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. .. Acailliclúl' Saiu lelcel a carnaval �e ria
Foram. conhecidos na

tarde de quarta-feira, no

gaibnete do prefeito Dur
val Vasel, os resultados
do concurso do melhor
bloco e da melhor escola

que. desfilaram nas noites
de sábado e terça-feira, na
rua Rêinoldo Rau, atraín
do mais de vinte mil pes
soas. O julgamento acon
teceu no sábado, através
o corpo de jurados inte

grado pelo próprio Prefei
to, mais Iolanda Mar

quardt (Jornal Santa Ca

tarina), Flávio José Brug
nago (Correio do Povo),
Valdenir Freiberger (Rá
dio Jaraguá), Jorge Luiz
Camargo Inchauste, Ade
linde Pech (À Notícia) e

Sérgio Rodrigues. .

Os jurados julgaram os

quesitos bateria, harmonia,
alegoria e cor padrão das
escolas, e; figurino, comu
nicação e coreografia, dos
blocos. Com 258 pontos
foi vencedora a Escola
Acadêmicos do Samba, da
Arsepum, ficando a Uni
dos da Brasília em segun
do lugar, somando 225
pontos. Já o bloco vence

dor foi o dos Suios. que
recebeu 174 pontos, se

guindo-o o Abadabadu
com 165, Bafinho com 162
e Pé Quente com 158 pon
tos.

No total, a muníoípalí
dade investiu Cr$ 18 mi
lhões nas subvenções aos

blocos e escolas. Aô anun
ciar os resultados, o pre
feito Durval manifestou o

seu contentamento e des
tacou o entrosamento en

tre a prefeitura; as esco

las e os blocos,' fazendo
com que o carnaval deste
ano superesse de lenze ao

do ano passado. O Chefe
do Executivo garantiu pa
ra o próximo ano um au

xilio substancial às esco

las e blocos, para que o

carnaval de rua seia con

dizente com o que Jara
guá do Sul representa a

nível estadual, "e isso S0-

mente se .conseguirá com,
o esforço e a participação
de todos", frízou,

Os troféus aos melhores
foram também entregues
na quarta-feira.

Acessos: dá ulli,mato a Engepasa
o Presidente do Diretório Municipal do PDS,

José Alberto Klítzke e o Lider da Bancada, Ar
noldo Schulz (vereador), mantiveràm na tarde de

quarta-feira, contacto com o Secretário dos Trans

portes e Obras de Santa Catarina, Marcos Rova
ris, cobrando-lhe o inicio dos trbalhos dos aces

sos à ponte sobre o Rio Itapocu, concluída em no

vembro passado. A cerca de dois meses, Klitzke
anunciara a imprensa .que a Engepasa havia ven

cido a concorrência pública para a abertura e

pavimentação dos acessos, cujo início das obras
seria imediato. No entanto, isto não aconteceu e

vem preocupando as lideranças do município.
Segundo Klitzke, o secretário Rovaris garan

tiu que a partir de segunda-feira, dia 17, dará
cínco dias a Engepasa pará dar início aos traba
lhos e, se não cumprida a ordem, o contrato se

rá transferido para outra empresa.

Valiam a subir os acidelles
de Irâlsilo

Ç> reinado de momo, pe
ríodo que vai da sexta
feira à quarta-feira de cin

zas, foi tranquílíssímo à'
área policial. Nenhum ca

so grave foi registrado na

Delegacia de Policia, ape
nas pequenos acidentes de
trânsito corríqueíros e um'
arrombamento, cuja vítí-.
ma não havia dado quei
xa até quinta-feira. A in

formação é do Delegado
de Polícia da Comarca,
Dr. Celso Roque dos San

tos, que revelou as esta
tísticas dos acidentes de
trânsito nos dois últimos
meses ocorridos em Jara

guAr onde observa-se um
aumento acentuado em de
zembro e janeiro, que so

maram 39 e 31, respecti
vamente.

A BR-280 foi a rodovía
onde ocorreu maior nú
mero de acidentes: 7 em

"'..

Blronusen • é·Milisírl"AâJllIéíêal

Vesluaristas ganham sede el,JuBbl'
. - _ ...

Exatamente trinta anos

e catorze dias depois, um

catarinense voltou, na sex

ta-feira, à ocupar posto no

primeiro escalão do gover.
n o federal. O Estado, que
já teve Nereu Ramos no

Ministério. da. Justiça em

1956, passou a ser' repre
sentado pelo ex-governa
dor e senador Jorge Kon
der Bornhausen no Minis
tério da Educação. A in
dicação .de Bornhausen foi
ofi.cializada dia 7, às
22h30min, com um telefo
nema do próprio presíden.
te José Sarney ao senador
catarinense.
Bornhausen que

estava noRío de Janeiro,
passou toda a semana. em

Brasília e só volta a Santa
Catarina como Ministro
de Estado. A indicação de

Jorge' BQfnl)auseÍl ;��g�t�
uma divida política. hist(>':
rica do poder central com
o povo caterínense e aca
ba criando um fato

, polí
tico novo no

, Bstado <rue'
poderá revert-er todas .as.
tendências do quadro. su
cessório.

o P�DB e o "majs'Sà�
crificado. Além de hâQ:
fazer nenhum .Mínístro,'
está ameiçàdó' de p�der
cargos no segundo esca-.
Ião. A substancíal altera
ção de forças �rii" Brasí?
lia; refletirá também �qúi7
Para 'os analistas polItico!i;:
a nomeação do

-

Senador1
represa os ímpetós, pro-'
gressistas, endirrala' ainda
mais o governo e mina as

iá carcomídas bases'- dö�
PDS.

.
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A nova sede do. Sindi- acrescentando que 'a .pré
cato . dos Trabalhadores . dio está. todo mobílíado.,
nas Indústrias do Vestuá-. faltando tão somente al- ..
rio de Jaraguá do Sul já . guns serviços .extemos .CO.- ,

está pronta, porém, a SU!i . mo calçada, muro e aiar- ..

inauguração oficial somen- .. dínemento pare, a .conclu-.
te deverá ocorrer no mês são dos trabalhos..
de junho, quando da co

memoração dos 17 anos

da carta sindical' expedi
da pelo Ministério do. Tx:a- ,

balho, qua autorizou o seu

íuncíonamento. :e prová
vel que a partir de março
o Sindicato já .íuncíone na

sede própria, segundo a

presidente Renilda Farias,

Além de amples depen- ,

dências administrativas e

para. o : serviço social, o
'

prédio possuí audítórlo pa-,
ra 640' ,P�S$O�s. sentadas.. ,

O Sindicato do Vestuárío .

"é o maior de Jaragúâ dö'
Sul em número de associa
dos: 7.350.

Linha do Rio' Molha é cancelada
10/janeiro/86, ou seja, 46'
dias e, neste período, ro-.
ram efetuadas .184 viagens, .

com um total de 2.760 qui
lômetros rodados e 1.636

passageiros transportados,
numa média de 9 passa
geiros por viagem.
A linha era deficitária'

desde a sua implantação
e o cancelamento tomou
se imperativo necessário,'
pelo que foi concedido pe
lo Executivo Munic:1pal.

: levidade na. terra! Eqlipaleltis para Ilias Da.Ria Jaiaville. Adama d,caraldaIDjas.
,

.
.

dezembro e 5 em janeiro,
.

porém, somente um pró
ximo a lombada, na altu
ra do quilômetro 64. Na
BR-280 e na rua Walter
Marquardt, houveram em

janeiro duas vítimas fa
tais.
Nos' pontos críticos, on

de foram implantadas lom
badas, o tráfego flue nor

malmente, contudo, os aci
dentes dissiminaram-se pe
ra

.

outros locais, como

observou o Delegado de
Polícia, que não encontra
explicações para tais ocor
rências. O Dr; Celso, po
rém, acredita: que a inten
sa- movimentação de final
e inicio de ano deva ter
contribuido para o aumen

to dos acidentes dentro do
perimetro urbano da cida
de, cuja evolução vem

sendo acompanhada pela
Polícia e pela Comissão
Municipal de Trânsito.

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

A Viação Canarinho,
em comunicação à Comis
são Municipal de Trânsi
to, informou o cancela
mento da' linha Centro/Rio
Molha, em virtude do
baixo rendimento apresen
tado com relação ao nú
mero de passageiros trans
portados. A linha _ que
havia sido solicitada pelo
vereador-presidente Ade
mar BrazWinter ., funcío
nou de 04/novembro/85 a
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Goveroldar Lauro Fortes Busllmante Gente &
..... o louvor dos mortos é um modo de orar por
eles". Machado de Assis (Dom Casmurro, LXVI) CARNAVAL 86 _ Foi dos

m�i$ anímados e tranqui
O falecimento do Comp. LAURO FORTES BUS- los o carnaval de rua e

TÀMANTE, ocorrido na madrugada do dia 2 de ja- de salão em Jaraguá do
neiro corrente, surpreendeu e chocou a quantos com· Sul. O carnaval de rua,

. ele conviveram e tiveram a Ielícídade de gozar de sua sábado e terça à noite, le-
amizade. vou mais de 20 mil pes-

Se em Rotary fosse possível medir o valor de seus
soas à rua Reinoldo Rau,

componentes, por certo iríamos encontrar o Lauro en-
que apreciaram e aplau

tre os .mais brilhantes, como expoente máximo do com- díram os quatro blocos e
pahheiriSmo, como astro de primeira grandeza. as duas escolas, que pro-Uma qualidade saliente em seu caráter de homem

pcrcíonaram um bonito
pr()bo, 1nteli2�t� e de grande sensibilidade humana, colorido, com multo sam
era a modéstia que o acompanhava em todos os seus ba nas apresentações. Va
atos e em todas as ocasiões; íezendo-o sempre credor leu o esforço de todos.
da estima, da amizade e do bem-querer de todos, pois Parabéns!.
a todos encantava com a simplicidade de suas pala-
vras sempre acompanhadas de expressões de bom hu- CARNAVAL Il Nos salões,
mor e de uma amizade cativante, procurando imprimir . as folias momescas agita
entusiasmo pela vida e pelo bem estar de seus seme- ram os ambientes. O Ju
Ihantes. ventus recebeu nas duas

Homens como o .Bustamante não deveriam mor- noitadas mais de duas mil
rer e é por isto que a lembrança dele jamais se apa- pessoas. No concurso de

gará da nossa memória, como um exemplo que tive- blocos, em que concorre

mos do quanto poderemos fazer para unir a humaní- ram oito, os premiados fo

dade, bastando,. para isto, praticarmos a compreensão ram, pela ordem: Bafinho,
entre os homens. Ki-Kaska, Pé Quente, Aba-

Mineiro de nascimento (18-8-1906), de há muito dabadu e Mirandaia. Joní,
já era, catarinense de coração 'pois desde 1930 passou fantasiado de "Ninon", foi
a residir e trabalhar em Joaçaba e em outras cidades a fantasia vencedora do
de nosso Estado, com atividades em cartório, no co- concurso instituído por
mércío e posteriormente em sua profissão como enge- Beto Promoções.
nheiro agrônomo, quando veio para Florianópolis as

sumindo etívtdades na Associação de Criadores de
Gado Bovino.

Foi. no dia 14 de [ulho de 1948 que ele ingressou
no Rotary Club de Florianópolis, com a classificação
"Pecuáríe-Gado Reprodutor-Criação", mostrando des
tacada atuação numa infinidade de cargos que assumiu
no Conselho 'Diretor e ·Cothissões. Apenas pará' ilus
trar, citamos que foi Secretário do Club em cinco pe
ríodos e Presidente no ano de 1953/54.

