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pr8lr���e:�le-Cã'·ÍfIl�,,-ilf,IâI,,·êIIJs.: Senarlululr,· dia a-a 1lllIclà]1
,. Um .novo prog�axna: eo-. barro. ·Os. recursos, já�dilv de ·Cr$ 100 lllilhÕê$, con�', ,

..
-. "FOrll'ça'-e Prell·ss·lloal'· '.' "�

meça a ser. operacíoneh-. poniveis, 'virão via Fundo- forme cálculos do prefei- .. ' '.
"

zado -em .Jaraguá do Sul, Nacíonal de Desenvolvi- to Durval Vesel, que: no· Jaraguá do' Sul vai re-

destinado especifica�ente mento Educacional, mas' último trimestre de 85 ha- ceber na' próxima sexta-
O Senar funcional, em

.

trí 1
Jaraguá, em convênio com

a gestantes, nu izes e. para comp etar os Investi- via encaminhado o pedi- feíra, día 28, a Agêncía
i nt S do mu ment

. .

d M'
.

té d Ed
a Prefeitura e o Sindicato

er anÇas cere e - os necessanos, mu- o ao, nus eno a' u- do S.ervíço, Nacional de
. ,. T ta do PSA 'c' alid d

. - N d t
dos Trabalhadores Rurais.

mcipio. ra -se
' - m ip 1 a e jaraguaense caçao, quan o es eve em Formação ProfíSSI'onal Ru-

P d Su lemen dá' B '1'
Não vai ínteríerír no tra-

rograma e P. - ever
,

. arcar com �rca rasl la. ral-Senar órgão vínculado'
;

.
..

.

li d M'
.

balho que a Acaresc rea-:
tação A ímentar o ims-

C I I'
ao Ministério do Trabe-

ltóério 'Vda sGaúde, CriaqduOePJ�a: e esc, re orlDa e "es,erva lho. Naquela data, às 17h �:�::o:n�c��:�, ��:
no o overno, ,

pl 30, na Av. Getúlio Var-
desunou a Jaraguá do Sul .

arqul-lelura da agen -a
individualmente junto a

18 t
.

,

.

""

,

. 'CI, gas, 145, será" inaugurada propriedade rural, o Se-
o primeiro lote de . 0- a Agência, que va"I' ter a

-"

1,
ner realiza ttabalho em

neladas de aíímentos, atra- .' finalidade específíca de
'

é
.

C b 1 dí t
. O ex-díretor presidente lhos. O ex-presidente da grupo. E o início desse'

v s da o a , pará IS rt- treinar agrl·...ultores na for-
.

b' . -
.

tuít t da Celesc, Luiz =Gomes Celesc, acredita' que nos
'" trbalho em

.

g'rupo está
uiçao gra Ul a ages an- mação de mão-de-obra ru-

t t
. . té anunciou segunda-feira. em 'sete meses �m n.ue esteve marcado para segunda-

es, nu nzes e cnanças a e � ral, abrangendo além de
.. de fd d

. Jaraguá do Sul, que foram !;,llrioipgg ª. empresá, con- feira, dia 24, com a.reuníão.
três anos e 1 a e, CUjas I" Jaraguá do Sul, os muní-

'

'I' b 1 concluídos <?s projetos pa- s�g\1i1,l fa�er o essencial na comunidade de João
íamüías perce am mensa - .p .

.

cipios de Gueramírím
.

.

mente até dois sl;\14rips r� � reforma da' agência em termos de melhorias, M
' Pessoa, às 20 horas, opor-

, ' ',' , ,
' ,',. .

de J'�rªg\:lá ßo Sul, cujos fíeando a realizar, em .Ja- assaranduba, Schroeder tunidade em que Iar-se-ä
mínimos,-' e Corupá.trabalhos estarão concluí- roguá, um suprimento no- o, Ievantamentodas neces-)

dos até dezembro, exigin- vo para o C.A. Baependi
. Segundo o responsável sidades no càinpo'da agri-

(0 um investimento de (onde será construída uma' pela Agência, Jaírto Ví- cultura, da pecuÁria e da
Cr$ 410 milhões. Lula afir- casa de Iorca). � mudança eira Correta, a princípio mecanização agrícola, A'

mou que a agência de Ja- de quatro postes no está-
o Senar atenderá somente mobilização da comunida-'

raguä do Sul está a exigir dio do Juventus, a amplia- Jaraguá do Sul, estenden- de está sendo feita pelo '.

melhorias e que um estu- ção da iluminação públí- .

do posteríormenta a sua Sindicato. .
.

do feito determinou que ca conjuntamente com a
atuação nos municípios da Em Santa Catarina exíli·

a "reforma é viável sem al- Prefeitura e o acesso ilu-
sua área. A equipe será tem atualmente três CE!ll

terar as linhas arquitetô- minado à faculdade. formada por três têcnícos. tros de Formàção Profis

nicas' do prédiö, preser� Neste particular, Luia agente administratjvo � sional Rural, em Rio do

vando assim as suas ca- garantiu que até o final de
auxiliar de escritório e a Sul, Camboriú e Videira,

racterísticas, que são, a março ·os projetos estarão
frota, hoje composta de além de trinta agências,

�xemplo de outros, um le- conçlui<;los e que o prO'-
uma kombi, será incorpo- que serão elevadas a cin

gadO histórico que' deve blema será eliminado até
rada por novos veículos, quenta até o 'final deste

ser mantido. o final do ano. A obra exi- 9ara a realização das ta- ano. A DelegaCia Regio-
A reforma, segundo girá vultosos investimen-

fefas de competência do nal do Senar localiza-se

Luiz Gomes, será o pri- tos, haja vista que o pos-
órgão. em Florinópolis.

meiro passo para a moder- teamento está fora do lei-' Q
•

·1 I II'�:tu�::�:r;�l:�J: �o to'!:a�r�:i�ut���:�i� IllZe III a IIIS .vo ai IS lulas
rá computadores para � das, para resolver a $itua- O COlorido das crianças 614 do pré�escQlart 11.525
reali�ação dos seus, traba- çãQ. volta às ruas e aos ban- do 19 grau, e 1.928 do se-

. JOS! 'ALBERTO KLITZKE :e'O SECRETÁRIO DA cos esc,olares a partir de gundo grau. Em Corupâ
ADMlNISTRAÇÄO

.

segunda-feira. É que ini- são 1.071, em Guaramirim
cia-se um novo ano leU- 2,270, em Màssaranduba
vo nas escolas da rede 1.551, em Schroeder 862 e

oficial de ensino do Esta- em Jaraguá do Sul, 8.314
do, onde estudarão 14.127 alunos, distribuídos nas

alunos, segundo dados eX- 14 unidades escolares de
tra-oficiais dõ Setor de pré-escolar, 98 de 19' grau
Informações Educacionais e 8 de 29 grau, somando
da Divisão Executiva de 120, destas, 44 em Jara
In;speção _

Geral da 19\\ guá, 31 em Massarànduba
Hcre. Os doiS mil alunos 25 em Guarami-r-im, 11 .�m

distribuídos nas vinte es- Corupá e 8 no município
colas da rede municipal. de Schroeder.
iniciaram dia 17 o ano es

colar.
Na região são 14.127

estudantes, aproximada
mente, que retornam aos

bancos escolares, dos quais

lelisla, vecl IA viu? • RuaJeioviUe, aelado do 'esle de VendasMar'sol••.

o programa é de eleva
, º� ªlç:apc� s9çi�1 � foi
p1;ltido atrevés de gestões
do prefeito Durval Vasel.
Para se habilitarem ao re

cebimento dos mantimen
tos (arro;l:r feijão,' Jubá

.

e

hüte. em pó) as famílias
deverão se cadastrar num

dhs �rês postos de saúde

dC) município - Vila Lenzi,
Vila Lalau e Centro _ con

fO!,Ole ßxigênciq do prp-'
prio pr9�r{l.mª.

