

LTDA.

A melhor laje da regiã0

e agora também com todo

o material de construção.

r

Visite-nos

Rua Exp. Antônio Carlos

Ferreira, 850 - Fones 72-

101 r e 12-1292. Jaraguá
do Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JA�AGUA DO SUL
c...

EDITAL DE LANÇAMENTO Ne.» 02/86'
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO
SUL, _divulga através do. presen!e �dital QS la�çélr
mentos referente a pavlmentaçao a paraleleplpe
do da Rua 10 _ José TheodoroRibeiro, de acordo
com o Edital de Custo N9 28/H5, de 18 d� d_ezem�
bro dê'1985 e o Decreto N9 .1.269/85, de 18.d� deo.
zembro de 1985, sendo que os confronta,ntes flcam
lançados de acordo com a relaçã<;> anexa � com

o vencimento do pagamento (a vista ou 1· par
cela) fixado para o dia 15 de fevereiro.. de 1986.

Nome m2 Cr$.
01 - Udo Drews 286,67 - 15.435.459
02 - Werner Krüger 102,00 - 5.492.088
03 - Caetano Ribeiro 375,00 - 20.191.500
04 - Comunidade Evangéli9.a 100,00 - 5.384.400
05 - Egon Drews

.

. 267,33 - 14.�94.117
06 '- Emp. Imob. Marcatto Ltda. 92,33 - -4.971.417
07 - Ademar Rial 90,00 - 4.845.960
08 - Antônio Ribeiro 259,74 - 13.985.440,
09 - Pedro Bonet 68,33 -, 3.679.161

Jaraguá do Sul, 04 de fevereiro de 19�6 ..
. DURVAL VASEL - Prefeito MunicIpal

SOCIEDADE RECREATIVA ALVORADA

Rio Cerro II _ Jaraguá do Sul _ SC
EDITAL DE CONVOCAÇÄO

Pelo presente, são convocados os sócios-pro
prietários desta Sociedade, para a ASSEMBLEI._A.GERAL EXTRAORDINARIA, a realizar-se no dIa
09 de fevereiro de 1986 (domingo), às 9 horas, em
sua sede social, para tratar sobre:
- Assuntos internos de interesses da Soo:

Ciedade
- Assuntos gerais.
JaraguA do Sul, 05 de fevereiro de 1986

GERHARD SCHONKE �'Presidente'

Estado de'Santa Catarina .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE LANÇAMENTO Nl} 03/86
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARA.GUA DO
SUL, divulga através do presente Edital os lan
çamentos refererite a pavimentação à lajota da
Rua 219 _ José Maria, Gomes, de acordo com o
Edital de Custos N9 34/85, de 18 de dezembro de
1985 e o Decreto N9 1.275/85, de 18 de dezembro
de' 1985, sendo que os co�frontélÍltes ficam lança
dos de acordo com a relação anexa e com o veD
cimento do pagamento (a vi$ta ou 1 � parcelé;l) fi
xado para o dia 15 de fevereiro de 1986.

Nome m2 Cr$
01 � AlÍdo Krutzsch 36,17 - 2.347.071
02 - Alido Krutzsch 69,07 - 4.481.952
03 - Osvaldo Pereira 58,80 - 3.815.532
04 - Horácio Lazzaris 58,33 - 3.785.034
05-' 52,50 _ 3.406.725
06 - José Grossl 52,27 - 3.391.800
07 - José. Antônio da Silva. 75,60 - 4.905.684
08 - Antenor Galvan . 42,00 - 2.725.380

Jaraguá do Sul, 04 de fevereiro de 1986,
DURVAL VASEL, - Prefeito Municipal

. Escrilórl:o Contábil Garcia
CRC-SC 0075. Despachante credenciado sob D' 490

*- Emplacamentos
*

Liberações
* TransferênCias

• Seguros
•

Renovações de Licenças de VetculoS
Confira a eficiência de nOS$OS serviços
,Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fo�e 72-0695_

-
... ,:,:,"

DlBs 'Iludas de-café estão sendnomen:iallzadas·
la, 10 covas após o' guan
to ano.

.; .. PAGINA 09

fé beneficiado necessita
se 20 pés de café, ou se-,.

FAMPESC DENUNCIA
DESCUMPRIMENTO DO
ESTATUTO
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llILH:AlU3S J>B PESSOAS N� PECARROZ. ZONTA DENUNCIA
11: . - DESCASO DO GOVERNO
A 1· Festa Catarínense 15 anos. Masserendubepresentou um aconteci-do Arroz ·(Feca:t:roz),: rea-

.

ipdssuía 4.500 hectares de mento histórico. e _fredi- Um tot

.

EDITAL DE. LANÇAMENTO NV" 0.j�6·
. lizada' no Iínal-dê-semana.: fÚ'l'.oZ explorados e hoje- tou a sua reahzaç�o ao .

do íntetio�A; PRBFEI'ItJRA. MUNICIPAr:'DE JARAGUA.DO em Massaranduba, ät:raiu. atinge . à 8.000 hectares, trabalpo tncessente
_

de munícíploSUL, divulga através d.o prese��e.�Edit,al os.l.?�ça�. milhares dé,pessoas:däir-e., j,pässando de uma produtí- descendentes de alemaes,
.. Sul, mam]méntos referente a pavímentação.à p:a���e!:e_�II?-�d? .. :.giao e -de Est.a4Q·�-que. ::t�:''', ,�idade de 60/63 sacas/hec-

.

italianos e. poloneses, ·que·. se tia com'da' Rua 17 - Venêncío .da Silva Porto, -de acordo
_

- verem ': bpott-ünidadê .; de- "tere par� 100 -sacas, ehe- soma� noventa por cento café, dacOJIl o Edital de Custos,�9 32(8�, 4�e� ��8' de deo. presenciar.'as exposições::,e .
·:·gando até a 150 sacas em da pop�la.ção. A .sua gran- (caturra)c'zembro de 1985 e o Decreto N· !.271!8?, d.e 1,� �e acompanhar' as atrações·' algumas propriedades, a de meiona dedíca-se ao relo, dedezembro de 1985, sendo que os cónfrontantés que complementaram' Ö

.

melhor do. pais, 'graças ao plantio do cer�al. . Acaresc,ücam lançados de acordo. com a re�'açã? anexa ; acontecimento. A abertura uso de técnicas e da atua-
.