Reconhecendo. seus inestimáveis serviços à causa

rotária, os seus companheiros do Distrito 465 foram
buscá-lo e o escolheram para Govemador do Distrito

para o ano de 1961/68, cargo que exerceu com raro ti

rocínio, imprimindo sua característica toda especial
dentro de uma personalidade marcante como era a

sua.

Neste momento de tristeza causada pela dor da
separação fisica, por certo sua Esposa, suas filhas, seus
genros e todos os rotarianos, sentem-se confortados
em saberem que o Bustamante está gozando da alegria,
da paz e da felícldade. que foi prometida aos Justos e

;\ollples que durante a vida souberam servir aos seus

irmãos.
RemacIo Fischer - Jan./86.

Mamãe Coruja
Artigos Infantis, P�rfumes e BiJouterlas.

Use nosso crediário.

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

Av. Mal. Deodoro n9 1.121, ao lado da Praça
Paul Harrls

F11lal: Remoido Rau 606 - Edlftc10 Santa TerezJnha

Dê üores a quem você ama. Decorações
de igreja e sallo, buquês, arranjos, plantas

emamentats; ,com entrega a domícíhe. Atend,,-en .

. '

,. to-c.por profisslonal.no r�o, . .

.Casa das Flores

PÁGINA ·02

Informações

CARNAVAL III _ o Bo

tafogo, Doering, Vitória,
Baependi e Diana estive

ram também muito con

corridos. No Beira Rio, no
concurso de blocos, ven-.

ceu-o o Kí-Kaska, de Gua

ramírím, seguido pelo Ba
tínho e pelo Empata-Sam
ba. Muitos nomes coluné
veis caíram na gandaia,
demonstrendo que conhe
cem do riscado. O cama

val, enfim, mostrou que a

cada ano melhora em Ja-

·raguá do Sul.

GREMA MUDA _ Tomou

posse dias passados, B: n?
va diretoria do Grêmío

Recreativo e Cultural Mar:
.

catto, o Grema. Na presi
dência Aletone de Simas,
vice Valdir Chiodini,· te
soureiros Edvaldo Voss e

llto Fagundes, secretários
Udo Ballock e Irani Mans

ke, diretores sociais -Car

los A. Pereira e Adolar
BertoU, diretores esporti-

vos Joaquim Pedrotti e

Lauro Francísconí e dire
tor ele patrimônio Wilfrit
Baechtold. Desejamos uma

boa gestão.

DE . CORUPÁ _ Trocam
idade dia 18, a Sra. De
lurdes e a garotinha Ma
riele Fernanda, esposa e

filha do vereador e amigo
Ernesto Felipe Blunk. De
Corupa, a informação de
que o Grupo Escoteiro
Leão Dehon, iniciou a

construção da sua sede, na
rua Otto Hilbrecht, de
pendências do antigo salão
Cruzeiro. O Gupo é pre
sidído pelo ex-pracinha,
Sargento Bruno Schreiber.

DE MASSARANDUBA _,

Vinte e oito mil pessoas.
Este o total de visitantes
da 1 \l Festa Catarínense:
do Arroz (Fecarroz), -rea
lizada em Massaranduba,
segundo o prefeito Zeferi
no Kuklinski, satisfeitíssi
mo com o sucesso do even
to. Na Capital do Arroz,
o prof. Sebastião Gúrcio
deixou o Departamento de
Educação e Cultura da Pre
feitura e assumiu a dire

ção geral do Colégio Ge
neral Rondon.

CASAMENTOS _ A colu
na registra em sua agen
da os casamentos, neste

sábado, na Igreja Matriz,
de: lOh - Guido Otávio

Bortolini/ZeIia Marta Za
nínní, Uh - José Ely Ta
ges/Sônia Maria Mannes,
16h15 - Adelino Völz/Tâ
nia -Maria Zoz e João
Külling / ScheHa Döring;
I1h15 - Celíto Erdmann/
Idélia Kniss. No Rio Mo
lha, 18h - Amarildo Belar
mino/Maria Joana Segun
do e, na Barra, 18h - Sér
gio . Valcanaia/Deonize Ni
cocelli.

CONAKOHL _ A Kohl
bach S.A. realizará no

próximo dia 18, nas de
pendências do C.A. Baé

pendi, a sua 6� Conven
ção Nacional de Repre
sentantes, a Conakohl,
evento que reunirá os re

presentantes da empresa
de todo o País.' O encer

ramento será marcado com

um [antar, no próprio lo
cal.

PARANINFO _ Os for
mandos do curso de ciên
cias contábeis, da Ferj,
quebrando antiga praxe,
decidiram homenagear a

classe empresarial jara
guaense, convidando a. As
sociação Comercial e In
dustrial para paranínfar a

turma no ato solene de
formaturà, marcado para o

dia 14 de março. A entida
de será representada pelo
seu presidente, Dr. Alidor
Lueders.

.

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

Relojoaria AVENIDA
"Sempre um bom presente à sua escolha"

Na Marechal, 431 • na Getúlio Vargas, nO 9

Celina Cabeleireiros
Atendimento unissex. Experiência comprovada em

cortes, penteados, maquilagens e tratamento ca

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

Rua Gumercindo da Sllva _ Fone 72-2165
ao lado da CaIxa Econômica

AGENCIA COSMOS DE
VIAGENS LTDA.EMBRA li iR NI,'

02114-00-42-2

PASliAGENS E EXCURSOES NACIONAIS E INTEkNACIONAIS
. Aéreas, Rodovíäríes e Marítimas. Reserves de Hotéis e Locação de

" . Automóveis.
/

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

Rua An�ôn;o Tobias, 50 - 1° andar Fones: (0413) 72-0520 e 72-1'109
Jaraguá do Sul _ Santa Catarina

...
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Is Causas da Seca
Escreve: _

resumo dos desastres oca

Manoel Azevedo Leão síonadoa pelo EI Nüio de

As variações climáticas 1982 a 1983.
nos diversos continentes Na Austrália (o contí

são devidas às correntes nente que mais sofreu), a

marítimas, suas tempera- maior seca do século, ín

turas e os ventos alíseos, cêndios florestais ativados

o vento regular entre os por ventos violentos e

trópicos. _, lldIl tempestades de areia. Nas

No Atlântico Norte, o Filipinas, na lndia. e na

Gulf Stream, a grande cor- África do Sul, grandes se

rente de águas quentes caso Na costa Oeste das

que se origina no Mar de Américas, enchentes e

Sargaços, orientá-se a prin- catastróficos desmorona

cípío para o Norte e, acío- mentos. No Oceano Pacífi

nada pela rotação terres- co, temporais de excep
tre, inflete-se para a Eu- cional violência. Nos' Es

ropa, levando um clima tados da América do Nor

ameno às regiões que atin- te que margeiam o Golfo

ge. Basta lembrar que Lis- do México e em Cuba,

boa, situada na mesma Ia- chuvas torrenciais duran

títude que Nova Iorque, é te cinco meses a fio.

raramente atingida pela Além de centenas de

neve. O Gulf Stream ga- vidas, esses desastres tro

rante também uma varia- xeram prejuizos materiais

ção bastante uniforme do de muitos bilhões de dóla

clima no correr das esta- res.

ções. Por felicidade, a costa

No Pacífico, outra cor- Leste da'América do Sul,

rente quente, de porte su- tälvez pela proteção resul

perior ao Gulf Stream, co- tante da parede dos An

meça normalmente numa des, demorou a ser atin

área de alta pressão no gida pelas desgraças do

Peru onde se originam EI NUio.

também ventos alíseos' No Brasil, as variações

que impulsionam esta cor- climáticas costumavam ter

rente . pela' faixa equato- características bem de-

.ríal, para a travessia do terminadas em várias re

grande oceano, fazendo-o giões. No sertão do Nor

ganhar corpo e calor, até deste, era sempre baixa a

atingir a zona úmida e de precipitação anual (menos
baixa pressão, na região, de 500 milímetros), não

da Indonésia. sendo raro o decurso de

Essa corrente, longe da anos sem chuva. As re

regularidade do Gulf Stre- giões Sul e Centro-Oeste,

am, apresenta em geral, a depois de alguns meses

cada três ou quatro anos, frios e secos, eram sem

modificações profundas e, pre atingidas na prímave
como- isso costuma ocor- ra por frentes frias, vín

rer perto do Natal, dão- das regularmente do An

lhe o nome de EI Níão. O tártico. Essas frentes mo

centro de baixa pressão vímentavem-se para o Nor

da Indonésia desloéa-se te, chegando às áreas

para o meio do oceano: úmidas de baixa pressão
os ventos alíseos tornam- atmosférica 'localizadas

se irregulares e, inverten- desde a Argentina até o

do a direção, levam águas. Sul da Bahia. Trazidas por

quentes, com temperatura ventos do sudoeste com

de até 89C acima. do nor- velocidade raramente su

mal, das costas do Peru perior a 100 km por ho

às da América Central. ra, ocasionavam precípí-
A aparição do EI NUlo tações mais ou menos in

traz perturbações clímétí- tensas, com duração de

cas da maior gravidade, vários dias. Depois da

que se estendem sobre passagem de uma frente,

quase toda a terra. Para voltava a predominar o

uma idéia da extensão da tempo seco.

calamidade, relaciono um (Conclue na próx. edição)

,Amvali discutiu problemas micrarregiaoais em O.' Velha
A Associação dos Mu- envio de moção ao Gover. teve na Brusc, como vice

nícípíos do Vale do Itapo- no do Estado e a Secreta. preside�te, e' como presí
cu-Amvali, tem desde ria dos Transportes. e dentei

- lembrando que na

sexta-feira nova diretoria, Obras, para a, agilização microrregião não existem
formada pelos prefeitos e dos trabalhos de constru- grandes obras a serem íeí

presidentes' de
- Câmaras ção da SC-474, que liga tas no campo da eletrifi

da microrregião. O pre- Barra Velha a Massaran- cação rural, mas sim, ape
feito. de Barra Velha foi dub, via São João do Ita- nas pontas de linhas.

guindado à presidência da periú, assim como o ur-

Associação, reeebendo-a, gente inicio, por parte da _ RECURSOS À AMVALi
"como um presente ao empresa vencedora da con- -

nosso município" que neste . corrêncía, das obras de
_

O secretérío-adjunto do
1986 comemora o jubiléu acesso à segunda ponte', Gaplan, Ricardo Carioni,
de prata de emancipa- sobre o Rio -Itapocu, haja: assinou, durante a assem-,
ção". O 19 vice-presiden- vísta que a ponte foi con- bléia, convênio da ordem
te é Durval Vasel (Jara-, cluída em novembro e as de Cr$ 110 milhões, para
guá do Sul), 29 vice Zefe- 'desapropriações, através a manutenção das atívida
rino Kuklinski (Massaran- da Prefeitura, já estão to- des da Associação.'E lern
duba) e o Conselho Fiscal ' das feitas. brou também que todas
Efetivo e Suplente é for- Presente, o diretor-pre- as etapas do Prourb, 'pro
mado pelos seguintes: AI- sidente da Erusc, Paulo grama que beneficiará to

do Pasold (Schroeder)r Jo- Roberto Bauer, comunicou dos os municípios do Vale
sé Prefeito de Aguiar a sua desíncompatíbllíza- do Itapocu, com recursos

(Guaramitim), Albano Mel- cão do cargo, acontecida externos, já foram cumpri
chert (Corupá), Gregório ontem, para disputar um das, bastando somente a

Alois Tietz' (Schroeder), cargo eletivo. Bauer agra- aprovação do empréstimo
Ademir Izidoro (Guara- deceu o apoio recebido Junto ao Banco Mundial,
mirim) e Herrmann Sue- nos seis anos em que es- pelo Senado Federal.
senbach (Corupá).