A coordenação do PSA
à" nível' municipal é da

Preféitura, cabendo a Cô
Ifa! a entrega dos gêneros
áliIriêntícios, A �listribui
ção ,vai ser' feita jUnto ao

depósito central, no gal
pão da Rede Ferroviária
Federal, locado pela mu

nicipalidade e que já re

cebeu as adaptações ne-'
cessárias para depósitos. A
duraÇão do programa é de

quatro anos.

COBERTURA PARA A .

PERJ

Como último ato do mi
nistro Marco Maciel na

di"reção da pasta da Edu

cação, a liberação de re

cursos da ordem de Cr$
256 milhões, para reform�
do telhado do bloco um

da Ferj, substituindo os

calhetões por telhas de

Capitai sul.Amerloln�o
Chap6u

O governador Esperi- convidado pelo governa-.
dião Amin, com a desin- dor Esperidião Amin e te

compatibilização de vários ve o seu nome confinnado

secretários e dirigentes de na tarde da última' quinta-
empresas 'estatais, para a feira.

.

disputa de cargos eletivos Em várias oportunida
em 15 de novembro, está des, Jaragtiá do. Sul reivin

promovendo reforma do d-ieara uma melhor· repTe- .

secretariado, que traba- sentatividade do munic�
lhará consigo até o tér- pio junto aos primeiros
mino do mandato: Alguns escalões do governo esta

nomes já foram escolhi- dual. Agora, José Alber

dos, dentre eles, o ex-ve- to Klitzke foi guindado
reador e presidente do di- ' para dirigir a importante
retório municipal do PDS pasta da Administração,
de Jaraguá do Sul. José devendo assumir' na se-

. Alberto Klitzke,· que foi gunda-feira.·

Os dados oficiais sobre
o número de matrículas
soment� serão divulgados
no final. de março pela
Ucre.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INSTlTtJTO BRASIL-ALEMANHA 'MINISTRA CURSO

DE ALEMÄO EM JARAGUA Gente & InformaçõesO, Instituto 'Cultural, mes, competições de leítu
Brasil-Alemanha, através rã, entre outros. Nos últí
da filial de Jaraguá do, nios anos, o Jnstitu,to ins-
Sul, abre segunda-feira, talou filiais no Estado, AG!NClA DO SENAR
dia 24,' das' 16, ,às 18 ho- uma das quaís em Jaraguá Acontecerá' no pröxano
ras, na secretaria· do Cen- do Sul, junto a E'Scola Par- dia 28, sexta-feira, às 17h
tro Educacional Bvangélí- ticular Jaraguá. Professo- 30, a inauguração oücíaí
co (Escola Jaraguá), as res treinados no ICBA e da Agência do Serviço
matriculas para o Curso no Instituto Goethe de . Nacional de Formação
de Alemão, que é reco- Curitiba lecíonam nessas Profissional Rural (Seriar]
nhecído Pelo Goethe-Ins- filiais e mantem contacto em Jaraguá do Sul, atra
titut,' da: Alemanha.,,'Segun-- permanente com a-ceerde-

-

vê, de c9riv�nlo com a
do a 'diretora, do, ICBA, nedera, em Blumenau. Prefeitl,lra. Pica localiZado
Sra. 'Mârlanne Grasel, o . As. matriculas em Jara- na GetáUo' V_ra.. 145,',
Instituto" foi fundado em guá do Sul deverão ser Sala 1, prox1m1dades do
1968 com a finalidàde de feitas 'a parär de

'

segun- Banco Nacional e o seu
ensinar a língua alemã e; de-feira, 'das 16 às 18 ho- encarregado é o Sr. Jair
a dívulgação ·ga. .cultura e ras, com a .Srta, Marlene, to Vieira Correia.
da ,máIieirá' de .Viv�r na sendo que, as aulas terão '

'

IDADE NOVA _ Trocou
Alemanha.

" .
,

início no dia 03 de mar. CONSTlTUtN'tE .... "Ação 'idade quinta-feira, dia 20,Em Blumenau, �5:O: pes-, � ço. Está aí uma excelente, Catarinense sobre Constí- a Sra. Odila Bertoli Mo
soas est\ú:láram:a:le�ão no. oportunidade àqueles que .tuínte e Constítuíção" é 'retti, que recebeu amigosano passado, .nós .divérsoá queiram aprender e aper- o tema da palestra que se-, e familiares em sua 'resíniveis e.além' disso, o IeDA, féíçoar a, língua-mãe, de . rá proferida em Jaraguá dêncía, para marcar a da- TURISMO F li R RE O
ofereCe exposições, apre-: Goethe.. do Sul, ne próximo dia 22· ta. Ela, é proprietária da Completando a décima-sé-sentações de teatro, Iil- de março, em local e ho- Casa dos Enfeites e repre- tima viagem do turismo
PRACINHAS JARAGUAENSES HOMENAGEIAM' OS rário a serem determína- sentante exclusiva' dos . férreo, marcou o- primei-

;,,;' MORTOS EM ·MONTE CASTELO"
' dos. O prof. Rodolfo Joa- produtos "O Boticário", em . ro ano de operacionalíza,
quim Pinto da Luz"reitor Jaraguá do Sul. ção, neste mês de fevereí-;
da Universidade Federal roo O projeto é sucesso
de Santa Catarina coorde- NA AGENDA _ Em. nos- consumado e a próxíms
na o programa e O pales- sa agenda de aniversários, .' leva de, turistas chegará a
trante poderá' ser o" dep. registramos o natalício," Jaraguá do Sul no dia 18
Salomão Ribas' Júnior. día 22, do odontólogo Dr. de março:

Alfredo Guenther; dia 25,
o ex-deputado e conse
lheiro do Tribunal de Con
tas Octacílio Pedro Ramos
e o ex-prefeito de Massa
randuba, Dávio Leu e, dia
26, a Srta. Ingrid Fischer,
que completa 17 enínhos,

gráfico destínadó- a pro
fissionais e amadores, sõó
o tema: Jaraguá do, Sul
110 Anos. A, premiação
aos melhores seFá· Cr$ '1
milhão, Cr$ 600 e Cr$ 400
-mil.
CHORINHO NOVO '_
Nasceu às 11 horas do dia
11 de fevereiro, COUl,3.ß80�,
gramas �, 52, çentimetros,_
a menina Rosângela Lín
demann) para a_ felicidade
dos pais Guido e Elíane
Lindemann e dos avós Ha-:
ry/Gem, Ewaldo/Erica, aos.
quaís endereçamos nossos,

cumprimentos, com votos ..

de felicidades.

CAlU.A'LI VAllE _ A re

sidência do c�sal enge
nheiro Luiz Sérgio Valle
� da professora Li Yuen
Kit Valle está em festa. E

.

que nasceu no dia 1Q, ' no
Hospital São José de Ja
raguá do Sul, às 19h10min,
a Ca;rla Li Valle, trazendo
uma intontida satisflu;ão
• faJhlll':,Valle i é Q dire
tor

.

da Energe 'S.A. de
Guaramirim e leítor da· co
luna. Nosses parabéns!.

A Associação Nacional
dos Ex.-Combatentes-Nú
cleo Regíonal de jaiaguá
do Sul, .realízou na manhã
de ontem, defronte o Mo-:
numento ..aos ex-Pracínhas.
uma comovente' homena
gem aos companheiros que
tombaram na Tomada de
Monte Castelo, em 21 de
fevereiro de 1945, na Itá

Iía," durante a 2', Guerra
Mundial. Uma coroa de

flores foí deposítada. em

homenagem àqueles que
deram a vida. pela Pátria.
Posteríormente, os ex-Pra
cinhas se coníraternízaram
.no Itajare.ionde marcaram

. presença autoridades e.

convidados, .dentre os

quais o' novo comandante
do 629 Batalhão de lníen-'
taria, Coronel Ariel Pereí-

, .

,

ra da Fonseca.