O secretáno. Odacl,r .. cão da PlIcom' o vencimento do pagamento. (� v,I�,ta, .o,!-, 1: ..deu-se com o tnícíe da �se� . ç�� da extens�o, I1l�l. tZ���a 10u:,ou o.' trabalh�'_: � 9:-:}�(ln�p,"p�tcela) Iíxado Pélrª o di�,15 de fev�re!!�':Cde'$'���6:. gunda . colheíte-ioâctal: de -: Déip.arch acrescentou que da 'exten$,�C;> �r�l na !;�... ri-ú pará oNome
. : m2

. r.. O' arroz de Santa çatarina6:·�tiã·regliC), o progr�. de i119 � �s e$fofWs. do� �r()-�, :'çtjário, adOI! - Theobado Hag�om., .. ': '1�9,��.� . p.q2�78�.. .' .presenciada . pelo 'secrêtá�:', m�qulnaa proporcionou, a d.utôres.e. ,�os' org��a.ü0- ... mudas,02; � Igr�ja,AssemQ; de �� ... 15,,9� -. 4�O�8;3?S. '. : rio da Agriéultura e re-·· que mats de 50 colh�ita- ru 4a Festa
.

do Arr�zl de Cr$ 203' - HACASA�Adm. p�senv. .
'., '

. presentante do 'Governa- deiras fossem adquindas lem)?rando �e mesmo a. 19!' que
: Imob. - SC LtdÇl, 183,32 - 9.870.683

dor, Odacir Zonta.· Na em grupos, sendo 14 em meio da estlagem que as- vendidas ..
04 - Eugênio J. da Silva 70,83 - 3.813.771

oportunidade, o supervisor Massaranduba.. solou o Estado, c.ausandoos! - Marcatto Administradora de
regional da Acaresc, José Pa�a o.prefelto Zeferino bil�ões de cruzeuos em; Bens Ltda. 112,40 - 6.052.066
Demarch observou que há Kukhnskl, a Fecarroz re-. preJuizos a agricultura,06 -' Osnildo José Neitzel 46,75 - 2.517.207 '

assistia a um acontecimen-01 - Dorival Kanzler 99,17 - 5.339.709 Estado de Santa Catarina to que ratifica que é so-oa - Valmor Vieira 35.42 - 1.907.154 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARA.GUA DO SUL mente através da agricul-09; - Neide Mari.a Dalari 56,67 -' 3.051.339 � tura que' o Brasil poderá10' - João Pedro Steinbach 58,08 - ·3.127.260 .' EDITAL DE LANÇ�ENTO NI 04/86 se desenvolver. "O agri-'1 l' - Jorge Orlando Amósio 73,67 ,- 3.966.687
cultor catarinense dá mos-12 - Oregio Manuel da Silva 55,25 -. 2.974'.881 A PREFEITURA MuNICIPAL DE JARAGUA DO tras do que é capaz. Mes-.13 - Cecilia Strelow Rosa. 65,t? - 3.509.0,13 SUL, divulga através do presente Edital os lança- mo ante a insensibilidade14 - Ondina Hagedorn 17,00 �. 915.348 mentos referente a P!ivimentação à paralelepípedo "e dá' discriminação do Go-15 - Mizael Giacomossi 51,00 ..; 2.746.044 da Rua.208 -'- ENRICO FERMI, de acordo com o vemo Federal, estamos16 - Regina Fodi Leitholdt 194,08 - 10.450.044' Edital de Custos NI? 29/85,'de 18 de d,ezembro de· plantando e mostrando o17 - Silvio Schroeder 53,63 :- ".2.898.423 1985 e o Decreto NI? 1.270/85, de 18 de dezeIIlbro que säbemos, colocando o18 - Joãozinho Julio Depiné 97,47: - 5.248.175 de 1985, sendo qUe os confrontantes ficam lan- produto na mesa dos Mi-,19 - Ivone K. Becker ' 56,67 - 3.051..339 çados de ácordo com à relação anexa e com o nistros que não reconhe-20 - Alberto Scheuer' . 68,00.- ... 3.661;392 vencimento do pagamento (à vista ou 1� parcela) cem o nosso drama".21 - RF.F.S.A 1.!364,3,3 �,'.100.382,985

.

fixado para o dia 15 de 'fevereiro de 1986. Adiante, na sua criUcà aoJaraguá do Sul, 04 de fevereuo de 19�6. 01 _ Jaime Franzner 122,33 m2 - Cr$ 6.586.737 Governo Federal, ZontaDURVAL VASEL - Prefeito MuniCipal 02 ._ Cereal. Urbano 398,67 m2 - Cr$ 21.465.987 disse que "o Sul alimenta03 _ Ary Grossklags 98,33 m2 - Cr$ 5.294.481 o Pais e não é dado a im-04 - Carroçarias Argi 426,00 �2 - Cr$ 22.937.544 .portância devida. Quere-Járaguá do Sul, 04 de' fevereirO de 1986. ..

mos o mesmo tratamentô. DURVAL VASEL - Prefeito Municipal dado ao Nordeste, neste
momento difícil, cuja re

tribuição será dada a cur

to prazo".
Na abertura da Fecar

roz, falaram ainda o ex

prefeito e secretário-exe
cutivo da Amvali, Dávio
Leu, em nome dos prefei
tos da Microrregião, o

presidente da Cooperjuriti
Irineu Manke e o presi
dente da Câ.mara de Ve
readores, Ademir Sprung.

IIiIERIUO-YEtl'" �..

lalermediá,ria de
Imóveis lld�a.

- IMOVEIS
'

..

A VENDA r: �
- 3 terrenos sítuado defronte ao Breithaupt

.

.j..

Rua Cabo Harry Hadlích c/Z casas.' de madeire,
.e de alvenaria. ..

.

'. í s-b- apto. com 126 m2 defronte ao liosp��ª ....ª
José, com telefone.. .

_
,.... . .

--Te f i:
_ 1 chacara 110 Rio Molha, com várIas n e

torias.
.
'. 1 51:\0 2 sit�a'da '....:.. 1 ca. mista com terreno de . \!1: mz: _

,
.

na Rua Emilio Stein.
.:

, .

- 2 terrenos situados na Rua José Emmendoef-fer com 500 m2 cada.
. Barra_ Vende-se ou aluga-se casa na praia. ,d:,�\.I .

Velha. . J' . do SulR. Joio Piccoli, 104 - fone 72-2117 -

.

aragua
•. ',

3 pessoas,
sede do

raguA do
Segundo Pedro Cascaesínteres-. .

".
•

"'1'
'

Filho, Presidente da FaJll-mudas de
. -·Po·I'.í.cia� ..

V8
..... ft8S.·p·jpSI.CO DUO :e carcer. pese _ Federação .das As-de catuaí

-

.

II
socíações de Micro e Pe-ho e ama-

A'Delegacía Regíonelde . dato possnir diploma de, quenas- Empresas de San-baixo. A
Policia, através de seu ti- 19 grau. e, para o curso ta Catarina, justamentecolabora-
tular, Dr. Adhemar Grub- de psicólogo policial,' ser em Santa Catarina, Esta

a,. que fe�. ba, . informe .que encon- .J9tlP.éj,qö,��m:���c.ö�<?�i�, por do onde o Estatuto .daCambo� .' ttaIrl"se ; abertas' .às jn,sçfi- .: iê:J_ç'\l!d�de _qJ!fl�� <?u:�eco- Míeroenipresa fOI. cónsi-Agrop�;,: . ·ç.õês ri,a ":Ac,,-deiPJ�' Q� ,�P?: .. IIp:e�id..a�. ��lp.;. qo:r�P�_o: Fe- derado como um exemploduas .�lL lidá e-m' Flqfianç,po)is,' Ra=�; 'ciér�l �dl��oma. Qe�i,da�en- para o resto do País, está
o unítärío

tá os cursos de' ps.jéQIOgO� Je r�gIstrad.oJ, .bein. �omo, havendo um sério erro deesmo va-
'policial e policiar (:âI'c"<�-

.

ln's:ctilo n,õ i�s�e.ctiy� C;on- interpretação do Estatutosendo re-
..