A ASSEMBLt:IA

A assembléia da Amvali
teve lugar na Colônia de
Pescadores de Barra Ve
lha. Dentre os vários as

suntos em discussão, a po
lêmica questão da, remu
neração dos vereadores to
mou boa parte do tempo,
haja vista que existem
controvérsias quanto a in

terpretação da Lei Com

plementar B,9 50, de ....

19-12-85, que fixou novos

parâmetros para o cálcu
lo dos subsídios da edili
dade, que serão majora
dos semestralmente, de
acordo com os balance-.
tes contábeis fornecidos

pelas Prefeituras. Este as

sunto provocou outro, que
se refere a remuneração
dos prefeitos, considerada
baixa. se comparada com

outras classes e pela res

ponsabilidade e represen
tatividade que o cargo re

quer. Decidiu-se pela to

mada de um movimento
através da Amvali e jun
to à Pecam. para se ten
tar reverter o quadro que
tem trazido constrangi
mento aos prefeitos.
A assembléia aprovou o

Verea�ares da Vale do lIapacu MS
Foi bastante concorrido o encontro bimestral da

Associação dos Vereadores do Vale do Itapocu (Aveví),
realizada sábado, dia 8, nas dependências da Câma
ra de Vereadores de Massaranduba. O palestrante prin
cipal do encontro foi o presidente da Celesc, Luiz Go
mes (Lula), que falou sobre a empresa e o raciona
mento de energia que atinge todo o Sul do Brasil, em
função da falta de chuvas regulares e de investimentos

pelo Governo Federal nos projetos de linhas de' 'trans
missão de eletricidade através de Itaípu, As previsões
são de que até abril o racionamento deve persistir, ha
ja vista que maio, comumente, é um mês de alta den
sidade pluviométrica.

O encontro da Avevi foi presidido pelo vereador
Ernesto Felipe Blunk, de Corupá. Presente, esteve tam
bém o presidente em exercício da União dos Vereado
res de Santa Catarina-Uvesc, Woimer Loch, de Cri
cíúma, que discutiu junto com a edllídade do Vale do

Itapocu, a polêmica questão da fixação dos subsídios
aos vereadores. Algumas Câmaras já fixaram os va

lores:' Schroeder, por exemplo, fixou em Cr$ 3,2 mi
lhões mensais os ganhos de cada, um dos sete vereado
res, ao passo que os integrantes do legíslativo màssa
randubense perceberão Cr$ 4.444.000 cada qual. Co

rupá deverá fixar em Cr$ 3 milhões os subsídios de
seus, vereadores. '

Sobre este assunto, o presidente da Avevi,
.

Er
nesto Felipe Blunk e o 29 secretário da Uvesc, Her
.mann Suesenbach, ambos de Corupá, já percorreram
todas as Câmaras da microrregião, para discutir sobre
a questão. E no próximo dia 5 de abril, em Schroe
der, será eleita a nova diretoria, aparecendo o verea

dor Carmelíno Dolsan, de Massaranduba, como um for
te candidato à presidência.

Uma empresa que

® IlíOHL-B-R-C-H
....

Cresce com sua
SUPERMOTOR gente.
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ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: 15

Sr. Heim Blosíeld, Sra.
Sílvia Thomsen, em BIu
menau; Sr. Artur VaseI,
Sra. Tereza Welf Rau, Sra.
Lourdes Belleti Pedri, Sr.
Mário. Vítórío Rassweiler,
Sr. Clênío Veiga, Sr. Lau
re de Souza, Sr. Abílio.
Herculano. André, Sr. Má
rio. Nunes, Jair Dallabona,

Fazem anos domingo
Sr. Guilherme Schmidt Jú
níor, Sr. Aírton Fernando.
Ramos, Sra. Erica Henschel
Fagundes, Sr. Henrique
Funke, Sr. Luiz Belleti, em
Corupá: Isaura Uller, Aluí
sio. Garcia da Silva, Vítor
Sarde, Srt� Júlia Sees, EIe
nir M.· C. Rawietsch.

Dla 17 de fevereiro

Sra. Elfrida Karger Nice
líní, em Curitiba; Sr. Do
nato. Friedel, Sra. Dirce
Funke Ribeiro, em São.
Paulo: Sra. Ariete Mirtes
Kuchenbecker, A I c i des

Krenke,
. Orlando. Stein,

Jurema- Maria Beber.

Dia 20 de fevereiro
Sr. Alfredo WeiHer, Sra.

BePlardina de A g u i a r

Cunha, em Guaramirim;
Sra. Odila Bertolí Moretti,
Mércia Rocha, Marcos
Scheuer Júnior, Guido Sie

wert, Carmem Lima, An-
I dréa, filha de Jairo e EU

de Barres, em Blumenau.

Dia 21 de fevereiro

Sra. Diva Clara Schneider,
Sr. Guído Otávio Bortolí

ni, Deise Gomes, Ervina
, Pedri, Cláudia Márcia, fi
lha de Osmar e Celina

Bartel. em Penta Perã�MS;
Sr. Jaime Célio Piazera,

Sr. Mário. Steindei, Iris

,Themsen, Carmem UIler.

NASCIMENTOS

Dia 23/jan�JrO
Ricardo. LUiS, filho. Mário.
(Ma. Aparecida) Lüdtke.
Dia 27/Janelro
Guilherme Carlos, filho.
Wílson (Beatriz) Schäfter
Wagner Luís, filho. Oswal-
do (Darci) Maas.

'

Dia 29/Janelro
Diether Fernando, filho.
Irene (Ma. Helena) Ehlert.
Dia 31/Janeiro
Glaucia, f i 1 h a Jurandir
(Melita) Gelschleiter.
Dia OI/fevereiro
Liane Beatriz, filha Heinz
(Marlene) Franz.
Jóice Chrystine, filha Ar
lindo (Eleonora) Mathias.
Dia 02/fevereiro
Jonathan Willian, filho.
João. Carlos (Marlene) Ca
víchíolí,
Dia 03/fevereiro
Felipe Leonardo, f i I h e
Luiz Carlos (Ana Adélia)
Pereira.
Maicon Luís, 'filho. José
(Isolete) Paulo.

'

Dia 04/fevereiro
Thayse, filha Ezeram (Joa
níce) Neckel.
Dia 05/fe'vereiro
Jhonatam Wíllíen," filho.
Sílvio (Iria) Berri.
Fabiana, filha Walter (FIe
rita) Westphal.
Antônio José, filho' Apa
recido (Jacqueline) Ca
.margo .Sílva Rosa.

1 - Cultos:
Domingo: 8:00 horas Cen
tro e Ribeirão Grande do
Norte em Português, 9:30
horas Ilha da Figueira em

Alemão, 9:30 heras Santa
Luzia e Estrada Nova, em

Português, 9:30 horas Rua
Joinville em Alemão, 19:00
Centro em Português In-
formal. .

2 - Cursos:' Batismos Dia
1Q de março cem início
às 15:00 horas.
Noivos Dias 15 e 16 de

março, início dia 15 às
17:00 horas.
3 - Festa em Nereu Ramos:
Dias 15 e 16 de fevereiro,
no sábado com início às
17 :00 noras e domingo
com Culto às 9:00 horas
e após contínua com com

pleto serviço de bar e co

zinha, e diversões para
qual a Comunidade está
convidada.

ProclaRlas de CasaRlentos
MAROOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oficial do R�

gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul. ßs
tado de Santa Catarina, BI'8Iil, faz saber que compareceram em

Cartório exibindo os documontDs exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar. os seaumtes:
.

ral de Jaraguä de Sul, do
miciliada e residente em

Nereu Ramos, neste dis
trito, filha de José Schío
chet e de Edite Maria
Schíochet.

Edital 14.709 de 04-02-86.
Luis Carlos Winter e Ve
romca Honorio Peron
Ele, brasíleíro, solteiro,
motorísta, natural de Ja

raguá do Sul, domíctlíado
e residente na Rua Wal
ter Marquardt, 1173, nes

ta cidade, filho. de Sílvíno
Hernete Winter e de Re
milda Heller Winter.

Ela, brasileira, solteira, ,

balconista, natural de Bra

ço do Norte, neste Estado,
domícílíada e residente na

Rua Angele Rubini, 535,
nesta cidade, filha de
Lu� Alberten Peron e .de
Iolanda Honorío Peron.
Edital 14.710 de 01-02-86.

Cópia recebida do cartó
rio de Guaramirim, neste
Estado.
Jaime Carl1n1 e Rosane
Setter

Ele, brasíleíro, solteiro,
soldador, natural de Jara-:

guá do Sul, domícílíado e

residente na Rua Paulo
Kramer, 334, Agua Ver
de, neste distrito, filho de
Tibério Carlíní. e de Ade
lia Voltolini Carlind.
Ela, brasileira, solteira,
ríscadeíra, natural de Gua
ramirim, neste 'Estado, do
miciliada e residente na

Estrada Bananal do Sul,
em Guaramirim, neste Es
tado, filha de Laure Setter
e de Isolde EIert Setter.
Edital 14.111 de 07-02-86.
Valent1_n Heil Filho e

Jeane Marcia Schiochet
Ele, brasileiro, solteiro,
vendedor, natural de Brus
que, neste Bstado, domici
liado e residente na Rua
Epitácio Pessoa, 2388, nes
ta cidade, filho. de Valen-

tin Heil e de Evelina Heil.

Ela, brasileira, solteira, au
xiliar de escrítórío, natu-

eimento de todos, mandei pas
sar o presente edital, Que se..

em cart6Pio, onde. será afUllda

Dia 18 de fevereiro

Sra. Rosemary Voigt Krue
ger, Jürgen Georg Her
mann, em Corupá; Ander
son Coutinho Müller, Sra.
Roseli Helena Meskau Ta-

jes, José César Bernardes, to FALECIMENTOS
, João . Fedi, Sr. Arlindo Dia 30/janelro
Töwe, Margalise Töwe, si, Mathilda da Silva, 93 anos.
mone Cristine Krause, Sra. Dia 01/fevereiro
Jurema, esposa de Rema-· Manoel Francisco da Cos
'elo Fischer, em Fpolis; ta, 91 anos.
Sra. Lourdes, esposa de Dia 03/feverelro
Edson Koch. 'Erico Negherbon, 53 anos.

-. � ..

_-":: i Dia 05/fevereiro
Dia 19 de fevereiro Waltet Utepadel, 53 anos.

Sra. Edeltraud H. Enke, Ricardo Guimarães, 7 ho
em Guaramirim; Sra. Lígia ras.

Maria Eichinger Siewerdt, -C-O
....

L-U-N-A-.-.-E-V-A-N-G-r:-L-I-C-ASr. Errol Kretzer (verea
der); Paula Mees, Sra. Ma
ria Amélia Oliveira, em

Fpolis; Paulo. César Maba,
Ernâni Luís Emmendoer

fer, Hilário Gregolewitz.

ADVOGADOS
AURILENE M' BUZZI

LEONEL PRADI FLORIANI

Questões de terras' - acidentes de trânsito - In

ventários - cobranças e advocacia em geral.

Rua Reínoldo Rau, 86 - sala 4 .., Fene 72-2711

SPEZIA " GIA, LTOA.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e servíços de trator

cem proüssíonaís altamente especializados.
Rua João Januárie Ayrese, 772 _ Jaraguá Es

querdo. _ Fene 72-0300 _. Jaraguá do Sul _ se.