ARWEG' REALIZA _ Por
deferência 'do presidente
da Arweg, Célio Alber
to 'Eisenhut, .participamos
quarta-feira à noite, da

apresentação das obras e

eventos realizados em 85
e 'as metas a serem atín-

iéiâs, rel6gios, pulseiras; anéis, allánçeâ, 'i>ratari� . ',cgidas em' 86. Após, um
. "

, ,

, .jsntar marcou o congrace-
;. e' artigos em ouro é na

- .."
" '. mento dos participantes,

, Relojoaria' , AVENIDA', quando Célio registr�u o
,

, '

t à
'

olha" agradecimento e o estímu-"Sempre um bom presen e sua esc
,. lo deste jornal, na difusão

Na 'Marechal, 431 • na Getúlio Vargas, nO 9 do nome da Arweg.

CASAMENTOS Con
traem núpcias neste sába
do, na Igreja Matriz, .às '

16h15, José Mader e So-.
lange Weidner e, às 18
horas, na Capela de San
ta Luzia, Osnir de Souza
e Nilza Maria Mayer. Fe- ,

licidades! ,

ENGENHEIROS CIVIS _

Os engenheiros civis de
Jaraguá do Sul, estão con

vidando os colegas atuan
tes ou não na profissão,'
para o jantar de confra
ternização, no dia 25 pró
ximo, em local a ser de
terminado, com objetivo
de entrosamento e discUs
são de assuntos' relativos

'

à clásse. Contactos para
confirmação' com os, en-

-

genheiros Yara (72-1797),
Florisval (72-1250) e Nél
son (72-2554).

CONCURSO FOTOGRA.
FICO _ A Secretaria de
Ed�cação, Cultura, Espor
te Turismo lançará quar
ta-feira o concurso foto-

COLUNA EVANGllUCA
BETO GONÇALVES _ O

titular de Beto Promoções,
Béto Gonçalves, promov�u
na noite dó dia 13, uma

esperta confraternização,
em regozijo ao' sucesso do
carnaval de salão, da qual
participaram Durval Vasel,

,

Ivo Konell, Balduino Rau
lino, Imprensa, Presiden- '

tes e Dirigentes de Clu

bes, além de representan
tes dos' blocos e outros

conviáados. A coluna,
convidada, marcou presen-
ça.

CURSO DE PINTURAS
A SCAR, que no dia 8 ele

junho completará 30 anos

de fundação, está acertan
do detalhes com vistas a

realização de um curso de

pintura em porcelana, jun
to a Casa da Cultura, A
artista Vera Dornbusch,
qUe retorna a Jaraguá do
Sul, vai coordenar e mi
nistrar ö curso; a ter jni
cio' nas próximas sema
nas, Umq_ ini_ciati,vél. .Q�vá
,y�l esta da SCAR.

"" ,

Celina Cabeleireiros Cultos: Neste sábado.
dia 22, às 19h, na Vila
Lenzi e às 20h, na Ilha da
Fig.ueirai em línguâ PQrtu
guesa. Domingo, 8h, no
celltro em alemão, Fran
cisco de Paula e João
Pessoa, em português,' Às
9h30, em Três Rios do Nor
te, na Escola Alberto Bauer
(alemão) e às 19h, no cen
tro, em português ..

Doutrina: IníCio dia 27·
de fevereiro às B horas ou
14 horas n�, período ves

pertino, para todos os alu
nos,

Atendiment() uniSex, Experiência cOIIlprovada em

cortes, penteados, maquilagens e' tràtamento ca

pilar, com aparelho iIJ.{ra-violeta. Profissionais
altamente especializados. ,

'

Rua Gumercllldo da Silva _ Fone 72�2165
ao lado da CaIxa Econômica �'

CURTAS & RÁPIDAS _

Prefeito Zeferino Kuklins
ki"de Massaranduba, agra
decendo ao "Correio do
Povo", pela divulgaçao da'
1 \l Fecarroz. (*) Visitando
a r�dação o ex-radialista
Eliseo Tajes, hoje repte-'
sentante da Kohlbach, ra-

Cursos: De batismo dia dicado em Poços de 'Cal-
10 d . "

15 h das,. Minas Ge'rais.� (>ir) A,". e março, InICIO 1)-

ras. De noivos, dias 15 e
SECET vai lançar em bre-
ve um, Concurso de Poe-16' de março, com início

dia 15 de março, às 11 ho- sias, com o apoio deste

ras. Informações e inscri- jornal. (*) Victor Hansen. '

futuro cçu:ldidato a prefei-ções na secretaria.
to de Barra VelhaJ em co�

Lema da Semana: Lem- memoração aos seus 61
,bra-te, Sen_horr das, tuas - anos, 'que completa neste,
niisericó.rdias e. das tUdS sábado;' 'vai realizar UffiQ

, bo_n?�clE!s! _ <J\le, são desde. g��nd�' f�s.ta .n.a<J.ue_I.� _b�l.��
� et�rni(;lãde". Salmo 2?6. neário.

_ :

Mamãe Coruja
"Artigos Infantis, Perfumes e Bljouterias.

Use nosso crediário.

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

Dê flores a qUêm você ama. Decoraçiies
de l,greja e salão, ,buquês, arranjos, plantas '

ornamentais, cóm 8Iltrega a domicil1o. Atendlmen
to por profissional no ramo.

Casa das Flores'
..

Av. �äl. DeOdorö "n' 1.121, ao lado da. Praça.(

':'. ,Pªql"tlaÍTlS :,.'
�

F1I1al: Reinoldo Rau 606,· Edlfic10 Sa,nta l'ereZt.nha

. .t
--_._-' -,---��--------�--------------�------����----------------------�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jatagui' dó Sul - Semana de 22 a 28jfeverelto/86

Vereadores' 'da' PMOB solidários
,

com ,Pedro Ivo
A Câmara de Vereado- rique Nagel e laterais, as- Desincompatibilizado da cando os votos junto aos 'do produtor rural nó meío. '

res de Jaraguá do Sul, que sim como a implantação Erusc desde o dia 14, em- eleitores pedessístes, jun';' em que vive, através de

agora realiza oito sessões de abrigos de ônibus nas presa a qual servíuduran-" to a juventude e; também, incentivos e de Instrumen. .c..:

mensais, aprovou esta se- ruas Francisco de Paulo/ te seis anos" como vice-
-

junto- acs ínsatísfeítoa com
'

tos que: lhe permita o de-.".

mana vários projetos do Dr. Aguinaldo José de presidente e presidente",' a atual política econômica
"

senvolvímento de suas , po- '- "

Bxecutívo Municipal. Ein Souza e Francisco de Pau- Paulo Roberto Bauer está do governo federal, 'com
-

"tencíalídades; Bauer la--
-

.

plenário, deu entrada o lo/Maria Ubelina da Sil- em campanha a deputado $) custo de vida alto 'e a' mentou que Jaraguá do

projeto-de-lei que reajus. vai já Luiz Zonta, do estadual. Casado, 28 anos" inflação atingindo patama, Sul esteja se descaracte-
ta os vencimentos do fun- PDS, parabenizou-se com o há 10 convivendo com a. res assustadores. Ele acre. rizando agrícclamente e

cíonalísmo públíco muní-
.. Bxecuttvo; pelas provídên-. polítíca acadêmíca, parti- ,dita no engajemento dos. que não haja mecanismos" .�

cipal.' ativo e" 'inativo e cías tomadas e atendímen-. dária, e de gQve�o,_ onde' _ .membrçs ,do Díretórío, as- de uso e proteção dÓs s.o_','
sef1iidõres 'regidos pela: 'to a pedidos seus" como

'

diz ter adquirido m\;iilã 'ex., ..
"sim' como de Udo Wagnér, los e de áreas .demarcedes'

CLT, na raZão 'de 50% so, : aterro 'na rua Bertha We� 'periência, Paulo quer ser' 'que também 'postulava' para a expansão' lndus
bre os vencimentos de ja- ege e abertura de ruas na o candidato oficial do Di- concorrer, màsTque, por trial.

neiro, a título de antecí- região de Garibaldi. retörío Municipal de .Ja- questões pessoais e pro- Por fim, Paulo Roberto

pação do INPC de maio. A b.ancada do PMDB, à 'raguádo Sul e o indicado fissionais, desistiu da pre- Bauer lembrou' quê nos