'reiro.· Os candidatos" de- selho.. . .. _
quanto a perda de condi-

verão ter a idade mínima Maiores Inf�rmaçoes .a ção de microempresa àque
de 21 anos e maxima de respeito podera.o ser �bb- las que, porventura, ve"
35 anos para poliêial car" das na DelegaCia Regional riham a ultrapassar o li
cereiro e 21 e 50 anos, de Polícia �e Jar�uá do mite máximo de fatura
respectivamente, para psi- Sul,' na rua G�lher�e mento anual, qual seja, as
cólogo policial.

.

'

�Wackerhagen s/n°
.

(Bau- 10.000 ORTNs.
Para o curso de poliCial rO' Vila Nova), anexa ao

.carcereiro, segundo' Grub- prédio do Fórum da Co- Em hIpótese alguma as
ba é necessário o candi- marca. . empresas que ven�am. a,

.

"

ultrapassar, no pnmeuo

SCAR adquire cítara e ahrematnculas :::t��ea;:,�=��t�re�
.

.

.

f' visto no Estatuto catari-A Sociedade Cultura caixa de ressonâncIa, a 1-
d d"t deá d nadas por cravelhas. A nense,. per e o uel � .

Artística de Jaragu o
'. d t furo ser microempresa, pOlS e' Sul aumentando· o '.

'seu caIxa po e er � '.'
_ previsto nas próprias leis,ace�vo instrumental) aca- oval para dar ma,ls de�ta",
a nível estadual (6'.569/85ba de adquirir uma cita- ques os sons graves: 'art 4 § 1) e nível fera e mantem abertas ma.- A sua örigem, mUlto r�- deral' (7:256/84, art. 9 e §.. triculas para interessados mota, acha-se. prov�,:,el- Único), que diz: "A perdana aprendizagem de. sua mente no anb.go ",Egito, de condição de microem- .

execução. A cítara é um como.uma ddenva�o da
presa, em decorrência doinstrumento musical de lira, hberan o am .as as
excesso de recéita bruta,forma trapezoidal, de 8 a mãos para t?car o Instru-
só ocorrerá se o fato se39 cordas (ª da SCAR tem. mento

..
A clta�a. acompa- verificar durante dois anos32 cordas, portan.to, é nha mUlto. a mUSIca. popu� consecutivos ou três alterconsideíada um Instru- 'lar da, EuroPli .alpma e,

nados, ficando, entretanto,mento de orquestra). :' .As
"

Jjm� ._?utra vanante, da
susp'ensa .de imediato acordas estão dispostas� ho-. Illdla.
isenção fiscal".rizontalmente sobre uma

Junto
ql.le já co'

tregues, a;
bui inst

plantar, a

cessAria,
e os cuid.
Este é o

s mudas]
a ser en

esc distri
de como

ação ne

paçamento
ecessários.
ano que o

lantio de
está sendo
do, neste
entregues

programa
café da A

exeçtltad�
período,

.

doze mil Jn

'sta social
esponsável
liberou ao.

A ,ext
Arlente '13
pelo trab.
"Correio
mações ac

mentos m

litro de
.

em média'

depois de .

pata 2�0
230 gramas'
cascadas
mas. Outr

gramas de
do prodUZ O graI_llas
após torr

..
e mOldo,

Portanto, � tro. de c�-
fé cereja z em me�
dia 100 s de cafe

torrado e

produzir 15

gramas e,

o peso cai
s. E estas
ois de des
, 125 gra-
ados: 125'

- E'D I T A L -

AUREA MOLLER GRUBll
do Notas e Oficial de Protestos' de TItulOJ
do Jacaauá do Sul, Estado de S. Catarinllj
Jet, etc.

paz saber a todos quantos este
.

1/"'1__1:. .' testos os os contra:se amam neste '-AI. !.Uno para pro
,

.

-

Alido Pavanello, nesta cidade; Be mho HDU,n-V· t t' n, o IS-demann, Morro da Boa IS a, nes a,
'ld Rtribuidora de Bebidas Ltda, Rua R o Lt�u,nesta; Engenho Distribuidora de ß!j as

C 1
a,

nesta cidade; Gráfica Ll.lpa �tda; J ern����Meyer, nesta; Ivo Corre J�Ior, Rl� ta LtdaGrubba, 231,. nesta; Mercad1:q.ho pai '

Rua Mal Deodoro da Fonseca!,. nes: contradosE como os ditos devedores nao fo
f

'

d 'd
. tiJn ' az pore ou se recusaram a aceitar· a . eVl. a 111

. • mos eom'intermédio do presente edital para que o� T 78 no
pareçam neste C�6rio, .na. Rua '<Artur

� �u e�tão
prazo da lei a fun de hquldar o seu d

J f'-

d eil os Te en-dar tazio por que o nao faz, sob pena eS. .

dos títulos protestados na forma da l�i, etc.e 86.Jaraguá do Sul, 06 de fevereIE_o d. Notas eAares Müller Grubba - Tabeha
J do S I.)ficiaJ de Protestoa de Títulos da Comarca . u

em que

ca-

ERRITA
N Edital d� Convocação da .Amevi-Asso

ciação
o

Comercial e Industrial das Micr� e Peque
nas Empresas do Vale do, Itap?cu, �ubh�ado nes

te jornal, na edição passada, a pA.g�na c�nco, o�
de se lê eleição dos 19 e 29 secretan<:>s] Ie-se �lel
ção dos 19 e 29 tesoureiros. Os deIllals dados per-
manecem inalterados. .

JI:I Leias e SupermercadOS
�� 'IREITHIUPl
-

.

resul'tado do sorteio reaHzado dia·Informam o

29-01-86

1q prêmio nq 90.546 _ 1 R�fl'i.gerador Consul

S
'.' "A" Anadir Becker _ Jaraguá do Sulene -

S" "B" Valdemiro P. Aguiar - Corupáene -

ê . nl() 52317 1 Máquina Costura Eigin2e.» pr mIO .
. -

J 'd C::ulSérie "A" _ Bar do Machado - aragua. o �

Série "B" _ .Ernesto Lizmeyer _ Campo Alegre

Próximo sorteio dia 26 de fevereiro de 198�

A Fampesc, tendo em

vista o fato da lei ser sU;
ficientemente clara, ..

esta

instruindo todos os mIcro

empresários catarin:nses,
no sentido de que nao se

jam efetuados os pagamen
tos do ICM, .basea?o no

texto' da lei que e bem

objetivo. Como o I'��t�tu
to da Microempresa e�tá
aí, presente em nosso �la
a-dia, não existem mobv�s
para o seu não cumpn
mento por parte da� Exa

torias do Estado, pOlS co

rno consequência, ao de�
respeito do mesmp, !p,�ll
tas serão as demandas )U
diciais, diz o Presidente da

Fampesc.

Desfil Máquinas Uda.
..

E 'pamentos para fábrica de doces de frutas,
cha= de cobre, fundiçio de alumi�io e, bro�e.,
Destiladores de aguardente e alamblques de c0b,re.Rua Jeinville, 433 - Fone 12-1564

;
.

Jaraguá do Sul _ SC

Elelrônica
MENDONC� ... i

ASSIST2NCIA. TV, VIDEO CASSETE E;.'

VIDEO GAME .

.

Posto autorizado video game Dactar e �ls�ac.
Transcodlficaçlo de videos importados.: ._
Rua Joio Marcatto, 119 - Foile 72-2128

Jaraguá do Sul.