SUBA NA HONDA

CHE GOU A

CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÃO. CO
MaRCIO DE MOTOS, ASSIST:e:NCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ftIlTRE ·NESTA H O N D A DA MENEGOTII

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
!,-, Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR-280) ,

Pone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

FUROOES, FURGOES ISOTll:RMICOS E FRIGORlFIGOS
�raguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-1077

- -,
Confecções Sue 1 i Lida. I

Veste bem Senhoras e Crianças'
ADteclpe suas compras de Natal aproveitando as

vantagens do preço e crediário Suell.
Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Ponseca, nr. 1085 ..,

,f.72-0603 Jaraguá do Sul _ SC.

Loja 2 Rua Reinaldo Rau, na 530 _ F. 12-2911 _

I Jaraguá do Sul - SC.
Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 63) � Portal de Jeraguä .

..l'��-----------�-----------------------------

c ,
� ......;

, li!' ';,.1.

..
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CGC/MF N9 84.430.636/0001-63 _ JARAGUA DO SUL SC'

Senhores Acionistas:
RELATORIO DA DIRETORIA,

� .

.

. �m cumprimento às disposições Legais e Estat té
.

.

•

'.

. _

. .'
.

dn�l e Demonstraçoes Financeiras, referentes aO Exercício Social ��las, ;ubmet�mos a eprectaçao de V.Sas., o Balanço Patrímo-

ispor dos Senhores Acionistas pera quaisquer esclarecimentos .

er�a. o em 1 de novembro de 1985. Permanecemos ao inteiro
necessanos. "

-
'

Diretora Presidente Jârag�á do Sul (SC),� 04 de fevereiro de 1986
EDELTRAUT BAUER GUMZ

Diretor Comercíal NELSON E'ICHSTAEDT

_____-----"_
URIO UTECH Diretor Financeiro.

BALANÇO PATRIMONIAL EN�ERRADO EM 01 DE NOVEMBRO DE 1985

ATIVO
(Em milhares de cruzeiros)

.

CIRCU ":_......... 01-11-85 31-12-84 PASSIV'
LANTE ••.•• '.' . • • • • • . . • • . • • 9.990.310 2871 812

.

O. � . " ......•....... ; .....

Dlsponib1l1dade ••.••••••••••.•.••• 4.498.217 1'480'780 CFIRCULANTE ....•.•.....•.......

Bens Nume á
.

.
-

•. ornecedores
.

..

r n�s 1.448 413 . .
.

,

.

Dep.?slt�s Bancéríos a Vista 223.109 80816
' Sala�l(:s e Encargos a Pagar .

Aplicações Mercado Aberto .-.. . 4.273.655' 1.399:551 Pro",:Isao_ p/Im�ost� de Renda '

D1rei�os Realizáveis ...•..••...•. 5.492.098 1.391.032 Obr�g�ç�es T�Ibutarías : .. o ••••••• ;

Duplicatas a Receber o o • o • o •• ; o o o 1.648.914 435.810 I�st�tUlçoes Fínanceíras .

H Provo pl Devedores Duvidosos ( 112.888) 13074)' DIvu;lendos.a Pagar . o • o o • o •••••• o •

Cheques a Receber ..... o o • o •• o • 444.52(}- 270'.070 Outras Obrigações a Pagar 0 •••••• o

Est�ques o o ••,0. o o •• o •••• o o •• o o... 1.136.546 546.597 EX��IVEL. A LONGO PRAZO. o •••

Ad�antamentos a Fornecedores .. 3.700 11.538
Crédito DIretores e Acionistas ., ..

Adiantamento p/aumento de Capital
Outras Contas o •••••••• o

em outras Empresas o. o. o •• o. o o.

'

1.640.783 PA�RIMONIO LIQUIDO .

Aplicações Financeiras a Prazo o. 668.227 125:949 Capital Social .

O t C· dít
.' .' - Reserva d C it I

u ros. re I os 40.041 802
.'

s ue : api a .

Despésas pagas AnteCipadamente 22.255 13.340
Res. de C.M. do Capital .

REALIZAVEL A LONGO PRAZO... 346.599 142.507
Reserva de Incentivos' Fiscais .

Incentivo Fiscal _ Opções . . . . . . . . 80.396 56.303
Reservas de Lucros .

Empr. Compulsório Eletrobrás 266.203 86.204
Reserva Legal .

PERMANENTE •...•...•......... 9.616.522 3.117.099 ��;Á Acumulados .

. Investimentos 573.947 2.433
.

L PO PASSIVO .

Imobilizado 14.656.610 4;176.579
---...;..--.----------__;_

(-) Depreciações Acumuladas (5.614.035) (1.661.913)
TOTAL DO ATIVO 19.953.431 ç.131.418

.'

HEINZ BARTEL
Diretor Admínístratívo

.

.

'

31-12-84
1.309.132
795.804
43.418
118.172

-125.834
85.207
53.138
87.559 .

9.267
4.812
4.455

4.813.019
1.050;000
2.475.285
2.260.426
214.859
435.695
135.695

1.152.039
6.131.418'

01-11-85
4.448.214
2:560.138
491.049
493.880
432.827
98.860

.

189.449
182.011
t9.657
19.657
_.�

15.485.560
3.675.000
6.993.815
6.887.242
106.573
480.614
480.614

4.336.131
19.953.431

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS
01-11-85 31-12-84
1.152.039 445.559
( 149.715) (152.178)
U328.314 604.050
1.812.30p 337.449

Saldo em 31-12-84 .

Parcela de Lucro Incorp. ao Capital
Correção Monetária, ; ....•
LUCro do Exercício .

Proposta da Adminístração de Des

tinação de Lucros:
Reserva Legal" .

Dividendos ' .

Saldo no Fim do Período ,

DEMONSTRAÇÄO DO RESULTADO
01-11-85

10 Meses
RECEITA OPERACIONAL BRUTA. 23.489.351
(-) Deduções de Vendas ( 1.811.59.6)
Receita Operacional Liquida 21.677.755
(-) Custo Produtos Vendidos o 17.015.458
Lucro Operacional Bruto 4.662.297
(_) Despesas Operacionais (1.244.003)

Despesas com Vendas · .. · 1.943.503

Despesas Administrativas ,. 5.66.906
.,

Despesas Financeiras 39.736

(maís) Receitas Financ�iras 3.794.148
Lucro OperaCional Liquido 5.906.300
Receitas não Operacionais 214.933

Despesas não Operacionais ". ( 213.659)
Correção Monetária do Balanço .. (3.094.461)
Lucro Antes do. Imposto de! Renda. 2.QI3.113
(-) Provisão para Imposto de Renda (1.000.813)
Lucro Liquido do Exercício ,. 1.812.300
Lucro Liquido por Ação Cr$ 0,49

31-12�84
12 Meses
8.356.500

( 634.909)
7.721.591
6.379.509
1.342.082

( 223.713)
690.811
151.404
20.944

1.086.872
1.565.795
209.522

( 4�0.842)
( 756.978)

577.497
( 240.048)

337-.44-9
Cr$ 0,32

( 16.872)
( 65.969)
1.152.039

( 90.615)
( 216.192)
4.336.131

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
01-11-85 31-12-84
5.896.495 1.677.123
1.812,300 337.449

1 - ORIGEM DOS RECURSOS .

Resultado do Exercício .

Despesas que não afetam o

Circulante:
- Depreciações '

- Correção Monetária do Balanço
Aumento do Exig. a Longo Prazo
Baixas de Bens e Dir. do Perraa.
Consto de Reservas de Capital .

2 - APLICAÇÖES DE RECURSOS .

Dividendos Distribuidos .

Dividendos Propostos ,

.

Aquisição do Permanente J•••••

Aumento do Realz. a Longo 'Prazo'
Aumento do Capital Circulante

240.795
756.918

.

5.160
299.221
37.520

1.677.123
12.831
;;3.138
237.366
100.772

1.273.016
. 1.677.123

70L607
3.094.462

10.390
213.658
64.078

5.896.495
26.143

. 189.449
1.496.795
204.092

3.979416
5.896.495

d.

.

DEMONSTRAÇÃO DO CAP(fAL CIRC(ULANTE
ATIVO CIRCULANTE 1985' 1984

No Inicio do Exercício. . . .. . . . . . . .. 2.871.812 802.266

No Final' do Exercído ...........•. ·9.990,3íO 2.993.687

Variação •....................... 7.118.498 2.191.421

Passivo Circulante
No Início do Exercício 1.309.132 5-12.602

No Final do Exercício ......•..... 4.448.214 1.431.007

Variação .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.139.082 918.405

Capital Circulante Lí�q.::::u.:::id:::o:...,__'...:'�'''':'''.�.:...;
.._3:"';'.;...97��9_.4_1..:.6--;--:--1..,...2:;:;-7-;3.:-0-;;:16�_��;---;;- ---,-----:-----,.Jaraguá do' Sul (SC), 04 'de fevereiro de 1986

, Heínz Bartel Heínz Bartel
Diretor Administrativo 'fec. Conto CRC-SC 8181

CPF 103.941.509-10 CPF 103.941.509-10

Nelson Eichstaedt
Diretor Financeiro
CPF 153.865.629-91

Lírío Utech
Diretor Comercial
CPF 291.339.049-87

Edeltraut Bauer Gumz
Díretora Presidente
CPF 066.570.959-53
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_ Apto. com 130m2 no Edifício Píccoli.

_ Casa em alvenaria c/terreno de 1.100m2 na rua

Gumercindo da Silva.

_

.

Terreno c/400m2 defronte portão do C.A. Bae-
.

pendi.
-

_ 2 casas em alvenaria c/180m2' cada, na rua

Maria Frutuoso.

_ Terreno na Av. Marechal Deodoro da Fo�seca.
_ Chácara c/ várias benfeitorias no Rio Molha.

R. João PíccoÜ, 104 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul

IIiTERIMOYEIS.
Intermediária

.

de
Imóveis Lida.'
IMÓVEIS A VENDA

Oastil Máquinas Ltda.
EqUipamentos para fábrica de doces de frutas,

chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
Destiladores de aguardente. e alambiques de cobre.

Rua Joinville, 433 - Fone 72-1564
Jaraguá do Sul _- SC

Elelrônica
MENDONCA
ASSISnNCIA TV, VIDEO CASSETE E

VIDEO GAME
Posto autorizado video game Daetar e Dlsmac.

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

Jaraguá do Sul.

PERSIAIlS • BOX • ESO. DE ALUMíNIO

PERFLEX
RUA JOINVILLE. 1831· jARAGUA DO SUL· sc

FONE: 10473' n-G11116

Persianas horizontais e v�rt1cais,
box para banheiros,

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

Consulte-nosl Fone 72-0995

Folo' Cenler Lida.
Agora sob nova direção

Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mais uma ampliação d� 2Qx25 e um álbum. como

brinde.

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

Sociedade De'Bportlva e Recreativa AMIZADE

EPITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente-EcBtaC de convocação, ficam
convocados todos os sócios pOSSUidores .de Titu
los Patrimoniais da Soco Desp. e Recreativa Amiza
de, com Sede e Praça de Desportos na Rua Ro
berto Ziemann, 3.174 nesta Cidade de Jaraguá do
Sul (SC), a fim de se reunirem em Assembléia
Geral no dia 23-02-86 em sua Séde Social às 08:00
hs ou às 08:30 hs em segunda convoc;:ação, a fim
de deliberarem o que se segue:

A) Alteração e nova redação do artigo 34

§ 29 do presente estatuto social, e,
B) Alteração e nova redação do artigo 37 §

19 do presente estatuto social.
Vi/Jaraguá do Sul SC, fevereiro de 1986.

Udo Volgt ..;. Presidente'

O presidente da Liga JaraguaellSe de Pute-
001, convoca os dubes fUlados, para uma reunião
na sede da Liga Jaraguaense de Futebol, sita à
Rua Jacob Buck, 127, em Jaraguá do Sul, reunião
esta para tratar da seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas da diretoria atual.
2. Eleição da nova diretoria.
3. Assuntos dlvérsos.