Outro projeto, concede exceção de José Gilberto pelo Diretório de Join-' tensão.
'

três anos em" que esteve

subvenção 'à SCAR, no Menel, encaminhou moção ville, a qual pertence. Em Declarando-se simpático a testa da, Erusc, foram
valor de Cr$ 30 milhões, de apoio e solidariedade a entrevista à imprensa, o a uma dobradinha com construídas 521 linhas de
para a edificação da Casa candidatura de Pedro Ivo ex-presidente da Erusc Luiz "Lula" Gomes a de- eletrificação rural, que be.
da Cultura, atualmente Figueiredo Campos ao go- ana!isa o qua?ro atual e 1l?tad.o .federa� ("caberá ao neficiaram 10.400 proprie
em obras, na rua Amazo- vemo do Estado, nas eleí- regístra o seu ínteresse em Díretórío mamfestar-se") e dades rurais mínífundíé
nas. ções de novembro. Enten- ser o candidato do PDS do descompromissado de gru. rias, das quaís 170 foram
O vereador Almíro Fa- dem os edís peemedebis- Vale do Itapocu, com apoio pos politicos e de alas em em regíme.ds mutirão. Os

rías Filho, indicado pelo tas que Pedro Ivo seja o dos seis municípios, mui- Jaraguá do Sul, Paulo Ro, ' investimentos- atingiram a

prefeito Durval Vasel pa- candidato ideal do partido to embora considere que berto Bauer afirma ter al. Cr$ 9 bilhões, segundo o

ra ser o líder do governo' para ganhar as eleições have:á dificuldades com gumas bandeiras a defen- ex-presidente, para quem,
junto, ao Legislativo Mu- . majoritárias e ocupar a relaçao a Barra Velha e ' der, Como uma maior par- o governador Esperidião
nicipal, apresentou indica- principal cadeira do Palá-. Guaramirim que já esta- ,ticipação de jaraguaenses 'Amin fez obras em Jara-
ções p a r a a coloca- cio Santa Catarina. riam moralmente compro- nos escalões do governo guá do S.91, mas somente '

ção de tubos na rua Hen- missados com outros can- do Estado, o asfaltamento aquelas em que era obrí-
dídatos. das rodovias interligando gado a fazê-las, em fun-
O postulante a uma can- com Pomerode e São cão da falta de recursos

d�dat�ra a Ass:mbléia ,Le- Bento, apo�o ao _?peraria- e da discriminação, por
gíslatíva, confiante num do, como Instrução, habi- parte do governo federal
bom desempenho eleito- tação, saúde e saneamen- .para com -Santa Catarina.
ral, acha que para eleger- to, assim como a fixação (FJB).
se deputado estadual ne

cessitará de, pelo menos,
30 mil votos. Para tanto,
pretende dar a arrencada
em Jaraguá do Sul, sua

terra natal, completando-a ' A éâmara de Vereado- Legislação ,e )ustiç� '.,.:ti�� ,�_'
,

votação em munícípíos ctr.. -res de Corupá, que ínícíou roldo Kuhl, Carlos Díeter
cunvizinhos, do qual de na semana passada o pe- Werner e Herbert Amo,muitos já tem apoio, den- ríodo ordinário de ses- Mohr; Redação de Ú�is .,
tro de um universo de 300 sões, elegeu quinta-feira, Lourival Jons Malmgren,mil eleitores a serem tra- día 13, as Comissões Téc- E t F Ib

"rnes o e ipe Blunk ealhados. .Para Bauer, se- nicas Internas 86/87. A H ld K hl' aro o u i Saúde,'Edu-rá um eleição cara, onde sessão fOI' dírígída pelo
-

A'·
_ caça0 e ssísténcía Socialnão haverá prefeitos e ve- presidente Herrmann Sue- _ Ermínio Morettí, Her�readores para "puxar os senbach e as Comissões bert Mohr e Pedro' Bían-votos", na .qual predomi- estão assim constituídas: chini.

' , ,

nará muito mais os mérí- Finanças; Contas e Orça-. As "sessões' normais dotos do candidato do que a mento do Município _ Er- Legislativo COIÚpaense são·própria sigla ou grupo a ne'sto Fell'pe Blunk (preSI' - l' d àrea lza as' s terças-fei-qual, pertence. dente), Ermínio Moretti e ras, 19h15.
Er Paulinho acha aue Ivo Tureck (membros);tem méritos suficientes pa-

ra
-

o embate eleitoral, bus-

Senac tem cursos na área, de
computação

A Agência de Formação
Profissional- do Serviço
Nacíonal de Aprendizagem
Comercial (Senac) de Ja

raguá do Sul, está íníor
mando a programação de
Cursos pata 86. O Senac
oferece, de momento, o

CUrso de computador íni
cíaeão em informática com

Basíc, a ter início no dia
04 de março, com aulas
das' 8 às 11 e das 14 às 17
horas: outro curso, de Ba
sie II _ Avançado, para
pessoas com experiência
na área, inicia-se no mes

mo dia, indo das 19h15 às
22h15 as aulas. As matri-

culas estão abertas na Av.
Getúlio Vargas' 621, tele
fone 72-2166.
No total, o Senac minis

trará durante 86 um total
de vinte e nove cursos,
nas áreas de administra-
ção e gerência, comunica
ção, escritório, hóspítalí
dade, informática, comér
cio artesanal e produtos
caseiros, propaganda, saú
de e venda. E além disso,
dispõe de vinte e oito cur

sos por correspondência,
ou treinamento a distância
como são chamados, além
de promoções sócio-cul�u
rais.

Fecarroz foi financeiramente positiva
o balanço geral da 11;1

Festa Catarinense do Ar
roz .... Fecarroz (de 31/01
a 02-02-86), em Massaran
duba, apresentou um sal
do altamente positivo. Os
borderôs registraram a

presença de viJ:lte e oito
mil visitantes e o movi
mento de despesas alcan
çou Cr$ 487.170.640, con

tra Cr$ 501.951.000 de re

ceitas, perfazendo um sal
do de Cr$ 14.780.360. Em
sua mensagem final, o pre
feito e presidente da co
missão organizadora, Ze
ferino Kuklinski, disse que

a administração munici

pal está �atisfeita com o

sucesso da 11;1 Fecarroz,
"uma festa que encheu os

olhos dos milhares de vi
sitantes que nos deram' a
honra das sUas presenças,
onde tivemos a oportuni
dade de mostrar o podl;!
rio da nossa agricultura,
do comérCio e da indús
tria, não só de Massaran
duba, como também de
outros Municípios e de
outros Estados, que nos

deram o prazer de aqui
expor os seus produtos".

Paulo Bauer ·lrabalha ,pela candidatura a deputado,

. estadual e bu,sca
_ ,apoio ,_., "

Câmara de Corupá eleue asComissões

._·'ro" "j'�J

AGENCIA COSMOS DE, ..

�- VIAGENS
(tfr
EMBRAllíR �
02714·00"42-2

PAS'iAGENS E EXCURSOES NACIONAIS E INTEkNACIONAIS
Aéreas, Rodoviárias e Marítimas. Reservas de H0téis e Locação de

Automóveis.
CONSULTE-NOS, POIS SEMPRE TEMOS AS MELHORES

OpÇOES E CONDlÇOES. ,

Rua A.'!l�ônjo Tobias, 50 - 1° andar Fones: (0473) 72-0520,e 72-1'109
Jaraguá do Sul _ Santa Catarina

LTDA.
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PrlclaDlas de CasaDlenlls
MARGOT ADBUA GRUBBA LBHMANN. Oficial da ,RI",

aiatro Civil do 19 DiattitQ da Comarca de 1araguá do Sul. ßs
tado ch Santa CateriDa. Bl'IIil. faz &aber que comparecel"am em
Cartório oxibindo os documentos exiaidos pela leí, a fim de seIdecío habilitarem para casar. QS seauintes:
Bdítal 14.112 de 12-02-86. operária, natural de Rio
WilsoD EdsoD Schneider e do Oeste, neste Estado,

(Lore- SlIvla Wudke domiciliada e residente em

Ele, brasileiro, solteiro, Ia-
'

Conjunto COHAB, quadra
vrador, natural de Jara-

.