, PERSIAIAS .' BOI • ESQ. ·OE AlUIII�I.O .

'PERFLEX'
RUA JOINVILLE. '131· .iARAGUA 00 SUL • sc

FONE: IOI73I72.Q1185 .

.

Perslauas horizontais e verticais,
.

.
box para banheiros,

dlvJ86ee, toldos, portas sanfoRadas, l':1minosos
e serralheria em alumiDio. .

Consulte-nos! fone 72-0995

Foto Center Ltda.
Agora sob nova direção

Revele seu filme a cores e ganhe desconto d� 30%
mai!: umaampliaçãode:20x25eumálb.um . C;Ol'UO

brinde.

IJolo Center - Galeria Dom Francisco Sala 05

PINGUIM \Sorvetes
o MELHOR DESTE VERÄO

Sabor ureza e qualidade. Sln�'a-se à vontade tomando
, p

1 IJ1.- "Pinguim" em vários sabores.sorvetes � P co at ,

Temos também gelo.

1 R bin' 11·lft· Barra do Rio Cerro (fundosRua Änge o U I, .
� -,

.

d Sul.do Sup: Benthien) - Fone 72-2181. - Jarag��,h()-c.·��ot:
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Os Herdeiros da Duquesa
41. OS HERDEIROS NO ESTRANGEIRO .... 1. A POLt
TICA: Aqui na Vila Duquesa sempre houve interesse
pela politica, sobretudo entre os lideres. Nos anos de
1945-48 os homens se encontravam todos os dias, à
tardinha, ali em frente ao mercado-velho do Sr. Wal
demar Gumz, para ouvir o noticiário. É que o Sr. Gumz
tinha um rádio e transmitia as' notícias para fora, atra-

. vés de um alto-falante colocado na janela do sótão.
Depois do noticiário os homens iam todos la no Emí
lio discutir e "brigar". Os dois partidos fortes eram o

PSD e a UDN. Este bipartidarismo fez com que a Vila
permanecesse fraca, sem liderança durante muitos
anos, elegendo somente líderes "de fora" e. aguarden
do prom�sas. A dívísão de ume. comunídade em, doi�
ou mais partidos é • o jOiO dos grandes para evitar a

união dos pequenos..» eles ficar s�JDpre em cima. O·
primeiro candidato .. a vereador na Vila foi o Sr, Ezeli
no Rasá, em 1941; ganhou apenas 3 votos. Os peque
nos não dão valor aos pequenos, só confiam nos gran
des e esperam soluções vindas de fora. Deste jeito a

comunidade fica sempre pobre e os grandes "assaltam
o bem comum". Quem conseguiu eleger-se, com mui
to esforço, até hoje, foram: .Rudíbert Schmelzer, Fran
cisco Pavanello, Albino Wehrmeister, Alido Pavanello
e Alvaro Rasá, que, para vencer, sentiram muita per
seguição de "duqueses". Alguns até não quiseram mats
concorrer pare o bem de todos... Isto explica porquê
a presença da Prefeitura ali quase não foi percebida.
Culpa nossa! Vamos unir-nos que as coisas melhoram ...

A PREFEITURA: O município alcançou sua auto-·
nomia em 1934. Em relação à Vila Duquesa ela sem

pre esteve atenta na conservação da estrada, abrindo
curvas e fazendo bueiros, aterrando·e ensaibrando. O
povo está reivindicando: jardim de infância/ posto de
saúde, gabinete dentário/ farmácia, telefone público,
praça.jnome das ruas (placas}, projeto de água e esgo
to, calçamento do encruzo. Afinal/ Santa Luzia tem

condições até de formar um Distrito. É preciso falar e

se mexer como faziam os nossos pais. Calar e ficar
parado é tática só de assaltante. Santa Luzia, "Terra
de Duqueses", não pode ser sempre colônia. O novo

e atual governo é uma conquista para o povo. O povo
não pode ser iludido. Vamos lá!

O RlNRURAL: Significa "fundo rural" dos traba
lhadores da terra. Foi uma ótima conquista do povo;
o governo atendeu. Aqui em Jaraguá começou em 1969.
Serve' para ajudar os colonos em suas necessidades
fundamentais como saúde, velhice, aposentadoria, por
exemplo. Para formar este fundo os colonos descon
tam sempre uma pequena parte de seus produtos, na

hora da venda. O primeiro presidente foi o Sr. Luiz
Maffezzolli. Depois dele entrou a tática dos tecnocra
tas. Hoje há quem, sem ser agricultor, está vivendo nu

ma "íofura", proveniente da "admínístração indevida"
dos descontos e beneficios públicos, enquanto que o

pobre do colono vem perdendo cada vez mais seus le

gítimos direitos de saúde velhice e alimentação.
O SINDICATO: É o órgão de luta e justiça dos co

lonos; não é para extração de dentes e guia de inter

nação. É preciso que todos sejam sócios dele, eleger
uma diretoria que tenha compromissos com a gente.
a classe, e não com políticos, firmas ou patrões. So
mas uma classe igual às outras. Vamos conversar de

igual para igual. (Próximo capitulo: O Cemitério -

Continuação).

A(Jropecuária. Casa do
Lavrador Lida.

Distribuidora exclusiva das rações e concentrados uGUABI":
Mantém completa linha de defensivos, adubos, sementes

e ferramentas agrícolas.
Loja 1 _ Rua Joinville, 1.194-F; 72-0919-Jaraguá do Sul.

Loja 2 _ Barra do Rio CêrroFone 12-2223 _ Jaraguá do Sul -SC.
Loja 3 _ Rua 28 de Agosto 2345 Fone 13-0066 - Guaramirim ,;, SC.

oBANCO IOIAL.

O.............esbinoa.codatl!rradà....

:iEBESC �
-----_._-_--- ----_._._-_.-

Elnpreendimenlos Imobiliários Marcallo
..

More bem. more no Jardim Ana Paulal
. Lotes com infra-estrutura completa, prontos para construir o seu lar.

Localização prívílegíada no NOVO Jaragua Esquerdo, agora com a pavimentação
facilitando o acesso e valorizando o seu mvestímento.

APROVEITE AS CONDlÇOES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO .

.

Informações e Vendas com a garantia e segurança de

Av. Mal. Deodoro, 1119 Fone 72-1136 - eRBCI _ 093._ llª' REGIÃO.
"�"""........r�........_w...."""""""""'�

� ------------------------------------ -- -----------------------
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Fundado em 10 maio f9l9. CCC 84.436.591/0QOl-34,
Diretor: Eugênio Vij:tor Sclunöcael � Jorn.pru� . ..., ..�_. _.)
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Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

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

RELOJOARIA AVENrnDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades,

Agora também aquecedores a

eneJgia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448I
Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

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. Vísta-se bem com a

moda Ver ã o da

Cinderela
Veite .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.

Consulte-nosl

Rua Joinville, 1.016 - Telefone 72-1101

Foto L os S
'Fotografias _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

CONFIRA A HISrr(lRIA ...