.

A reunião será realizada dia 25 de fevereiro
de 1.986, às 20 horas, em 19 convocação, ou em

2' convocação às 20h30 horas, com quaisquer nú
mero de clubes filiados presentes.

Jaraguá do Sul, feve'reiro de 1986.
Waldemar Vieira _ Presidente UF.

LIGA JARAGUAENSE DE FUTEBOL

- CONVOCAÇÃO -

Viação Canarinho Ltda,
o transporte carinhoso

.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dís
POsição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-t422

laraguá do Sul SC.

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC 0075. Despachante credenciado sob nf} 496

* Emplacamentos
* Liberações

* TralUlferênclas
* �uros
• Renovações de Licenças de Veiculos

Confira a eficiência de nossos serviços
Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone 72-0695
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ABANDOHO DE
Empre'iteira de Mão-de-O

de conformidade com a CLT
letra 01, 'comunica que os Sn.
e Vltório Rosa, portadores da
23.501, não mais comparecer
ta empresa. Dá-se prazo até o

tomem ao trabalho, caracteríz
então, abandono de emprego.

Empreiteira de Mão-de-O
Rua Amezonas 240 .... Ja

Lida ME,
artigo 481
Abel Rosa
9 92.434 e

viços des
ra que ra

partir de

de Notas o Oficial de Protestos do
de Jaraguá do Sul, Estado de S.

lei, etc.
Faz saber a todos quantos

se acham neste Cartório para prot
Antonio Klimekowski, Rua Mo
nesta; Agnelo Pedro dos -Santo
nesta; Com. e Represent. Fach'

.

noldo Rau, s/n, nesta; Clubinho
Reinoldo Rau, sln, nesta; Cerâ
Rua Tres Rios do Norte, nesta;
trada Blumenau, nesta; Ind.
Eldorado Ltda, Av. Getulio V
Mauro Lenzí, Estrada Garibaldi,

E, como os dítos devedores não
e ou se recusaram a aceitar a devi
intermêdio do presente edital para
�areçam neste Cartório, na Rua

prazo da lei a fim de liquidar o

dar razão por que o não faz, sob pe
das títulos protestados na forma da

Jaraguá do Sul, 13 de feve
. Aures Müller Grubba -

jficial de Protestos de Títulos da

virem que
s eontra:

oa Vista,
lívía s/no
Rua Rei
Ltda, Rua
tsch Ltda,
atias, Es
Madeiras

Paróquia São Seb
- INFORME PAROQ

Missas _ Dia 15 de fevereiro _

Matriz S. Sebastião 19h. - Sãô Lu
_ N.S. Fátima 18h. _ S. Luzia 19.
Dia 16 fevereiro _ domingo _ . _ 9h. _
19h. _ S. Judas 8h. _ S. Cristovão ão Fran
cisco 9.30h. _ N.S. Aparecida 9 Alto Rio
Cérro 16h. _ Gruta N.S. P. Soe
Durante o mês de fevereiro de
todas as matriculas de catequese
e de ·Crisma.

Chapéus, bonés vizeiras, ca
bermudas e cordas.

.Em frente à fábrica. Amplo es

Slciedade Esportiva e Recreativa Vi e
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os

Sociedade Esportiva e Recreativa Vieirense, para a Assembl
dhlária, a ter lugar na sede sOcial, à rua Dona Matilde 1.2
de março, às 15 horas em 1. convocação, ou, meia hora após,
e última convocação, com 'qualquer número de associados es, a

fim de dellberar sobre a seguinte ordem do dia:
1�) Prestação de Contas do Exercicio Findo,
2C}) Assuntos Diversos.

Jaraguá do Sul, t3 de fevereiro de 1986
Martins Kienen - P

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

Sorvetes PINGUIM

G.Q8IJ!I'O DQ. PQVG PÁGINA fYI

genética denominada de
bragnatismo, provavelmen
te causado por cruzamen

to da raça da mesma famí
lia, medicação sem discri
minação e formação uteral

não compativel com o tra
tamento dado a égua. O
potro morto foi levado a

São Paulo para um exame

mais acurado, a fim de des
cobrir as causas da dupiä

formação.
A noticia do potro com

cara-de-homem levou cen
tenas de curiosos a Joín
ville. E o pobre animalzi
nho virou atração.

�ul� <l_e, DireIto da Comarca de Jaraguá do Sul

EDITAL OE. NOTIFICAÇAO DE TERCEIRQS

O DoutQl' Samir Oséas Saad, Juiz de Direito subs
Uluto em exercicio na l' Vara da Comarca de
.,Jaragná do Sul, Estado de Santa Catarina, na for
ma da Lei, etc...

FAZ SABER a todos quantos o presente edi
tal de notificação virem ou dele conhecimento ti
verem e interessar possa, com o prazo de 30 días,
que por parte de Ingo José Krause e Ademar
Wagenknecht, através de seu procurador, Pr. Má
do César Felippi, lhe foi dirigida ii petição do se
guinte teori- Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz
de Direito da MM. Vara da Comarca de Ja
raguá do Sul - Santa Catarina. Ingo José Krause,
brasileiro, casado, do comércio, residente e domí
ciliado nesta cidade, lateral da Rua Augusto Mi
elke, s/n9, 'e, Ademar Wagenknecht, brasileiro,
casado, contador, residente e domiciliado nesta
cidade de Jaragué. do Sul, a rua Jorge Czemie
wícz, n9 480, através do advogado e bastante
procurador judicial, "ut" instrumento procurató
rio (doc. 01), com escritório profissional cons

tante do endereço no roda-pé deste instrumento,
onde recebe avisos, intimações, etc., vem, mui

respeitosamente, à presença de V. Ex�, requerer
a presente medida de Protesto Contra Alienação
de Bens, contrai Horácio Xavier, brasileiro, ca

sado, portador' do CPF n9 292.288.599-20, comer
ciante, residente e domiciliado na rua João Dou
brawa, 649, o que fazem nos substratos fáticos e

jurídicos a seguir expostos: 1) Os requerentes,
em data de 07/ago/85 e 20�06-85, através de Con
trato dé financiamento n9 0453.01105-5 e Contrato
de Abertura de Crédito em Conta Corrente Uni

cheque Especial n9 223/85 e n9 300/85, firmaram;
respectivamente, avais ao requerido, no valor glo
bal de Cr$ 13.500.000 (treze milhões e quinhen
tos mil cruzeiros). 2) Ocorre, que o requeIi,do-de
vedor principal, não vem honrando seu compro
misso de pagamento, conforme atestam os protes
tos dos titulos que embasam os citados contratos.

3) Ocorre também, que o requerido, encontra-se
em lugar incerto e não sabido, em razão de pro
blemas financeiros, o que autoriza certa a pr�..2:
cupação dos Requerentes, qUe o requerido não vai

cumprir com o pagamento de seu débito, junto a

já citada instituição financeira (credora). Conse

quentemente, terão que arcar com o avançado
pagamento, seus avalistas, ora Requerentes. 4)
Assim, se efetivamente terão que pagar os reque
rentes avalistas o débito do Requerido, ex lege
sub-rogam-se do· arédilo, para demandarem con-

empresário.

.CAVALO-HOMEM

Uma noticia correu, cé
lere na segunda-feira. Era
a de que teria nascido na

tarde de domingo, numa

fazenda em Jaraguá do
Sul, um potro com caracte
res de homem. O fato ga
nhou manchete nos órgãos
de imprensa de todo o Es
tado; mesmo a meio do
carnaval. Após a parição,
o potro com deformação
craniana e com certa se

melhança com o semblante
humano foi levado a Fun

dação 25 de Julho, em

Joinville, onde veio a �a-
lecer na manhã de segun
da-feira.
A degeneração genéti-

tra o ltequerido; 5) Acontece no entento, que porcomentaríos da esposa e familiares, em vista d..e
um grande débito que o requerído possue na pra
ça, pretende o Requerido Alienar seus bens em
nomes de terceírcs,' para furtar-se de todos os dé
bitos, e neste particular, também o débito em apre
ço, tornando-se inócua a sub-rogação, causando
irreparáveis e sérios prejuízos aos Requerentes,
por inexistir o patrimônio passível de Penhora à
ocasião do ajuizamento das competentes ações. 6)O Requerido é possúidor e proprietário dos bens
imóveis, a saber.: A) Um. terreno situado na Rua
nCl 84 " Joio Dou])raw&" deVidamente registrado
no R.I. deste Comarca sob matricula R.4-t.aOO.

-

B)Um terreno sttuado na Ruo. 210. � WaldemJ.ro
Schmitz, com' a área de 692,04 m2, devidamente
registrados no Ro Imóvei3 sobMatriculas R.3-8.817 t
conforme espelham as inclusas certidões. EX PO�
SITIS" nos termos do. artigo 867 e seguintes do
Código de Processo Civil, requerem a V. Ex\l seja
deferida a presente medida de Protesto Judicial
contra Alienação de Bens, a fim de prover a con
servação e ressalva de direitos. Uma vez conce
dida a medida, .requer sejam o requerido notifica
do da presente, bem como sua esposa Valtraud
Schmidt XaVier, para que não alienem seus bens'
ímóveís a eles pertencentes, bem como seja pro
cedida a averbação do presente protesto junto ao

Registro de Imóveis desta Comarca. à'margem
das respectivas matriculas, e também a notifica
ção de terceiros através da publicação de edital,
em jornal de circulação local, por três días distin
tos, onde contenha resumidamente.o presente pe
dido e o R. despacho deste Juízo. Finalmente, re
quer que, após cumpridas as formalidades legais)
e decorrido o prazo .Iegal, sejam-lhes entregues
Os autos, índependentemente de traslado. para os
devidos fins. Dá-se a causa, meramente para efei
tos fiscais o valer de Cr$ l.()oo.OOO (Hum milhão
de cruzeiros). Termos em que, respeitosamente, P.
Deferimento. Jaraguá do Sul (SC) 17 de Janeiro
de 1986. pp. Mario César Felippi ...: Advogado _

OAB/Se 4.021." Encerramento:..; Em virtude de
que foi expedido o presente edit.l1l, pelo qual f1�
cam notificados os terceiros incerto§ e não sabidos
e a quem interessar possa, de todo o conteúdo da
petição. iniCial, acima transcrita. E, pa:ra que che
gue ao conhecimento de todos os terCßÍros Últe�
ressados incertos e não sabidos, foi expedido o

presente edital que será publicado na forma da
Lei a . fixado no átrio do Forum. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos 23 dias d�
janeiro de 1986. - Eu, ass. (Jurema Wulf Sardagna),
Escrivã Designada, .0 subscrevi.