08, lote 03, n? 200, nesta
guá do Sul, domiciliado e cidade, filha de Bertolino
residente em Rio Cerro II, Effting e de Alzira Bfftíng.
neste distrito, filho de Max
Schnelçler e c;le Cecilia Edital 14.11S de 13-02-86.
Wenc;lorff Schneider. Bla, Sandro �berto Pereira e

Gel'II;l.cUlC;>
, �r�sllelra, solteira, do lar, Jane Rocha
natl,lral de Pomerode, nes- / Ele, brasileiro, solteiro,
te Estado, domiciliada- e

-

operárío, natural dé Jara
residente em Itoupava Re- guá do Sul, domícílíado e

ga, Blumenau, neste Esta- residente na Rua Aguas
do, filha de Hartwig Wud- Claras, 298, nesta cidade,
ke e de Rosita Wudke. filho de Antonio Pereira

e de Elsira Gertrudes Pe
reira. Ela, brasileira, sol
teira, operária, natural de
Porto União, neste Estado,
domíctlíada e residente na
Rua João Carlos, Stein,
379, nesta cidade, filha de
Júlio Rocha e de Júlia
Vieira Rocha.

Rua Procópio Gomes. 1066,
nesta cidade, filha de Gui
lherme Dancker e de Ly
dia Dancker.

NASCIMENTOSANIVERSARIANTES

Fazem aDOS hoje: 22
Dr. Alfredo Guenther, Ora.

.. Aracy WUt Spíp:lOla, em
São Paulo; Ruth Hoffmann.
em Rio da Luz; Sra. Ma
ria de Lourdes Krause
Peters, Sr. Irio João dos
Santos; "Paulo Lennert, Sr.
Olávio Kisner e Mansa
Felipe.
Fazem an� domtngo
Sra. An�lina Pedri Peters,
Mát19' Haffermann,

.

Sra.
Ida- Müller, em 'Corupái
Sr; 'Dagoberto Soares, Sra.
Elfriede Strebe Siefert,
Mara Anacleto, Silvana
Tecilla, Srta. Nara Regina
Beltramini, Faber Lucia
no, filho Lúcio (Ivone)
Machado.

Dia 24 de fevereiro
sr.' Altair Luciano, Rose
nei Aparecida Gretter, Ire
ne Zapella Borges, Maria
Klein, Olavo Martins; Ân
gela Célia Stínghen,

.

Dia 25 de fevereiro
Sr. Octacílio Pedro Ramos,
Sr. Lauro César Radtke
Braga, Sr. Nestor Pedri,
Sra. Edit Gerent, Sra. Her
tha Piske Gosch, Waldir
Maas, Sra. Clara Moretti
Ploríaní, Sr. Alceu Simas
Venâncio Darem, Horst
Erdmann, Sr.· Dávio Leu.

Dia 26 de fevereiro
Srta .. Ingrid Fischer, Sra.
Darli da Costa, em Joín
vílle: Sra. Ursula Krause
Radünz, em Joinvílle: Srta.
Marísa Pavanello, Srta. So
lange Doster, Carmem Sil
va Schíochet. Irene Eger,
Ema Trapp.
Dia 27 de fevereiro
Sra. Claudina Zimmer
mann Mendonça, Sra. Lú
cia Chaves, Sra. Verônica
Jagelski Pávanello,. Sra.
Maria Luísa Roumeliottis,
em Blumenau; Giovanna
Patricia, f i I h a Valério o

(Edeltraud) Kazmierski,
Sra. Elisa Braga, Sra. Elsa
Koehler Vieira, Sra. Eriea
Reif Horst, Sr. Beno Fis
cher, Sra. Rosa Ribeiro
Kochella, Sra. Leonida

�

Kniss, Sra. EU, esposa de
Jairo de Barros, em Blu
menau.

Dia 28 de fevereiro
Sra. Ema K. Marschall, em
Corupä: Srta. Adelina
Laube, Antônio R. dos
Santos, em Jl1e; Sra. Fritzi
Fiedler, Sr. Martinho J0-
sé Henn, Sra. Ingrid Ra
dünz Hornburg: Fernanda,
filha de Norberto e Sibila
Emmendoerfer, Sra. Iris
Krause Bartel. Cláudio
Maffezzollí, Tereza Len
nert Franceschi, Ivete Ce
cilia Franceschi.

Dia 27flanelro
Thayamara, filha
(Marisa) Petry
Dia 30/janeiro
Jandir, filho Artur
na) Giese
Lucinéia, filha Adir (Ilva]
Konell. ��J
Dia 31/janeiro
Carlos Eduardo, filho 013-
mar (MaJ;'irit) Rusch
i>J.a �/feverelro
Janice, filha
(Ma,rià) Toni'
Lincon, filho Lenor (Mar
lene) Giliolli
Dia 05/feverelro
Príscíla, filha Alcides (Ivo
ne) Rocha
Elenir Viviane, filha José

(Lonita) Romanski
Caroline, filha Amaurildo
(Rövena) Vieira
Sandra, filha Elsído (Ma.
Aparecida) Flohr.
Dia 06/feverelro
Marcelo César, filho Ál
varo (Irmgart) Kirsch
Jonathan Fernando, filho
qélson (Ingelore) Emmen
dörfer
Sandra, filha Nirto (Lur
dete) Effting
Alíne Gabriela, filha Elói
(Ma. Regina) Scherer.
Dia 07/fevereiro
Ademar, filho Nélson (Do
raci) Neubauer
Ríoaard Willian, filho Ro
berto (Ma. Jovita) Daniel
Dia 08jfeverelro
Joabe, filho Fídelíno {Ar
lete) Ferreira.
Dia 09/feverelro
Josiani, filha Ehno (Ma.
Inês) Rahn.
Jonas, filho José (Leoni
da) Finta.
Maurício, filho Ingomar
(Verônica) Riebe, e, Fre
$iy Sic;lney, filho Ivan (So
fia) Krueger.
Dia lO/fevereiro
Alexandre, filho Ildemar
(Leotildes) Bodenberg
Jean Carlos, filho Norber
to (Anita) Lemke;

.

. Dia 12/fevereiro
Fabiana, f i I h a Haroldo
(Felicidas) Engelmann
Leandro, filho José (Neli-

. te) Lucca
Bsilandia Daiane, filha In
go (Ilsemira) Köpp.
Dia 14/feverelro
Juarez, filho Osvaldo (Ira
ci) Nicocelli
Rubía Raquel, filha Sérgio
(Ondina) Moser
Hemerson, filho Narcizo
(Carmelita) Klein
Nayera, filha Valdemar
(Marili) Zanotti.
Dia IS/fevereiro
Jane Cristina! filha Nil
son (Clarinda) Vicente.
Dia 16/fevereiro
Carla Li, filha Luiz Sérgio
(Li Yuen) Valle.

Edital 14.117 de 14-02-86.
JQsé Mader e Solange
Weldner
Ele; brasileiro, solteiro,
operador -de máquina, na
tural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Itapo
cusinho, neste distrito, fi
lho de Francisco Mader e

de' Mería Gesser, Ela, bra
'sileira, solteira, operária,
natural de Ccrupä; neste
Estado, domícílíada e re

sidente na Rua Itapocusí-.
. nho, neste distrito, filha
de Dorival Weidnet e de
Iracema Moreira Weidner.

Edital 14.113 de 13-02-86.
Valdir Vorpagel e Irani
--Konell
EleI· brasileiro, . solteiro,
operário, natural de Mare
chal Candido Rondon, Pa
raná} domiciliado e resi
dente na 'Rua Sergipe, 188,
em Ilha da Figueira, nes

te distrito, filho de Mar
cos Vorpagel e de Aloísía
Vorpagel. Ela, brasileira,
solteira, operária, natural
de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente no Lo
teamento Hruschka, em

Jaraguá - Esquerdo, neste
distrito, filha de Lauríndo
Konell e de Irena .Koenig
Konell.