>',.'-, "�""i
Barão de -Itapocu

...HA 40 ANOS seguinte ordem do dia: 1. - Prestação de
-- O "Correio do Povo" recebia a contas; 2 " Eleição' da nova díretoría
visita dos colegas Flávio Alcaraz Go-' para o período de 1956 e .3 - Assuntos
mes, _do "Debate" e. Cídío Salatíno, do, .

de .ínteresss.. geral,
"Correio do' Povo", ambos de Porto ..•HA 20 ANOS

Alegre. Os dois jornalistas iam à Capi-
-- Assumíaa prefeitura Q sr. VIe

tal Federal, afim de fazer reportagens dor Bauer, através' de uma eleição que
sobre a posse do General Eurico Gas- trouxe uma série de transformações na

par Dutra. Para quem não sabe, a me- vida de Jaraguá do Sul, como também
lhor viagem via terrestre era pelo lí- em 1982 essas transformações se ma
total e a estrada que conduzia ao Rio nífestaram através ,do própnío P9YO
de Janeiro passava necessariamente por que queria renovação. Comentando a

Jaraguá do Sul. Daí porque a visita." posse de Victor Bauer a imprensa abria
-- Em edições anteriores o comen- espaço para dizer que os vereadores
tário ao Orçamento Municipal para João Lúcio da Costa, Eugênio Victor
1946 e, entre as despesas um que di- . Schmöckel, Alberto Moretti, Henrique
zia respeito a uma verba de Cr$ ....

Wolf. Loreno Antonio Marcatto, João
1.800,00 destinado ao DIPOA. O sr, .Io- Hermílio Cardoso, Waldo Krutzsch,
sé Luiz Pereira dirige à redação longa Rudiberto Schmelzer, Clemenceau do

_

carta para verberar a nota, concluín- Amaral e Silva e Erich Baptiste, tinham
do que "além disso a DIPOA não tem a missão de empossar o novo adminis
nenhum acordo com a Prefeitura, de trador, saído da própria Casa legíslatí
molde a compeli-la pagar' aluguel de. va, portanto, conhecedor das coisas pú
casa à seus funcionários. Ha engano blicas, agora enfrentando o executivo

.

na sua notícia. principalmente quanto municipal. E maís: "Cremos que o novo
à Divisão, o que seria conveniente uma Prefeito há de cumprir a sua platafor
retificação, afim de não confundir alho ma governementel.' Entusiasmo e espí-

.

com bugalho".'O redator não' só retí- 'rito de luta não íaítêm ao novo prí
fica nada, como acrescenta o que se meiro mandatário deste Município, E

segue: "Não sabemos quem é que re- preciso, agora, que os funcionários e

cebe os 1,800 cruzeíros destinados ao
.

operários acostumados à dulce víta, se

servente do DIPOA, pois não nos ínte- apercebam da gravidade do momento,
ressa a pessoa, mas unicamente o des-

.

para trabalhar ativamente no reergui
,vio para um serviço alheio à prefeitura mento de nossa comunídade. Classes.
ou até para um cargo inexistente aqui. conservadoras, operários, ferroviários,
A verba consignada no orçamento é lavradores, fazendeiros e profissionais
para "Fomento da Produção _ Animal liberais e,

.

todos quantos possam estar

_ aluguel do prédio � água para um imbuídos de bons propósitos, devem

servente -do laboratório do DIPOA (Ser- dar um crédito de confiança ao homem

viço Federal)". Dai, nada a retificar. que governará o município pelos pró
Como é -bom que as coisas fiquem bem xímos 5 anos". Que, aliás, só foram

explicadas porque daí o pinto não pia, quatro ... ,

o gato não mia e o povo não chia... . •.HA 10 ANOS
..•HA 30 ANOS ,

'

-.:,_ Diz a imprensa' da capital que a

O escrivão de polícia Osny Mül- política nacional é bastante séria e não

ler em aviso à imprensa, de ordem d� podê continuar assim, apesar dos es

sr. delegado, comunicava aos ínteressa- íorços democráticos do Presidente Gei

dos, que nos dias 6 e'7 de fevereiro. seI. Esta declaração era atribuída ao

encontrar-se-ia a comissão examinado- senador Dinarte Mariz quecomplemen
ra da Inspetoria e Trânsito Público de , tava: Precisamos elaborar uma lei que ,.

Plorianópolis, a fim de fazer expedi- garanta a segurança da revolução por

cão de carteiras de motoristas. profis- mais 100 anos". O que se observa no

sionais e amador. E a correna pela momento são falsos elogios feitos ao

juntada de documentos era m�ito .gran- Presidente da República por represen
de, porque viajar com essa fll:ahda?e tentes da oposição, mas no momento

para a Capital era uma verdadeua odís- de apoiar de fato, com teses firmes e

séia, que hoje se alcança com se�uran- objetivas fazem o jogo da calúnia. -

ça em duas horas e picos de mínutos "Então esse não é o melhor caminho

e traz a carteira ou a renova no mes- para todos? O próprio Dinarte respon
mo dia. Evolução? dia: _ "Acho que sim". E conclue: :JE
__ A Associação Rural de Jaraguá preciso que todos fiquem bem cons

do Sul, pionéiramente em Santa Cata- cientizados que a revolução de 64 veio

rína produzia e vendia muda� de eu- para ficar". Ah, "seo" Dinarte ... que

calíptos, pau jacaré, amen�oeIr.a, aca- tiro n'águal
da mimosa, acacia negra, pínheíro �em -- O dr. José Alberto Barbosa, nosso

quantidade limitada) e cedrinho. MUlt�:; dígníssímo Promotor de Justiça, escre
árvores que-hoje oferecem somb,ras.sao via em 5 de agosto de 1975 - EU SOU

fruto desse serviço começado há tnnta SANTA CATARINA .� um extraordmé
anos, Pena que nem sempre a intenção río trabalho dedicado a seus pais, Luiz
foi bem compteendida. porque o ho- de Andrade Barbosa e Maria Lopes Bar

mem é, por si, um predador invetera- bosa que levou uma página e um ter

do.' ço da ed. 2869, de 24-01-76, um verda
�_ Umberto Rubiní era o presiden- deiro hino de amor ao nosso Estado

te do Botafogo Futebol Clube, sediado A Secretaria Municipal ou Estadual de

na Barra do Rio Cerro, e convidava os Cultura devia aproveitar a matéría pa

sócios nara uma Assembléia Geral Or- ra dístríbuir entre a mocidade estúdio
dinária:o pata o final de janeiro, cöm a sa barriga-verde.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Política, POlilicos, Folclore & Cia.

I'
Esta aconteceu no le

gislativo florianopolitano,
nos, moldes de tantas ou

tras Câmaras Municipais,
de onde temos registrado
nesta coluna, os pitores
cos de nossos salvadores
da Pátria Naquela oca

sião, na tribuna, dois ve

readores discutiam acalo
radamente um projeto po
lêmico da cídade. Um de

lei, queria fazer aprovar
uma emenda reíorçando
um ponte que já estava
ne texto original. E, de
tanto falar, na falta de ou

tro argumento, disse: _ O
nobre edil sabe que o que
abunda, não prejudica. Na
mesa. presidindo os traba
lhos, o vereador-presiden
te não pensou duas vezes.

Interrompeu os debates e

recomendou à secretaria

que não fiZesse constar

da ata aquela expressão,
, que continha, segundo seu

entendimento, expressões
ofensivas ao

/

decoro par
lamentar.