Samir Oséas Sud :- Juiz de Direito Substituto

i
i)

C!�IO��md:r� d�a::��:: Boi de duas cabeças e eavala-haßleln viraln alraçiesAté parece filme de ter-

ror�. Mas nãol, Foram fat?s �a apresentava mesmo uma
muíto comentados na� úl- aparêncía incomum, que,Umas semanas. � bot depare o veterinário Fábio
duas

.

cabeças, VlV�, pode Luiz Kochhann, da Funda
s�r visto em exposíção na ção 25 de Julho, deve ter1· Fest� Cat�Ilnense do havido uma complicaçãoArroz, días atras, em Mas- .

saranduba, tomando-se al-
vo de comentários e con-

trovérsias ante o ineditis
mo do, caso, que levou cen

tenas de pessoas a vê-lo,
. apesar do preço Qo· in

-....--------------------...........------,
gresso.
Na abertura da Fecar

roz, a imprensa que cobria
o acontecimento, consta
tou "in-loco" a deforma
ção genética do boi "Mo
reto", de três anos e meio,
nascido em Jacutínga, no

Rio Grande do Sul, hoje
de propriedade do poeta
paulista Moisés de Lima
Monteiro. O espécime é o

único do mundo vivo, pos
suidor de quatro olhos,
quatro chifres e quatro
orelhas.
Segundo o empresário,

"Moreto" é mostrado ao

público em todo o Sul do
Brasil. Ele tem a garganta
conjugada e alimenta-sé
através de uma só cabece,
no entanto, bebe, respira
e muge pelas duas cabe

ças. Uma das cabeças nas

ceu no lado esquerdo do

pescoço e acredita-se que
devesse ser de um animal
do sexo feminino, por ser

menor. O animal tem uma

vida normal, sublinhou o

Mecânica TIBERIO Ltda.
Rua, Leopuldo Malhelro no 6'1 _ Fone 72-1059 _ Jaragu6 do' Sul _ SC.

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

Motores à base de troca com garantia de 20.000 km.

RetHica ele motores, r&gulagem, revi sões e demais serviç.s especializados

Oficina
o MELHOR DESTE VERÃO

Sabor, pureza e .qualidade. Sirva'_se à vonta_ tomaud;
sorvetes e picolés "Plngutm", em vários sabores.

Temos também gelo.
Rua Angelo Rubini, 1119 - Barra do Rio Cerro (fundos

_______
do Sup. Benthien) - Fone 72-2181. _ Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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II ·Os Herdeiros da Duquesa
40 .... o CEMIT:eRIO _ CONTINUAÇÃO
No final deste segunda parte vamos ver tam

.

bém quem' foram, as priPleiras diretorias do, Ce
mitério assim como as diretorias atuais. Em 1965,
aos 22-5, foi sepultado o Sr.' Isidoro Pedri (Dore
tão) nascido aos 6-12-1889., Narciso Noriler . o.' o

(30-4-1882/12-5-1965); Arthur Píecolí (3_1O_lQ15/
21-12-1965); Emilio Lehnardt (1-9-1885/21_9_1966)
Antônio Lorenzetti (20-3-1905/19-1-1966); Júlia
Ropelato (6-5-1890/5-8·19�6); João Lorerizetti ..

(7.1·1898/8·9.;1966); Alexandre Buccío (7_6..,.1895/
30..1.-1966);' Maria Veloso (22�·1897/4-1_1961);
HedWlg �e (18.3·1�112 ..3_1967); Manoel Pe
dri (21-4-.1890/4-11_196'1) Ema Rusch (30-9-1896/
1'1_9_1961); Eugênio Pradi (9-2..1901/10-11-1961);
Regina Sevegnaní (9-2-1909/31-12-,1961); Ana
Pedri (13_6_1893/2-11_1968); Eduarda Moreira
(13_10_1890/27_3....1968) Arthur Ropelato (1885/
4._2_1969); Lucínío Demarchi (10_11_1899/ .

21-2-.1969); Francisco Lorenzettí (23_3_1892/ .

8_3_1969); Severino Pedri (11-�L1894/15-12-1969);
Adélia Campregher (15_L19í4/11-1-1910); Luiz
Loreazettí (11_6_1899/26.....10_;1910); Emília Dunke
(21-2-1906/5_1_1911); Domingas Buccio Prestiní
(LL1890/14-8-1912); Constantino Gascho (10-10-
19t6/2ÊL2..1912). Francisco Bísoní (20.....3_1898/
23_5_1912); EI�zabetha Cecatti (10_1_1887/24-6-
1913);' Tercilio Demarchí : (7_2_1901/4._2_1915);
Ezelino Rosá (15_9_1901/3_12..1912); Ricardo
Leone (15..,.2...1890/tLL1911); Giacomina Demar
chí '(6_L1893/20_8_1971) Angelo Demarchi
(29_8_1891/11_9_1911); Angelo Bisoni (19051
1979); José Maffezzolli (26_5_1881/3Ll2..1961)
Catarina Maffezzolli (L_6_1884/2L2..1962) Cezi
no Pedrí (11-1-1886/1960) Tereza Pedri (1896/ .. );
Leopoldina Lorenzetti (30..,..12_,1909/9_9_1917); Car
los Spredemann (2..L1908/3L10_1981); Emílía
Maass (20_12..1902j2..6_'L982); Ana Pedri (30_3_
1891/20_11_1980); Alfredo Píccoli (5_1_1912/
30_8_1981); Agostinho Schiochet (LIL1909/
16","-1_1981).'

,

Eis uma bela lista de "duqueses" gloriosa
mente tombados na "luta do pantano mole", cuja
memória será sempre lembrada, homenageada e

agradecida por todos.

Agropecuâria' Casa do .

,Lavrador. Lida.
Distribuidora exclusiva das rações e concentrsdos uGUABI".
Mantém completa linha de deíensívos, edubos, sementes

,

e ferramentas agrícolas. .

Loja 1 _ Rua Joinville, 1.194-F. 72-0919-Jaraguá do Sul. "

.

Loja 2 _ Barra do Rio Cêrro Fone 12-2223 _ Jaraguá do Sul -SC.
Loja 3 _ Rua 28 de Agosto 2345 Föne 73-0066' - Guaramirim - SC.

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

\'

MARSCHALL, POLIMENTOS
A c5jJecialida4e está

nas mãos Je um

prDjissional
PDUMeNl0S

__Lavagem, limpezil de
'!e{QJS e est0/4menlfJs.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227
Jaraguá do SuUSC"

'O.........esänoBlnco,-.atlrradl... ,

mBESC �

,
.

More bem. more no "JardilD Ana Paulal
Lotes com intra-estrutura completa, prontos para construir o seu lar.

,

Localização prívílegíada no NOVO Jaraguá Esquerdo, agora com a pavimentação
facilítando o acesso 'e valorízando o seu mvestímento.

APROVEITE AS CONDIÇOES ESPECIAIS, �E LANÇAMENJO.
Informações' e Vendas com, a garantia e segurança de ,

,
,

..

.Em.preendi:menl�s MarcalloImobiliários
AV. Mal. Deodore, 11'; Pan. '2-1136 .. eRBCI _ 093 _ 11' REGIÄO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Assinatura para Jaraguá cio Sul •••••••• Cr$ 100.000
Outras cidades r•• �•••••••••••••• '_ ••• Cr$ 130.000
Número Avulso ••••••••••••••••••••• Cr$'r"l.SOO·
Número Atrasado •..•.•••.••••.•••.. Cr$- ...2.000
Representantes eredendadOl: Pereira de Souza &Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicaçio SIC Ltda. e Pro
pai Propaganda Representações Ltda.
Este Jornal é assoelado a ADJORl/SC e DRAlORL

[li) a i13 ,.) tI')�.lt['l

Relojoaria AV'ENIDA
As mais finaS sugestões para presentes,'

j6ias, rel6gios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estio na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Maredull e
. Da GetúUo V......

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora tamWm aquecedor. a

enagla 101ar.

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

Rel6gios, 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. Vista-se bem com a

moda Verio da

Cinderela
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.

.

Consulte-nos!

Rua JolnvDIet 1.016 - Telefone 72-UOl

Foto L O s S
FotQgraflas _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 12-0181

�_.....---------------�_._---.�-

CONFIRA }\ fllS'llJRIA ...
Bario de Itapocu

'
.

..••HA 40 ANOS

- Os índios Xavantes já eram no
tícia nos jornais, que se escreviam na

época com "Ch". Ocupavam a faixa
compreendida entre o Araguaia e o rios
das Mortes e iam ate a serra do Ron
cador, em Mato Grosso, cabeceira do
Xíngu, muito valentes e corajosos, mas
anti-sociais, refratários à civilização e

contrários à toda aproximação de ou

tras gentes em seu território, tornan
do-se quando isso acontece, muito

agressivos. Para aterrorisarem os via

jantes que transitam nas canoas, eles
se cobrem com peles de guariba, e se

apresentam quando percebem que já.
não há armas de fogo no meio dos ho
mens. Vem daí a lenda do homem de
cabelos compridos e negros, que o jor
nalista Camara Filho apelidou de "King
Kog", cuja noticia correu os quatro
cantos do mundo. Hoje a civilização os

corrompeu e rapidamente se descarac
terizam culturalmnete.
-- A Empresa Sul Brasileira de Ele
tricidade S.A., .construía a barragem
no 89 Salto do Bracínho e precisava de

pedreiros e serventes, pagando bons or

denados, salário mínimo de Cr$ 4,00
por hora para os primeiros e Cr$ 2,80
para os segundos, com serviço diário
de 8 horas e 2 sobrehoras. As informa

ções podiam ser conseguida na Empre
sul Joinville ou nas dístríbuídoras de

Jaraguá do Sul, Serra Alta e Rio Negro.
•••HA 30 ANOS

� Inaugurava-se mais uma ponte.
na Estrada Lehnert, sobre o rio Jara

guá, a cujo ato compareciam o Pref.
Artur Müller, vereadores Mário Nico
Uni e Fidelis Wolf e os Padres José e

Fidélis Tomelin. Na ocasião falava o

vereador representante da região Fi-'
delis Wolf e o prefeito agradecia, re

ferindo-se ao apoio que sua admínís
tração sempre teve da Câmara Muni

cipal e do povo, seguido de benção da

ponte pelo Padre José.
-- O Gov. Irineu Bornhausen fazia
ao General Lott veemente protesto con

tra as iniquidades e perseguições po
liticas praticadas em Santa Catarina pe
lo então Presidente da República, algu
ma coisa parecida com os dias de ho

ie, quando a Aliança Democrática rea

Iízava uma derrubada geral daqueles
que detinham postos federais em San
ta Catarina. Era Presidente o senador
Nereu Ramos, no exerCicio eventual da
Presidência da República, e o gover
nador Bornhausen dirigia-se ao. Minis
tro da Guerra, General Henrique Duí
fles Teixeira Lott, concluindo o seu te

legrama que,. "na vigência de um re

gime de fato com as garantias consti
tucionais suspensas levo ao conheci
mento de vossência esses fatos exem

plificadores como me cumpre dizer das
misérias que se praticam em meu Es
tado em prejuízo seus Interesses fun
damentais" .

.

-- O Tribunal Superior EleitoraL
fornecia os resultados oficiais do plei
to de 3 de outubro do ano passado:
Para Presidente da República: Jusce
linO Kubitscheck de Oliveira, 3.060.899'
yotos: Juarez Távora, 2.601.166; Adhe-

mar de Barros, 2.221.123 e Plinio Sal
gado. 113.411. Para Vice-Presidente:
João Goulart, 3.514.183 votos; Milton
Campos, 3.375.360 e Danton Coelho,
1.139.161.

• ••HA 20 ANOS
- Ivo Silveira substituia Celso Ra
mos 8, de acordo com os pronuncia
mentos que lhe eram atribuídos, deve
ria afinar com os objetivos da Revo
lução. O Diário Oficial do Estâdo de 18
de janéiro, no entanto, dava maís uma
prova. d.a estreiteza de espírito de al
guns jataguaenses. O Coletor Estadual
era transferido para Joaçaba. O auxi
liar escrivão era transferido para Flo
rianópolis e a esposa do Preso do Di
retório Municipal da UDN era transfe
rida para Chapecó. Os homens de bem

.

não ficaram indiferentes e houve a rea
ção, que se puzeram em caIppo para
neutralizar os atos praticados'. Os que
sobreviveram o episódio, sabem no que
deu.
- Grandes festejos realizavam-se
em Barra Velha. No Iate Clube era rea
lizado o grande baile de Coroação da
primeira Rainha de Barra Velha, ca
bendo o cétro à srta. Dirce Fruet, filha
do casal Ary (Tekla Gumz] Fruet, com
18.510 votos, seguida. de Rosane Pi
mentel _ ').9 lugar, representante de
Curitiba, com 14.925 votos, ambas mui
to cumprimentadas. A corrida de lan
chas voadoras era também vencida pe
lo jaraguaense Hans Beyer, com a lan
cha "Babitonga", superando Bétinho,
de Curitiba, com a' lancha "Zéco". A
jaraguaense Dirce Fruet hoje é a sra.