Edital 14.118 de 11-02-86.
Osnír de Souza e Nllsa
Maria Mayer
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Santa Luzia,
neste distrito, filho de Ar
lindo Egino de Souza e de
Maria Bisoni de Souza.
Ela, brasileira,· solteira,
costureira, natural de Sau
dades, neste Estado, domi
ciliada e residente em

Santa Luzia, neste distri
to, filha de José Albino

Mayer e de Isolde Catha
rina Mayer.

Edital 14.716 de 13-02-86.
Guido Bruch e Elvira Dan
eker Lessmann
Ele, brasileiro, viúvo, fis
cal, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e resi
dente na Rua Procópio Go
mes, 1066, nesta cidade,
filho de Gustavo Bruch e

de Guílhermina Bruch. Ela,
brasileira, viúva, do lar,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente

cimento de todos. mandei pas-
-

sar o presente edital. Que se-
em cart6Pio, onde será afixq,daEdital 14.714 de 13-02-86.

Lori Gm e Marlete Effting
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Pre
sidente Nereu, neste Esta
do, domiciliado e residente
na Estrada Nova, neste
distrito, filho de Antonio
Gili e de Maria Martins.
Ela, brasileira, solteira.

I·tenção Vestibulandos
Curso pré-vestibular semi-extensivo. Inscrições
na Escola Jaraguä nos dias 03 a 07 de março, das
.19 às 21 horas. Maiores Informações :Fone 72-1153.

FURGÖES, FURGÓES ISOTBRMICOS E FRIGORlFICOS
. Jaraguá Esquerdo Rua Dr. :eDrlco Fermi, 113 - Fone 72-1077

�

.. -,

Confecções Sueli Lida.' I

Veste bem Senhoras e Crianças
ADtedpe suas compras de Natal aproveitando as

vantagens do preço e crediário Suell.
Fábrica e Loja I Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. .1085 _

. F. 12-0603 Jaraguá do Sul _ se.
Loja 2 Rua Reinoldo Rau, nO 530 � F. 12-2911 _

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

.,
-
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F IL ECl�MEI··TO S
MARTHA MEY ..:. Faleceu
no día 28 de janeiro de
1986, em São Paulo, em

conseqüência de acídente
de trânsito, a srta. Mar
tha Mey, que morava na

capital paulista por maís
de 30 anos, filha de tradi
cional família jaraguaense
Carlos (Maria Eggers) Mey
A extinta deixa 4 'írmãs e

3 irmãos: Olga, casada G.
Rodolfo Fischer; Ema, (a
sada com Heinz Zahler,
res, em São Paulo; Paula,
casada com o dr. Luiz de
Souza, res. no Rio; a Vva.
Anita Mey Walcher; Ar
tur, casado com Melânia
Noroschny; Otto e Wer
ner, res. em São Paulo.
Deixa, ainda a viúva Frida
Jansen Mey, muttos sobri
nhos e demais parentes. A
família Mey está registra
da no 29 Livro de Jaraguá,
do Prof. Emílio da Silva,
pág. 244.

VERllNA BEIMS TRUHS
_ Aos 83 anos ê 4 'meses

faleceu no dia 2 do cor

rente, no Hospital de Pi
rabeiraba e sra. Verena
Beims .Truhs, lugar que
ela e o seu marido haviam
escolhido e já se haviam
instalado no Asilo de Pi
rabeiraba, no mumcipio
de Joinville, para passar
os seus derradeiros días,
A extinta era natural de

Blumenau, lecionou em

Lages, morou anos segui
dos em Jaraguá do Sul,
transferindo-se posteríor
mente para São Paulo até

que ambos alcançaram as

suas merecidas aposenta
dorias. Embora as recen

tes enchentes preocupas
sem o distinto casal, que
foi duramente atingída em

seus bens materiais, o .;;eu

sepultamento deu-se no

cemitério de sua cidade
natal. Deixa um irmão, Os
vald Beims e esposa, res.

nesta cidade, a irmã Hel
ga, casada com Carlos
Goetyen, res. em São
Paulo, cunhados, cunha
das e muitos sobrinhos ..

DALILA BUHR � Faleceu
no dia 13 do corrente, no
Hospital e· Maternidade
Jaraguá, aos 64 anos, 4
meses e dias de idade, a

srta. Dalila Buhr, a filha
maís nova de um total' de
8 . filhos do casal Georg
(pauline Enke) Buhr. O fa
lecimento de Dalila evoca

um passado em que seus

pais e demais Iamilíares
administravam diversas
atividades, entre elas o

bar, restaurante, salão e

cinema Buhr, onde a fina
flor da sociedade jaragua
ense se reunia obrigato
riamente no prédio situa
do na rua Cél. Emílio
Carlos Jourdan. o funda
dor de Jaraguá, e onde
fatos se passaram que de
verão influenciar forte
mente a história de Jara

guá do Sul moderna que
ainda haverá de se escre

ver dentro de alguns anos.

Dalila Buhr, em vida, era

a competente funcionária
do Banco leon, atual Bra
desco e dedicou-se à OA
SE _ Ordem Auxiliadora
das Senhoras Evangéli
cas e ao Clube do Café

Moka (o Moka Kraenz

chen) que foi fundado no

longínquo ano de 1922· e

lembrado pelo- Mestre
Emílio da Silva, no 29 Li

vro de Jaraguá _ Um Ca
pítulo da Povoação do Va

le do ltapocu, pág. 296.

_ A extinta deixa um ír

mão _ Alíons Buhr. 1

cunhada" sobrinhos e de

maís parente!? O sepulta
mento deu-se no jazigo da

família, na Necrópole de

Jaraguá do SuL Aos enlu

tados os maís sentídos pê
sames deste semanário.

Viação Canarinho Ltda.
o transporte carinhoso

Programe bem as suas viagens de .férias e.
recreação. A "Canarinho" coloca a sua dIS

posição os modernos e coníortáveís ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

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

Jaraguá do Sul SC.

..

Lula adverte que a situação energética é crítica
o ex-presidente da Ce- deverão estabílízat o for- bém que a Celesc tem 100

lese (também diretor-pre- necimento de energia". mil consumidores residen
sídente da Jaraguá Fabril) Outra advertência dc eiais, que consomem 16%
Luiz Gomes (Lula), man- Lula: "Este é apenas o co- do total, enquanto que a

teve segunda-feira, mes- meço de um tempo novo indústria e o comércíe é
mo já fora da direção da que o Brasil viverá no responsável por 10% do
empresa concessionária de campo '�nergético. O Pais consumo de energia" elé
energia elétrica no Esta- produz 40 bilhões de qui- jríca no Bstado.i Na índús
do, um encontro com a lowatts e o crescimento tría, o racionamento já
classe empresarial [ara- do consumo vem aumen- atingiu de 12 a .1.4%, .acre- .

guaense, quando expôs a . tando na razão de 10% ao ditando que até. -o final)
situação local da Celesc ano, o que impossibilita de fevereiro deva chegar
e principalmente o racío- o seu acompanhamento a meta de 20% preconiza
namento de energia, que através de investimentos da pela Comissão de Ra
atinge a todos, indistinta- no setor, faca a escassez cionamento do Departa
mente. Lula explicou os de recursos". mento Nacional de Agua
motivos do racionamento Luiz Gomes informou tam- e Energia Elétrica-DNAEE.
e historiou' os trabalhos

����:�:es:� e����nod�� Professores em cursos de treinamento
assunto; afirmando que o

e
. capacl·taça-oracionamento "está dando

certo".
Gomes disse que oíten-

.

Termina neste sábado, no Centro Shalon, de Ne-

ta por cento da energia re� Ramos, o treinamento para professores de ensino

consumida pelo Paraná. religioso escolar, que reúne cerca de sessenta docentes
Santa Catarina e Rio Gran- das Ucres de Jàraguá do Sul, Joínville, Blumenau e

de do Sul provem das hi- tv:Iafra. O curs? de 320 horas foi iniciado em príncí
drelétricas da bacia do rio PlOS_ de fev�relfo e. tem na coordenação e execução a:

Iguaçu, que, devido a es- Irma Cele$tI!l� �ardo, orientadora de ensino 'religios)
tíagem a vazão das águas escolar da DIVIsa0 de Ensino da 19\\ Ucre.