-xx-

Esta nota encontramos
numa folha de jornal
paulista, que aborda aper
missão de o trabalhar
atrasado, sem que lhe se

ja descontado um dia in

teíro.do trabalhador, como
até então dispunha a Con

solidação das Leis do Tra
balho. Vale transcrição de
seu conteúdo: A anuncia
da intenção do presidente

Viação Canarinho Ltda,
o transporte carinhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A í'CanarlUho" coloca à sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro. 98'1 _ Fone '12-1422

laragaA do Sul SC.

Sarney, de abolir o des
conto de um dia inteiro
de trabalho.sobre o salário
do trabalhador que chega
atrasado ao serviço. tor
nando-o apenas propor
cional aos minutos de
atraso, contribuirá, por
certo, para o acréscimo da

popularidade presidencial,
mas representa um' claro
deeservíço . ao li! ist e m a

económico brasileiro. Têm
sido claros, e são compre
ensiveis, os esforços do
Presidente para compen
sar o natural desgaste
que acompanha o exer

cício do governo demons
trado por pesquisas, 'que
indicam uma queda real
em sua popularidade -

através de uma ampla
ofensiva publicitária. A

instituição de um horário
semanal 'no rádio para
transmitir mensagens à

população, maís especifi
camente aos trabalhado

res, e seu discurso pronun
ciado nesta semana se in

serem nessa preocupação.
A proposta quanto ao

desconto dos funcionários
atrasados parece ser uma

medida com uma inspira
ção muito maís propagan
dística que meramente tra-'

balhista. Qualquer anélí
lê menos ligeira do pro
blema do horário de tra

balho e da pena infligida
aos que o desrespeitam
comprova que o projeto

presidencial poderá ter

coaseqüêncías claramente
. danosas pára a produtivi
dade das indústrias: pen
se-se nas que organizam
seu trabalho em linhas de

montagem. e a perturba
ção nos horários que isto

poderia acarretar. Se se

impõe alterar a legislação
trabalhista também neste

tópico, seria certamente
mais prudente _ e menos

demagógico _ encaminhá
la com vistas a um acerto
entre patrões e emprega
dos em cada tipo de em

empresa. Deveria ser evi
dente que a regra que va

le para uma grande ín
dústria do ABC não se

adapta necessariamente às
demandas de um pequeno
armazém: as flexibilida
des são obviamente dife
rentes.

A legislação trabalhista

permaneceu até o momen

to imune ao avanço de
mocrático dos últimos tem
pos. Sua completa revi
são há muito vem sendo
defendida, diante do claro

. descompasso que mantém
com a realidade social do
País. Qualquer esperança
na consolidação das insti
tuições democráticas bra
sileiras. depende de uma

imediata e corajosa refor-:
ma neste campo. Adiá-la.
fazê-la em doses homeo
páticas, ou alterá-la por
.medídas que estimulem a

desorganização no sistema
de trabalho, distancia-se
muito do que é esperado
um .Presídente responsá ..
vel e atento às dificulda
des econômicas de seu

País.
EVI SINSVAL - Fev/86

Lar Imóveis
Jaragoá

COMPRA E VENDA.
TROCA, LOCAÇA�.

INCORPORAÇAO E
ADMINISTRAÇAO

DE IMOVEIS

Av. Mal. Deodoro. sn _ Galeria Dom Francisco -

Sala 13 - Fone '12.0510 .laraluA do Sul - SC.

"

COMERCIAI. FLORIANI
M4qu1nu e Equipamentos para Escritórios

Temos à disposição: Assistência técnica de má

quinas de escritório em geral, relógio-ponto, au

tenticadora Burroughs e caixa registradora.
Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC,
máquinas de escrever Olivetti novas e usadas,
máquina de escrever eletrônica DlSMAC-OLYM
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga
da, 'móveis para escritórios e acessórios para
máquinas em geral.
Consulte-nos pelo Fone '12-1492 ou na Rua Ve
Dando da Silva Porto, 353. - Jaraguá. do Sul - SC.

•

�scontos especiais em toda linha de
"

jóias e presentes na

JOALHERIA "A PÉROLA"
Rua Reinoldo Rau 289 Fon.: 72-182.

Jaragu6 do Sul ,..

FACILIDADE e PREÇOS BAIXOS!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sulbrasileiro de Vôo Live cileça DO dia 15

Diretor da eRA virá a Jarauuá do S·ul
8ialc'ini assule presidêlcia da LeD

Em assembléia realizada sexta-feira, día 31, a Liga
Corupaense de Desportos elegeu e empossou a sua no

va diretoria, para o triênio 1986/89. A presidência, em
substítuíção ao vice-prefeito Oto Ernesto Weber, foi
eleito o desportista Pedro Bíanchíní, vice-presidente
José Alfredo de Souza, diretor financeiro e de patri
mônio Ourides Klitzke, diretor do departamento de se

cretaria Celso Garcia, diretor do departamento de fu
tebol Ivo Marquardt, conselho fiscal/efetivos _ Vale
rio Gretter, Bertholdo F. R. Frankowiak e Alfredo Lan

ger e, suplentes _ Marcos Welk, Luís Carlos Tamaníní
e Mário Nunes. A LÇD tem oito clubes Iílíados.

Enquanto a entidade troca de diretoria, o cam

peonato da primeira' diVisão não pára. D�mingo' pas
sado, dia 2, duas partidas movimentaram a última ro-

.,

dada do primeiro turno: Hansa Humboldt 2x5 XV de

Novembro e Agua Verde 2xO Ouro Verde. A partida
entre D. Pedro II e Antares foi adiada para amanhã,
dia 09, retardando desta forma o inicio do segundo
turno, marcado para o dia 16 d� fevereiro.

.

O vôo livre, esporte
em ascendência em Santa
Catarina, após a inaugu
ração, em 84, das' rampas
para decolagem no alto do
Morro das Antenas, em

Jaraguä do Sul, terá uma

movimentação inédita a

partir do dia 15 de
-

feve
reiro próximo, quando se

rá iniciada a I Tempora
da Sulbrasileira de Vôo
Livre _ Cross Country
(distância). A promoção
é da Secretaria Municipal
de Turismo, Jaraguá Clube
de Vôo, Livre e Associa
ção Catarinense de Vôo
Livre.

Virão a Jaraguá do Sul,
neste mês de fevereiro, o
Dr. David Cardemann,
Presidente da Comissão
Nacional de Autódromos
da Confederação Brasilei
ra de Automobílísmo e o

Presidente da Federação
de Automobtlísmo do Es
tado de

-

Santa Cetaríne.
JQão Batista. Ramos Ri,.
})ls. O -objetivo da_visita

.

é a inspeção do Autédro

mo Artur Breithaupt, que
no día 06 de julho abrí

girá uma das etapas do

Campeonato Catarinense

de Automobilismo »,

A Fauesc, reunida' re
centemente, analisou as

condições dos autódromos
de Santa .Cateríne e apon
tou algumas deficiências
de ordem técnica - no de
Jaraguá. que deverão ser

corrigidas até a realiza
ção do Campeonato. O Dr.
David, na sua estada em

Santa. Catarína, fará a vis
toria de todos os autódro
mos, assim como o círcuí
to de Florianópolis que
vai ser utílízado para a

Fórmula 2, no día 30 de
março do corrente,

Cerca de cem pilotos,
de vários Estados, conver
girão a Jaraguá do Sul,
muitos dos quais já vêm
treinando, aproveitando a

temporada de veraneio.