Ingo P. Robl que continúa frequenten
do o famoso balneário da AMVALI _

Associação dos Municípios do Vale do
Itapocu, seu marido e filhos.

.••HA 10 ANOS
- O Prefeito assinava o decr�to
n9 376/76, criando a Comissão Central
para os festejos 'do Centenário, que
era constituída dos seguintes: Presi
dente _ Eugênio Strebe; Vice Presí
dente _ João Lúcio da Costa; Tesou
reiro _ Aldo Romeo Pasold e Secre
tário Executivo -, Irineu José Rubiní.
-- Carlos Moacyr Faria Souto, Pre
feito Municipal de Itaocara (neto do ex
Presidente da Província de Santa Cata
rina na época da fundação de Jaraguá)
em ato de representação do Município
que, por eleição na forma da lei gover
na, conferia ao Ilmo, Sm, Jornalista
Eugênio Victor Schmöckel, o 39 Certi
ficado de Mérito Itaocarense, expedido
conforme os diplomas que regem a hon
'raría em público agradecímento e pela
excepcional colaboração à sua admínís,
tração municipal na projeção da terra
de Itaocara devendo, ainda, ter seu nó
me inscrito no grande livro Histórico

.

da Cidade, para permanente' conheci
mentq de todos. Dado e passado em:
'Iteocare, em 31 de dezembro de 1915

.

D.C. _ 1679 da Fundação da Cidade de
Itaocara _ 869 da República Federativa
do Brasil e 859 da Emancipação do Mu
nícípío de Itaocara _ 39 do Mérito Itao,

.

carense. Dez anos, heín, Doutor Car
linhos? e ainda hora do ex-prefeito de
receber as merecidas homenagens em

Jaraguá do Sul.
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.Clínica ' Veterinária
SCHWElTZER

D R. W A L D E, M A R S C H W E I T Z E R

Clinica de pequenos e, graudes animais, cirurgias, vacinações,
_

raio x, íntemamentos, boutique.
Rua JoJnvUle. n9 1.178 (em ,frente ao Supermercado BreIthaupt)

Fone,72-0919 -, JaraguA do .Sul - Santa Catarina.

Compre seus materials de construção na
,

.

Arte LaJe Jaraguá
ARTELAJE JARAGUA

LTDA.
Visite-nos

A melhor laje da região

e agora também com todo

Rua Exp. Antônio Carlos

Ferreira, 850 -, Fones 12-

1011 e 12-1292. Jaraguá
do Sul - SC.o material de construção.

, ,

,
"

'

_J__�-'�'------------------,__)------�I
- ,

,Nós temos tudo:·
·

para a r�darä todos:
. Ven a conhecer

a linha ChevroJetc86.
Conheça li linha Chevrolet 86, amais completa dO mercac!o.

Nós temos o carro que,você necessija para preencher as su� exigências.
'

SejaMonza. caravan, Opala, Diplomata, Chivelle ou MarajO, vócê vai sair de nossa Iojá com o que existe de melhor.
Venhaver de perto as novidades e Vllf,ltagens desta nova 1!l'!ha. .

.

Nós temos planos de pagamento e financiamento (acUitados para você adqulnr o S!IU Chevrolet 86.

Emmendörfer Comércio. de.,Velculos Ltda.
Av.Ma': D..odor�.517 ." Fon •• , 72.0655 " 72-0060 - ,Ja,aguIÍ do ser-se

I '

I

Lar Imóveis
Jaraguá

I '

..

Av. M�. Deodoro. sn _ Galeria Dom Francisco -

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

COMPRA E VENDAr
, TRO� LOCAÇAO.

INCORPORAÇAO E
ADMINISTRAÇAO

DE IMOVEIS

"

FLORIANICOMERCIAI.
MAqUinas e Equipamentos para Escritórios

Temos à' disposição: Assistência técnica de má
quinas de escritório em geral, relógio-ponto, au-'
tentícadora Burroughs é caixa registradora.
Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC,
máquinas de escrever Olivetti novas e usadas,
máquína de escrever eletrônica DISMAC-OLYM
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga
da, móveis para escritórios e acessórios para
máquinas em geral. ,

Consulte-nos pelo Fone 72-1492 ou na Rua Ve
nADcJo da Silva Porto, 353. - J'aiaguá do Sul - SC.

�scontos especiais em toda linha de
-

j61as e presentes na ,�.,

JOALHERIA "A PÉROLA"
Bua Reinaldo Rau 289 Fone: 72-1821

Jaraguá do Sul ».

..

,

FACILIDADE e PREÇOS BAIXOS!
,
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Sesi -elege Conselho
Desportivo dia 24

o Serviço Social da In
dústria (Sesi), -comemora
em 1986j quarenta anos de
fundação, cujas, festivida
des já vêm sendo progra
madas. No âmbito míeror
regional, o Centro de Ati
vidades de Jaraguá do
Sul já definiu o calendário
esportívo, que prevê, -pa
rà fevereiro, a formação
do Conselho Desportivo
Sesiano; de março à julho,
pesca ao caniço, futebol de
campo, pedestrianismo, ci
clismo e a 5' Olimpíada
Sesiana Jaraguaense; agos
to _' prova de pedestria
nismo regional; setembro
..,.. 35's. Jogos Sesianos de
Salão; outubro _ festival
de bocha para casais e bo
lão cego 'individual (bola
grande); novembro _ íes
tíval de punhobol e em
dezembro, o encerramento
das atividades.
Segundo o coordenador

do CAT Ralf Egerland e

Liga larca asselbléia dia 25. Vieira apóia Bellio,
Está marcada para ter- ocasião, o presidente da

ça-Ieíra, dia 25, às 20 ho- Liga, Jaraguaense de Pute.
'ra,s, a assembléia da Liga bol fez alguns ·pedidos e

Jaraguaense de Futebol, participa neste.sábado, em
para eleição da nova di- Blumenau, na sede do
retoria, que terá mandato Guarani Esporte Clube, pa
de três anos. O aconteci- ra definição do více-presí
mente deverá acontecer, a dente da chapa de Delfin,
princípio, na sede da en- cargo em disputa entre
tídade, na rua Jacob, Nélson de Lima (Tubarão)
Buçk, para o qual são con- e Fedrizzi (S. Miguel do
Vldad9s a participar os Oeste).
clubes filiados com direi- O diretor de Futebol da
te a voto. Além da 'eleí- CBF, Pedro Lopes, que se
çlo da diretoria, a ordem rá homenageado ao lado
do dia prevê, também, a

prestação de contas e as

suntos gerais, onde serão
tratadas questões relacio
nadas ao Campeonato da
2' Dívisão, a ter início em

março e o da l' Divisão,
no mês de agosto, assim
como um torneio no prí- A Associação Atlética

melro semestre, para os Banco do Brasil, de Jara

clubes da divisão príncí- guá do Sul, completa nes

pal, te ano, 25 anos, data que
A informação é do pre- 'deverá ser devidamente

sidente da LJF, Waldemar comemorada. Antes disso,
Vieira, que aceitou con- no entanto, a AABB toma
correr a reeleição. A cha- rá parte, em Blumenau,
pa já está formada e é in- nos dias 19 e 20 de abril,
tegrada pelos seguintes: da XVII JECA _ Jorna

vice-presidente João Bi- nada Esportiva Catarínen

zatto, secretário Alcido se de AABBs, que conta

Gomes, tesoureiro Ademir rá com a participação de
Cavalheiro de Lima, díre- 43 congêneres do Estado.
tor técnico Ariovaldo Xa
vier dos Santos e diretor
de árbitros Egon ·ETdmann.

do técnico da Seleção Bra
sileira, Telê Santana, esta
rá presente ao encontro,
quando repassará verba às '

Ligas. 'Waldemar Vieira
não soube precisar o mon

tante, mas é certo que na

eleição à presidência da
FCF, apoiará Delfin, em

detrimento a José Elias
Giuliari. E que Delfin te
rá como vice um candida
to classista, isto é, um

presidente de Liga. E é
epoíadc por Pedro Lopes.

o encarregado de esportes
Hercílio Mendonça da' Ro
sa, em face das comemo

rações dos 40 anos do Se
si e da realização da OHm
piada Nacional, no mês de
julho, no Centro Esporti
vo de Blumenau, poderão
acontecer alterações neste
calendário.

CONSELHO NO DIA 24

,

Nb próximo día 24 d,e
fevereiro, às 19 horas, no
auditório 'do Sesi, será elei
to o Conselho Desportivo
Sesiano para 86. O servi
ço de esportes remeteu a

quase uma centena de em

presas ofícios solicitando
inscrições e nomeação dê'
três membros representan
tes, para integrar o Con
selho, cujo prazo pera
confirmação expira-se tam
bém no día ·24, por. oca
sião da realização da reu

níão para .a formação .dç
Conselho' Desportivo.

Assembléia d'a tJFS oa segulida-feira

IIiBB local vai a
JEca, e JENIB

As eliminatórias serão
disputadas em março, em

Joinville. Todavia, o volí
bol feminino deverá ser

disputado em Jaraguá. In
tegram a microrregião, pa
ra efeito de eliminatórias,
Joinville, Massaranduba,
São Bento, Rio Negrinho,
Mafra, Canoinhas e Jara

guá do Sul.

Já no final de março _

28 a 3D _ em São Paulo,
acontecerá a ViU JENAB
- Jornada Esportiva Na
cional de AABBs, onde
Jaraguá do Sul participa
rá na modalidade de fute
bol soçaíte, juntamente
com Campos, Brasilía, Ma
naus, Belém, Natal e Ita
buna, Para preparar-se ao

evento nacional, vanos

amistosos estão programa
dos.

'Está confirmada para se

gunda-feira, dia 11, às
19h30, a assembléia da Li
ga Jaraguaense de Fute
bol de Salão, para defini
ção do Campeonato Cita
dino Adulto, que deverá
iniciar-se no dia 7 de mar

ço. O local será a sede do
Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos. .Ban
cärtos, na Getúlio Var-gas,
defronte', o ÇIP, onde a

UFS mantem expedíente:
Reina .até um. certo' ínte
resse em torno desta as

sembléia, pela confirmação
das equipes. Ainda- na úl-

tima semana, o Grêmio Es-,
portivo Juventus ofícíalí
zou o seu ingresso, deven
do constítuír-se, em uma

das atrações do certame.
CAMPEONATO DA LCD
A Liga Corupaense de

.Desportos, tefbFe neste do
mingo, 'Jli:á 16,' o returno
do .Campeonoto da l' Dí
visão de Amadores. Joga-

. ,tão na ,Qportunidade OUro
Verde xXV de Novembro,
D. Pedro II x Água Ver
de e Antares x Hansa
Humboldt. O D. Pedro 'foi
o campeão do primeiro tur-,
no.

A AABB local inscreveu as

modalidades de futebol so

çaíte (já. classificada por
ter sido a campeã de 85),
natação masculina, volibol
feminino, truco, tênis de

campo masculino, bocha,
futebol de salão, tênis de
mesa masculino e femirii
no, dominó, general, xa

drez e bolão.