.

baixou de forma abrupta, Ele acon�ece em regime de iIiternato e a seguí!déf
a ponto de colocar todo etapa do treinamento está marcada' para o meio' do
o fornecimento energétí- ano. O objetivo primordial do curso é a preparação' de
co à beira do colapso e professores para o ensino religioso escolar e a' realí
numa faixa de risco mui- zação foi possível graças ao apoio financeiro das co

to grande. Algumas repre- munidades �eligiosas e das prefeituras municipais.
sas baixaram até 22 me-' .No penado de 18 a 20, aconteceu a primeira eta

tros o nível das águas, ha. P: d? .

curso de atualização de· professores novos de

vendo, porém, com as chu. l·s senes das escolas básicas e colégios estaduais. Os

vas esporádicas que cai- 11 participantes participaram no Colégio Abda'n Ba

ram uma recuperação de ,tista e as próximas etapas estão previstas pára os me-

6% de suas capacídades. ses de abril e maio. No mesmo período, na 19\\ Ucre,
que representam um au- houve o encontro com professores novos que atuam

menta de somente sessenta .em classes multisseriadas, visando a sua atualização e

centímetros na lâmina de reciclagem.
.

água. F,: de 18 a 21,30 professores tomaram parte no
.

O ex-presidente da Ce- Abdon Batista, num total de 40 horas, do curso de

lese advertiu que deve-se atualização em língua portuguesa pera os docentes de

ficar atento ao problema .,5\\ à 8\\ séries. Outras duas etapas acontecerão em abnl

do racionamento e que as e junho, sendo sua finalidade a de orientar os profes
hidrelétricas e termelétri- sores em técnicas para o ensino da' redação e díscus

cas operam no límite má- são da metodologia do ensino da língua portuguesa.
I�:o��S�I:��:�r le;��l: Ilvará Policial até dia 28
situação vai piorar, com

o corte inevitável do for
necimento, desde que não
c h o va suficientemente.
Temos esperanças de que,
com a colaboração de to

dos, consigamos chegar
até maio na situação atual.

pois naquele mês, comu

mente ocorre o início da

estação das chuvas, que

O Dr. Adhemar Grubba, Delegado Regional :d�� Po

l�cia de Jaraguä do Sul, está alertando os propríetá
r:os de bar�s, lanchonetes, churrascarias, hotéis, pen-'
soes, armazens, postos de- gasolina, bancos e demais
estabelecimentos sujeitos ao Alvará Policial quê, o

prazo para renovação do documento, encerrar-se-á no

próximo día 28 de fevereiro. Segundo Grubba, OS es

tabelecimentos que assim não precederem. estarão su

jeitos às sanções previstas em lei, além do pagamento
de multa.

Uma empresa que

® KOHL-e-A-C-H--' Cresce com sua
SUPERMOTOR Slellte.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aaradeeimeto e eonvi'te pleultl
Irmios e Sobrinhos de

Paróquia São Sebastião'
- INFORME PAROQUIAL -

Missas - Sábado - dia 22/02 _ Molha 17h. _ Figuei
ra 19h. _ Matriz 19h ..... S. Luiz 19.30h.
Domingo _ dia 23/02 _ Matriz 7h. _ 9h. _ 19b.
São Judas 8h. _ São Cristovão 8h. _ Santa Luzia
8h. _ São Francisco 9.30h.
Catequese de Crisma para Adultos _ início do
curso dia 03 de março, às 19.30h. no Edifício Cris
to Rei. As inscrições serão feitas na primeira aula
do curso.

-

Convocaç
ASSEMBLeIA GERAL O

Is Causas da Seca . Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGuA DO SUL

EDITAL DE LANÇAMENTO N9 08/86(Conclusão) em que foi grande a mor

tandade.
Começam agora a ocor

rer as chuvas de verão.
que salvarão talvez parte
do que toiplantado e per
mitirão um plantio, já fo
ra de tempo, de milho,
feijão, arroz e soja. De

qualquer forma, teremos
em 1986 �uma

-

produção
insuficiente para o con

sumo Interno. Pouco ou

nada sobrará para o co

mércio externo.
Os peritos consideram

EI NUlo a maior força
perturbadora dos padrões
climáticos e, por isso, ne

le devem ser de agora em

diante concentradas as

pesquisas meteriológicas ..
Foi acertado entre as na

ções um programa de pes
quisas 'com. duração de 10
anos, a' começar no ano

corrente. Apoiado por vá
rias agêncías norte-ameri
canas, receberá recursos
das nações das bacias do
Pacífico e do Indico. Dis
porá de três satélites e

nove navios do Equador,
Chile, Peru e Colômbia.
Apesar de enorme nú

mero de variáveis, abran
gendo medições nos ma

res e na atmosfera, acre-
-,

ditam alguns cientistas que
se \poderá um dia fazer
previsões sobre o que
occrrerá, com meses de
antecedência, permitindo
qua sejam tomadas medi
das acauteladoras.
Ou será esse fenômeno

tão complexo que o ho
mem não possa prever?
Trata-se da interação de
dois fluidos inteiramente _.-,-------,.--

diferentes: a atmosfera e
---------------------------

�
.. ,,-Escreve:

Manoel Azevedo Leão

Esquentava p o u c o a

pouco e a pressão atmos
férica começava a cair,
até que surgisse uma no

va frente .Havia entre os

fazendeiros a certeza de

que as chü�� da prima
vera sempre permitiriam
plantar grãos das lavou
ras a serem colhidos no

inicio do inverno seguin
te.
No começo deste ano, o .

padrão acima esboçado al
terou-se de forma ímpres
sionante. Ocorreram no

Nordeste grandes 'enchen
tes, como jamais haviam
sido observadas. Isso nos

devia ter alarmado, pois
poderia significar haver
mos passado para o regime
da corrente do Pacífico,
perigosamente violento e

incerto.
Quando faltaram as chu

vas no início desta prima
vera, consideramos que
era um atraso apenas,
mas voltaríamos a ter as

chuvas indispensáveis pa
ra o plantio das lavouras
anuais e para géldo.
O que ocorreu? As fren

tes .frias foram bloqueadas
por áreas de alta pressão
pouco acima da Província
de Buenos Aires, resultan-

.

do daí que a chuva que
deveria ter caído da Bahia
para o Sul,' precipitou-se
perto da foz do Rio da
Prata, inundando toda a

região. Não sopraram
mais os ventos de sudo
este e empurravam para
a costa as águas mais
quentes do alto-mar. As
águas nas praias permane
ceram frias e a tempera
tura ambiente continua
abaixo do normal.
As zonas de maior im

portância agrícola em nos

so país, Paraná, São Paulo,
Triângulo Mineiro e Mato
Grosso do SuL não foram
suficientemente irrigadas
para as semeaduras de
grãos; as floradas de ca

fé 'que ocorreram até o

fim-de outubro não vinga
ram; o gado não ganhou
o peso que era esperado.
havendo mesmo regiões

A PREFEITURA MUNICIPAL DE' JARAGUA DO SUL, di
vulga através do presente Edital os lançamentos referentes a pavimenta
ção à lajota da Rua 200 _ FREDERICO BARTEL, de acordo com o Edital
de Custos n9 04/86, de 05 de fevereiro de 1986 e o Decreto n? 1.294/86, de
05 de fevereiro de 1986, sendo que os confrontantes ficam lançados de
acordo com a relação anexa. A cobrança será efetuada, para cada pro
priedade, 07 (sete) dias após a execução dos serviços.
01 - Edgar Barg ...............•.......... 66,97m2 - Cr$
02 - Heinz Barg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35,00m2 - Cr$
03 - Alex Barg 39,67m2 - Cr$
04 - Ildo D. Vargas. . . . . . . . . . . . . . . . 33,83m2 -- Cr$
O� - Menegottí Veículos S.A. 10S,60m2 - Cr$
06 - Menegotti Veículos S.A. 25,61m2 - Cr$
01 - Rolf Botho Hermann ., 9,33m2 - Cr$
08 - Sindicato dos Empregados no Comércio

de Jaraguá do Sul .