CRUZ DE MALTA

Judocas obtêl bons resultados
el S. Francisco

O Cruz de Malta, de Rio da Luz, após o sucesso

da promoção da Vinda do JEC, onde obteve uma rendo

liquida de cerca de Cr$ 14 milhões, enfrenta na tarde

deste domingo, em ·seu Estádio, ao Cruzeiro, de Joín

ville, campeão do certame varzeano do vizinho muni

cípio. A preliminar será entre aspirantes.
Esta semana, inclusive,
um grupo de pilotos de
Belo Horizonte, atraídos
pela publicidade em tor
no das platatormas de de
colagem locais, realiza
ram vôos de reconheci
mento daquelas que são
consideradas, hoje, as me

lhores do Sul do País.

gio Leoni foi o vencedor
e Julmir Rozza o terceiro
classificado; na quarta ca

tegoria .Jandir conseguiu
o segundo lugar, a mesma

posição obtida por Sérgio
Leoní, na categoria livre.
Os treinamentos da equí

pe adulta de judô do Clu
be Atlético Baependi/Kohl
bach, já foram reiniciados
e no dia 1 C? de março, os

judocas participarão de
outra competição amisto
sa, em São Francisco.

--_

Os judocas Julmir Roz

za, Sérgio Leoni, Marcos

Zanotto, Jandir Pereira e

Cláudio Weber, sob o co

mando do técnico Sílvio
Acácio Borges, participa
ram domingo,' dia 2, do

Torneio de Verão na

, Praia de Enseada, em São

Francisco do Sul. Na "'�
categoria! Marcos Zanotto
foi o campeão; na 2� ca

tegoria, Cláudio Weber

obteve a terceira coloca

ção; na 3� categoria, Sér-

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas mâôs de um

profissional
POLIMENTOS

...........,...._...,.Ltlvagem, lilnpeza de
_
tetos e e:stofàmentos.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227
Jaraguá do Sul/SC

Foi a partir destas ram- .

pas que foi batido o recor

de catarínense de perma
nência no ar e distância,
no ano passado, marca

que certamente será su

perada.Racioßalento�poderá prejudicar
o salonislo

.

peonato Citadino Adulto,
que tem início previsto
para 1 de março.

A Liga Jaraguaense de
Futebol de Salão deu íní
cia as atividades da tem

porada, com' a sua sede

defronte ao CIP, na Getú
lio Vargas, em dependên
eías 'contíguas ao Síndí
eato dos Empregados em
Estabelecimentos Banc;á
tios. A entidade, de acor

do com o presidente Sér

gio Kuchenbecker, marcou
para o dia 17 de feverei

ro, assembléia com os

clubes filiados com vis

tas a realização do Cam-

O certame, porém, po
derá sofrer alteração, ca

so. até lá persista o racio
namento de energia elé
trica. E que .. os jogos no

turnos foram proibidos em

função dos ijI'oblemas cau

sados pela longa estiagem
no Sul do País. E o certa

me(la UFS é todo dispu
tado à noite, daí a preo
cupação dos dirigentes.

-�,�".' .......

A rota da malha

se conquista com esforço e seriOOade•
,

• •
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JaragUA do SUl': Semana de 08 a 14jfever�tor8�',
<

tar a colocação à venda
de novos telefones, refor- i

çando as gestões do Exe
cutiVet Municipal, junto a

Telesc, haja vísta que os
mil colocados à venda,
foram comercializados em'

apenas uma semana.
:

.:A ACIJS v_ai partir' p�rÇ\
�a 'busçaO(ie-)10V9$ assc)cia� .

_.

dQs .e�. ta,inl,letIi; .ácOn1pa- .:
,

nhar o' desenvolvímento de .

'uina pesquisa de mão�õé':,
- ,,"

obra que realíza, ein. con
junto com a Prefeitura. O
racionamento de energia,
cujo motivo único. não é
a estiagem, mas a falta de
investimento setorial (li
nhas de transmissão inaca

badas) pelo Governo Fe
deral, foi outro assunto da
pauta' do prímeíro sncon-,
tro de trabalho do ano' da
classe empresarial [ara
guaense.

Is Inotações de Flávio ;Jos'é . - EllpresArlos reta'_abl ßloVllOeatá pela
Na ab�rtura da pe�arroz, em Ma�s�����baJo 'Se-' pavimenlaçãa da IR-280

cretário da Agricultura .teceu severes críticas, ao ,com- A Assocíação Com'er- fdI'I t d verno ' e era, para o as-
portamento do Governo federa, an e a recusa .e au-

cial e 'Industrial de Jara- faltamentó da BR-280; tre-xílío aos agricultores prejudicados pela, estiagem. no gué do Sul reínícíou os h C 'S- B d.

(F t Líbe I c o orupa- ao ento CfSul do Brasil. Políticos governistas . {en:e 1. ra e. trabalhos da' diretoria, na S I d
PMDB), resignados, aceitaram as.crítícas eaté mesmo u, on e sugere, também,

cumprimentaram Odacir Zonta. O fato 'é' que O· gesto segunda-feira, quando ana- que o governo estadual

do Presidente pegou muito mal, COJIl,·'['e,per.c:Q$são das lisou e discutiu Importen- participe na obra. A As-
tes assuntos de interesse socíação vai elaborar um

maís negativas.' . '-' - (:.,.. ." _:" ,

Paulo Roberto Bau e r. vem há'meses trabalhan- comunitário e da classe. ,memorial, a ser assinado

comunicou ao governador. do a. sua .candidalura� e já Decidiu-se pelo envio de por entidades congêne

Esperidião Amin e ao vl� ,��em; ,.lnc1QlveJ jnateríal oficio à Prefeitura Muni-: .res da região, apoiando ci
ce VlctQr '''Fontana, que,' propagaQ,dlst1C::Oé,p,:r o n t o., cipal de Araquart. no seno' pleito, para remessa ..ao

Ir' deslncompatlblltzar-Sê As 'placas' .de: 'sinalização tido de que assuma o com-'. Governador do Estado e

da Erusc 41a 14 pará dis- das 'BRs que o'.,dlga� que promísso de cobrir as des- 'ao' Ministro dos Transpor-
,

ii pesas com a tlumtnação do tes, solicitando uma defi-
putar uma vaga a deputa- , Bauer já est .:.em ,campa-

trevo da' BR-101/BR-280,
.

ã
'

do estadual. Pâulinho nha, ... , .

mç o para o caso, qUê se

A Bancada' do 'PDS de Jaraguá do. Sul deverá per-
.às escuras há meses, on- arrasta há anos.

'

,

der nos próximos dias Uni integrante. Atayde Macha- de têm ocorrido frequen- Foi informado pelo pre

do (Dadi), está se transferindo com armas e bagagens tes acidentes e até mes- sidente Alídor Lueders,

ao PMDB e mesmo antes de assinar ca ficha de filia- mo assaltos. O pagamento .

que o Grupo de Estudos,

ção, já atuou como díscípulo novo do partido, na da iluminação, segundo o dirigido pelo Sr. Euclides

eleição das comissões internas' 'da Çâm.8ta; Cora D?d�, '�aN���fe�tl��. competência Emmendoerfar, está con-

Vasel respira maís aliviado, .já.que com- Menel, não cluindo o trabalho que se

há
,

t·' ,d'
.

to
"',',,'

"

.'
'..