EM BLUMENAU

Ontem, sexta-feira, Del

fin de Pádua Peixoto,
candidato a presidência da
Federação Catarinense de
Futebol esteve em Jaraguá
do Sul, em campanha. Na

Seleciooade de_bolão: reioicia treinas
O selecionado jaragua- cumpríu um' bom trabalho

ense . de bolão mascunno, nos 'jogos abertos'; ria
-

cí

dirigido pelo técnico üsori dade' de Brusqúe, Já o se

Noneneo Bastos, o Kitto, Iecionado feminino ainda é

reiniciou os treinamentos uma incógnita, apesar de,
com vistas a participação no final do'ano passado,
em competições amísto- ter havido interesse de al

sos, jogos mícrorregtoneís, guns desportistas ligados a'

regionais, e abertos. No modalidade de reestruturar

ano passado' o seleciona- a· equipe,' a campeã dos

do, apesar de desclassifi- Jasc, em 1980, aqui em Ja

cada _ na prímeíra ,fas�, ,raguá,.,

�"'�"'
, }',

A rota da 'malha'
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Is Inltaçies de FláYII Ilsé Izidoro delend_ a uaificação da cerreção salarial'
o vereador Ademir Izí

doro (PFL), Presidente da
Câmara de Guaramirim,
membro integrante do co

legiado da Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu-Amvalí, defendeu
a unificação" dos aumentos
salariais para todas as ca

tegorias, pois entende que
todos são iguais perante a

lei e que o custo de vida
é o mesmo. Izidoro consi
dera um absurdo essas dis

paridade de datas, onde

categorias profissionais são
beneficiadas com maiores
índices de aumento sala
rial, em detrimento de ou-

i

tras, simplesmente em

função dos meses em que'
"Ocorrem as convenções
coletivas de trabalho,
Ele acha que deveria

haver uma unificação, "não

importando que o aumen- gado a sua. admínístracão
to seja semestral ou tri- a seguidos repasses de re

mestral". O vereador Ie- cursos financeiros para
vantouigualmente a ques- cobrir o déficit. Para o

tão de selos de Interna- prefeito ríe Barra Velha
cão pelo INPS, que em Walter Régis, novo presí
Guaramírím, por exemplo, dente da Amvalí, "a pre
caiu de 210 para 90 men- vidência é um caso de po
sais, "fato que tem trazí- lícía. Para alardear a qua
do grandes preocupações tro ventos que o déficit
para a administração do foi zerado gastou-se bi
Hospital Municipal Santo lhões de cruzeiros numa
Antônio, que atende não campanha publicitária ca-'

.

somente Guaramirim, mas, ríssíma, em espaço nobre,
também, cidades vizinhas enquanto milhões de pes
como Schroeder, Massa- soas minguam benefícios
randuba, Barra Velha, Ara- que muitas vezes lhes são
quari e até mesmo Jara- negados".
guá do Sul". Desabafando o seu in-
O prefeito José de conformísmo sentenciou:

Aguiar concordou com as
.

"A previdência ê mesm.ö
críticas de Ademir Izido- um caso de policia. E po
ro quanto. a dístríbuíção dem chamar a Policia Pe
de selos para internação deral :

para falar comigo
pelo INPS, o que tem obrí- aqui em Bana Velha".

Preleito classifica seu Vice' de «desequilibrado»

a ser apoíedo, Paulo Ro
berto Bauer serA o indicá
do, uma vei, que os de
mais tnteressadoa desisti
ram. Após, o Diretório vai

negociar apoio a candida
to a deputado federal.

A Executiva do PDS Lo
cal, reúne-se na próxima
semana, para traçar pla
nos de trabalho. Em mar

ço, porém, o Diretório Mu
nicipal vai se reunir, para
referendar o nome do can

didato a deputado estadual
A deputado federal existem vários pretendentes;

dai a necessidade de negociaçio. Em abril, o PDS rea
liza as prévias para escolha do can,dldáto a gover
nador. Quanto a anunciada Ida de Dadi ao PMDB, o

presidente José Alberto Klltzke disse que cada um é
Iívre, mas acha que, com Isso, o partido fica purifica
do, pe'rmanecendo aqueles verdadeiramente pedessís
tas.
O município de Guara- PDS. Ambos são vereado

mirim, poderá ter dois jo- res. Pode até não aconte
vens da nova geração de cer, mas o quadro atual
políticos disputando a pre- vislumbra esta possibili
feitura em 88, De um Ia- dade. Resta saber como fi
do, Ademir Izídoro, do cará Salim e demais pre
PFL e, de outro, Mário tendentes nesta maratona
�érgio Peixer, o Dêzo,

.

do eleitoral.
A noticia politica éle malar impacto no Estado,

foi a nomeaçio do ex-governador e senador por San
ta Catarina, Jorge Konder Bornhausen, para o Mínís
tér� da Educaçio. Prevaleceu o Rtande cacHe politico
de Bornhausen e saiu enfraquecIdo, o PMDB, que de
monstrou não ter prestigio na Nova República. O PDS
(leia-se Amin), amargou mals uma derrota para o Se:
nador.
A Ida de Jorge Bornhau

sen pera o Minístérío da
Educação, cargo' que as

sumiu ontem, deixou os

pefelístas 'da microrregião
eufóricos. De Jerazuä do
Sul, o novo Ministro re

cebeu pelo rrlf"nnR rtn;R tP.-
O Partido Cla Prenfe [llierat tem éliret6rios forma

dos em Jaragui do Sul e Cuaramlrlm. Em' Barra V�ha
eRtá em vias de organlzaçlo e até abril, deverá eRtar
fundado em Corupá. A tnformacio vazou esta' semana
P. nolillcos ligados ao partido governista eorunaense fá
terJam sido sondados e fundarem e a ingressarem no

pêféle. Nada mais transpirou, nada mais se soube.
A Comissão Executiva do Diretório Municipal e

Provísórta do Partido'De- da nova Executiva, en
mocrãtíco Trabalhista, o quanto recebe novas filia
POT, de Jeraeuä do Sul, iá cões e adesões Importen
foi homolozada pelo Tri- tes, sezundo revelou íon
bunal Regional Eleitoral. te lízeda ao partido. Cer
a partido azuerde o dta ca de 150 já estão filia-
15 de abril oara a eleicão rios.

A I Temnorada SulhraRtJefra de Vôo LIvre' _ Cross
Countrv fdlstAnclal ser' atierta beste &ibado, dia 15
(Re o tempo permitir), com preVisio para encerramp.n
lo, no dia 23. Pilotos de SC, PR, RS, MG e SP viria a

JaraRuá do Sul participar da comoettcio. ol1lanf7:ada
e natroeínada pela Secretaria de Turismo, Jaraguá Clu
be de Vôo Livre e Associaçio Catarinense de Vôo li
vre.

O pana João, Paulo II na busca de auxilio aos

abriu dia 12 a Camnenha irmãos sem . terra e sem
da Fraternidade da CNBB
deste ano, aue tem o lema
''ferra de Deus, Terra de
Irmãos". O Papa' disse' aue
o "Caminho da fraternida
de é todos se irmanarem

Considero as declara- sel está participando, na

ções sem nexo, contradi- Capital; de reunião no Di
tórias e de um desequilí- rstôríö Regional, para de;
brio total de quem' as pro- , finir a fórmula de realiza
duzíu, "Estas criticas áci
das são do prefeito Dur
val Vasel ao vice-prefeito
Décio Piazera, a propósi
to de entrevista publicada
por um diário da região,
onde Piazera apontou de
ficiências politicas e admi
nistrativas na admínístra
ção municipal. Durval, no
entanto, fez duras coloca
ções acerca do vice-pre
feito, classificando-o, den
tre outras, de "desequili
brado e carente de lide
rança".
As declarações contra

ditórias são a própria ima
gem do meu crítico. Se ele
se considera o "bom", que
saia candidato _ se é que
vai sair _, para então me

dirmos forças. O povo vai

julgar as nossas ações. Ele
que faça algo pelo povo e'
justifique os subsídios que
percebe cOInO vice-prefei
to. :E por isso e por outras
que nunca fui e nunca se

rei louco de deixar a Pre
feitura de Jaraguá do .Sul
nas mãos dele, mesmo que
por breve período, subli
nhou Durval.

ção das prévias que esco

lherá o candidato, ao

PMDB, ao
'

governo
.

do
.

Es-
tado.

.

legramas: do DiretórioMu
nicipal do PFL e do vice
prefeito Décio Piazera. Sa
tisfeito, Dêcío, aliás, até

.

vaticinou: "de agora em
diante o PMDB virá comer
nal nossas mãos".

,Ecoßlia micrarregional'
cresceu 252 por c·enlo:·

O crescimento do movi- somente superado
'

por'
mente econômíco, purado ,'Joinville e Blumenau),
no ano passado, reíeren- Guaramirim 0,36866 (619),
te a 1984, dos seis muní- Massaranduba 028015
cípios do Vale do Itapocu, (719), Corupá 0,20046 (859),
alcançou Cr$ Barra Velha 0,06641 (1629).
468.154.138.296, ou seja, e Schroeder 0,06183 (1109).
252,14% superior ao exer- Apenas Jaraguá e Guara
cícío anterior. Deste mon- mirim experimentaram au

tante, Cr$ 10.583.731.498 mento nos índices.'
referem-se ao movimento
agropecuário e Cr$ .....
398.110.400.198 da indús
tria e comércío, O movi
mento econômico de cada
município e o seu respec-:
Uva crescimento é este:
Barra Velha Cr$, .

6.348.625.863 (161,38%),'Co
rupá . Cr$ 18.985.391.673
(153,51%), Guaramirim Cr$
31.931.198.433 (252,96%),
Jaraguá do Sul Cr$ ....

3_11.872.993.138 (268,55%),
Massaranduba Cr$ .

21.612.906.863 (196,86%) e

Schroeder Cr$ .....

'

....

5.931.016.320 (166,49%).
O índice de partiçipa

ção, que é aplicado sobre
o bolão para o cálculo do
retorno do ICM aos muni
cipios é este: Jaraguá do
Sul 3,51995 (39 do Estado,

MOVIMENTO
ECONOMICO 86
Na próxima quarta-fei

ra, dia 19, às 9 horas, no
Centro Empresarial de Ja-:
raguá do Sul, o coordena
dor e o assessor do CIEP
da Secretaria da Fazenda, .

Drs. Romildo Koenig e

Laureei Vídal, prestarão
esClarecimentos sobre o

correto preenchimento das
Declarações de Informa
ções Econômico - Fiscais,
referentes eo ano-base/85,
assim como dístríbuição os

novos manuais. Escritórios
de contabilidade, empresas
e todas aqueles ligados à
escrituração fiscal são con
vidados a participar d<l
encontro, coordenado pela
Amvali.

emprepo, sem casa e sem

instrução, doentes, seden
tos e famintos". A Cam
panha é desaavolvida du
rante a quaresma.

O prefeito, que val in
tegrar a nova diretoria da
Confederação Nacional dos
Muniefpios, a ser eleita'
dia 20,' em Porto Alegre,
considerou "uma grande
vanta2em para Santa Ca- -

tarina", a ascensão de Jor
ge Bornhausen ao Ministé
rio da Educacão. IlBor
nhausen é da Aliança De
m.ocrática e mostrou seu

grande poder de fogo para
alcan�r o M1n1stério". Va ..

..

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, ,TOMll UMA

DECISÃO INTELIGENTE.
Itenção . Vestibulandos

Curso pré-vestlbullr semi-extensivo. Inscrições
na Escol� Jaraau' nos dias 03 a 07 de março, das
1� às 21 horas. Maiores '1Dformaçft. Pope '12-1153.Café SIS SE
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