..

"

":,' ..

' ,,;C �< ,�' Do Senador Jorge'Bor-. 'refere a busca de soluçõesen en Imen s, .. '. '

.. ,: ..
.

h t bl 'h bNesta eolunat aliAs, fo,.. Como. P.9lftlcÓ- ·mal��yc!l,. n ausen, em respos a a soo' para o pro ema a ítacío-

iam feitas várias citações era tido como c:t �ais, aber- licitação da entidade, hou- nal do município, que se

sobre a provável Ida de to a ·negoCi�ções. ,!U )_n:-' , ve a, promessa, de promo- agrava a cada día. Aentí

Dadi ao PMDB, fato que vestidas d<) P:MDB, certa-
.

'ver ��stões junto, ao go- dade vaí. também, solící-

está se confirmando. O ve- mente, tal como o canto

reador é um dos poucos da sereia. tocaram fundo'
do PDS nio ligado a gru- n'alma do "Poeta do Ser

pos ou a cargos públicos. tão".
:e o PT? Pois él. O Partido dos Trabalhadores, do

Lula, está sendo articulado em Jaraguá do Sul. Será
o quinto partido do Município e se constituirá em uma .

nova opção partidária para o eleitorado. A testa do
movimento para fundar o PT, está Luiz Crlos Busana,
petista de primeira hora e que anteriormente estava
radicado em Itajaí. E o PT'está aí. PT saudações.
O novo partido, segundo Constituinte, a legitimi

Busana, vem encontrando dade do governo Sarney,
uma boa receptividade e eleições de novembro es

o processo de filiação já tão agendades para dls
fOI de'Sencadeado. E já na cussões no PT local, que,
próxima semana será for)". também, ,poderá lal!-çal'
.mada a Comissão Executi- candidatos a deputado.
va Provisória. Diretas Já, ,

Não se sabe a quantas onda a Rede de Comuni

cações Pérola do Vale de Jaragué do Sul. Trocada
em miúdos: a rádio FM,! de Victor Bauer. No entanto,
a FM'de Nereu Ramos vai muito bem, obrigado. Quem
afirma é o vereador Gustavo Mathedi, ,'o "Castelo

Branco" como é chamado.' Para, quem não sabe,., a
FM de Mathedi é a sua Fábrica de Muss. A informa-
ção é do Rasá, o "Brizolinha".' '.

O criminoso trevo de Gomes, o Lula, atendendo

Corupá, que dá acesso ao gestões das lideranças do

centro da cidade e ao Se- municiplo, determmou a

minário, teve, finalmente, sua reativação. No local,
reaUvada a sua Ilumina- ocorreram inúmeros ac1-

ção, no dia 20 passado. O dentes, com várias vitlmas
presidente da Celesc Luiz fatais. .

'
"

A arrecadação de ICM apresentou uma acentuada

queda no mês de janeiro, se comparada ao reçoUíimento
de dezembro. No primeiro mês des!e ano, o TeSi)uro
Estadual arrecadou, aqui, Cr$ 13.023.023.139, contra

Cr$ '4.494.289.532 em janeiro/85, num superávit de Cr.$
8.528.733.607, equivalente a 189,83%. E:rn dezembro

passado, o valor recolhido atingiu a Cr$ 39.693.921:203.:

ANTES DE TOMA.R. UM ..�:

DECISÄO, T<?ME UMA
DECISÄO INTELIGENTE.

Café SI S S E

SPC bá 20 lIDS facilitlndo as vendas a prazo,,'
O Serviço de Proteção

ao Crédito, (SPC), come

mora neste sábado, dia 8,
vinte anos de instalação.
prestando serviços aos lo

jistas [araguaenses e da

região. Em '1966, um gru
po de lojistas associados
a Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do
Sul, verificaram "in loco"
o funcíomento do SPC de
Curitiba, quando então
decidiu-se pela criação da
congênere em Jaraguá,

.

que, dois anos após pas
sou a funcionar com o

Clube de Diretores Lojis
tas, à época da sua fun-
.dação.

. Segundo o diretor Ra
Jael Dimas Nazario, nes

tes 20 anos o SPC apre
sentou uma 'grande evolu
ção, passando de cerca de
50 fichas para um fichário

que atinge a 60 mil fichas.
Anteriormente,' utilivaza
do aparelho telefônico da
ACIJS e' haie, uma mo-

. derna central. PBX, otimi
za a prestação de informa

ções, com cápacidade pa
ra instalar até 10 ramãis
troncos e 70 linhas priva
tivas permanentes.
O SPC local está insta

.lado na Av. Getúlio Var
.

gas, no Centro Empresa
riaL onde nove funcioná
rios atendem em média
12.500 informações ao

mês, que são prestadas a

83 usuárias, entre laias,
instituições financeiras e

estabelecimentos bancá
riosã Ele é um órgão do

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA CULTO

A f�mil1a enlutada do sempre lembrado
ARTHUR EGG,ERT

agradece sensibll1zada as 'manifestações de' cari
nho e amizade recebidas por ocasião do seu fa
lecimento, ocorrido dia 02 de feve'reiro e convida
para o Culto, a ser celebrado no dia 16, domingo,
às 8 ;horas, na Igreja Evangélica Luterana, Cen
tro. Aos parentes, amigos, vizinhos e conhecidos,
os agrade'Cimentos pelo envio de flores e coroas

e, pelo, acomp.anhamento do féretro ao Cemitério
Municipal.

Jaraguá do Sul, 06 de fevereiro de 1986

Clube de Diretores Lojis
tas 'de Jaraguá do Sul,
admínístrado por um Con
selho Diretor composto de
sete lojistas. "O órgão
não emite conceito sobre
qualquer pessoa. O SPC
não faz cobrança e nem

cobra ou estipula juros,
apenas registra em seus

arquivos pessoas que com

praram a prazo e não cum

priram os compromissos
assumidos com as .lojas
usuárias", sublinha o di
retor Rafael Nazário.
Há trinta anos existe no

Brasil, tendo sido criado
para auxiliar, facilitar e

agilizar, as vendas a pra
zo. No ano passado, o SPC

de Jaraguá do Sul pres
tou as usuárias 151.724 In-: .

formações, 19,68% a maís
do que em 84, Deste to
tal 5.497 foram sobre clien
tes que estão registrados
como inadimplentes, ou

seja, 3,62% do total. Hou
ve um decréscimo de
51,45% no registro de fí
.chas de clientes ínadím
plentes.. recebidos dos usuá
rios. Encerrando as infor
mações ao "Correio do
Povo", o Diretor do SPS
disse que o "SPC é crédi
to para todos, é o avalís
téi' anônimo dos chlentes

que efetuam compras à
prazo".

MUNIClPIO VAI FISCALIZAR OBRAS DO lAPAS

O Chefe de Gabine Dr. R. Bender, do Presidente
do lapas, Dr. 'paulo Macarinr, em telex ao Chefe dQ
Executivo Municipal de Jarguá do Sul, solicitou que
houvesse companhamento, por parte do Município,
das obras do pr�dio do lapas em construção na Av.
Getúlio Vargas, Terá, dois paviméntos e 1.500 m2 de
área construída, tendo já sido iniciadas.
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