09 - Edson Klitzke .

10 - Valdemar Rocha .

11 - Atomos B. Galastri .

12 - Elona B. Erdmann .

13 - Eduardo Willy .

14 - Silvino Kuchenbecker / Heinz Bartel .

15 - Lívino Zocatelli .

, 16 - Alidor Lueders .

: 17 - Alidor Lueders .

i 18 - Ildo D. Vargas ','

.' 19 - Ildo D. Vargas .

I 20 - Nelson Driesen ! ••••••

I 21 - Nelson Driesen .

I 22 - Beatriz Bartel , .

123
- Sílvíno Kuchenbecker .

24 - Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul 27,30m2 - Cr$ 2.569.531

4 Jaraguá do Sul, 07 de fevereiro de 1986.
,J DURVAL .vASEL - Prefeito Municipal

DALILA BUnR Os presidentes das Paróquí
Apóstolo Paulo e Apóstolo Tia
de Evangélica Luterana de Jara
vocam todos os membros vot
rem-se em Assembléia Geral O
lugar em suas dependências, à
Friedrich, n9 18, nesta cidade, n
de 1986, com início às 9 horas
9:30 horas em segunda convoc
rarem sobre o seguinte

ORDEM DO DIA:
1 - Leitura e apreciação do reI

tério;
.

,

2 - Leitura, discussão e aprova
latívas ao exercício de 1985

3 - Eleição para os cargos vag
.4 - Assuntos Gerq,is.

Jaraguá do Sul, 17 de fever
ELMO KLABUNDE' - Preso Par.
NILSON BAGGENSTOSS - Preso
Par. Ap. Paulo.

.

REINOLDO SCHULZ - Preso Par.

ainda consternados com o seu desaparecimento,
agrade-cem a todos que mandar41m flores e coroas

e que acompanharam a extinta até a sua última
morada. Outrossim, convidam para o culto que
será celebrado no dia 23 de fevereiro de 1986 (do
mingo) às 8 horas, na Igreja Evangélica Luterana,
Cenq-o. .

.

Jaraguá do Sul, 19 de fevereiro de 1986

ra reuni

que terá
éría Lenzi
de março
eira, e às
ra delíbe-

6.303.350
3.294.270
3.733.820
3.184.147
�.882.810
2.416.112
878.158

Posto de Vendas Mareatto
ADVOGADOS

Chapéus, bonés vízeíras, camisas, shorts,
bermudas e cordas.

Em frente à fábrica. Amplo estacionamento•.
AURILENE M' BUZZI

LEONEL PRADI FLORIANI

Questões de terras - acidentes de transito - in
ventéríos - cobranças e advocacia em . geral.
Rua Reínoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

35,00m2 - Cr$ 3.294.210
68,83m2 - e-s 6.478.417
68,83m2 - Cr$ 6.478.417
68,83m2 - Cr$ 6.478.41�
67,6m2 - Cr$ 6.369.236
29,17m2 - Cr$ 2.745.539
132,07m2 - Cr$ 12.430.693
70,00m2 - Cr$ 6.588.540
23,33m2 - Cr$ 2.195.866
63,OOm2 - Cr$ 5.929.686
134,17m2 - Cr$ 12.628.349
36,17m2 - Cr$ 3.404.720
30,33m2 - Cr$ 2.854.720
32,67m2 - Cr$ 3.074.966
32,67m2 - Cr$ 3.074.966
32,67m2 -, Cr$ 3.074.966

Sociedade Bsportíva e Recreativa Vlelrense

ASSEMBLeIA GERAL ORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇÄO

Pelo presente Edital, ficam convocados to

dos os associados da Sociedade Esportiva e Re- II

creativa Víeírense, para a Assembléia Geral Or
dinária, a ter lugar na sede social, na rua Dona
Matilde 1.277, no dia 08 de março, às 15 horas em

1 � convocação, ou, meia hora após, em segunda
e última convocação, com qualquer número de
associados presentes, a fim de deliberar sobre a

seguinte ordem do día:
19) Eleição dos Conselhos Delíberatívo e Fiscal;
29) Prestação de'Contas do Exercício Findo;
39) Assuntos Diversos.

Jaraguä do Sul, 13 de fevereiro de 1986
Martins Kienen - Presidente

..

Destil Máquinas ltda.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre'lRua Joinville, 433 - Fone 72-1564

IJaraguá do Sul _ sc

Elelrôni
MENDO

ASSIS113NCIA TV, VIDEO
VIDEO GAME

Posto autorizado video game
Transcodíâcação de videos
Rua João Marcatto, 179 _ F

Jaraguá do SGuandu, nova alternativa para
o nado leiteiroI .

Sorveles PINGUIMde Notas e Oficial de Protestos de
de iaraguá do Sul, Estado de S. Ca
lei, etc.

Faz saber a todos quantos este
se acham neste Cartório para protestos
Augustinho Pereira, Rua Guarani
saranduba; Arno Frederico Persí
nanal do Sul, s/n, Guaramírím:
da Silva; Rua Bernardo Dornbus
Ademir Marquardt; Rio da Luz,
ta; Bertolino Hundemann; Morro
Nesta; Com. Represent. Transpor!
nesta cidade; Daniel Glatz Neto,
Schmitz s/n Nesta; Euclides Anto
Av. Paraná s/n, Sertão Recanto Ga
lha, SC; Ertvelto Girardi, Rua
Ayroso, s/n, Nesta; Esmenia So
ba, s/n, Nesta; Florisvaldo Nun
Nesta Cidade'; Gráfica Lupa Ud
Mayer s/n, nesta; Ismael Zabel,
ras, Nesta; João Sergio Cani, R
165, apt.,204, Nesta; João Sergio
Picolli 165, apto. 204, Nesta; J
Aguiar, Rua Mal Deodoro da Fons
Luiz. Alberto dos Santos, Corupá,
lio Derete de Angelo. Rua 28 de
Nesta; Roberto Tepasse, Rua Jar
75, Nesta; Serviços Agrícolas Sill!
Agua Claras s/n Nesta; Tiago Bo
Teodoro Ribeiro, s/n, nesta; Tatí R
Rua Jorge Lacerda 169, Nesta;
Hackbarth, Caminho do Morro _

êáo< ot 8EDA vhló.G oóo.í
F. como os dites devedores não to

e ou se recusaram a aceitar a devida in
intermédio do presente edital para que
F'areçam neste Cartório. na Rua Artur
prazo da lei a fim de liquidar o seu
dar razão por que o não faz. sob pena de
do� títulos protestados na forma da lei,

Jaraguá do Sul, 20 de Feverei
Aurea Mülter Grubba - Tabe!'

.)ficia1 de Protestos de Títulos da Co

A alimentação do gado
e a suplementação com

proteínas, sempre cons

títuíram-se em preocupa
ção aos agricultores que
se dedicam a pecuária lei
teira. O alto custo da ra

ção, aliada o baixo preço
pago pelo leite, tem sus

citado desmotivação e a

procura de alternativas
que supram as deficiên
cias protêicas. A pesquisa
e a extensão rural tem

procurado no Litoral Nor
te do Estado, a busca e a

seleção de plantas legumi
nosas adaptadas a nossa

região e capazes de produ-

zír, de forma barata, gran
des quantidades de forra
gem rica em proteinas pa
ra emprego na suplemen
tacão alimentar do gado
leiteiro.

Uma das leguminosas é
o guandu, que pode ser

uma ferramenta de grande
utílídade para corrigir a

deficiência de proteína
que corre na dieta de nos

so rebanho. O guandu es

tá sendo introduzido em

Jaraguä do Sul também,
a título de observação, nas
propriedades de Irineu
Weiler, de Jaraguazinho e
de Willy Paulo Henning,
de Rio da Luz, que plan
taram sementes da legu
minosa, d o a das pela
Empasc e que vem sendo
acompanhadas pela Aca
resc.

IITERIMOVEIS
Intermediária de
IlDóveis Ltda.
IMÓVEIS A VENDA

O MELHOR DESTE VERÃO
os centra:

/n, Mas
rada Ba
O Carlos
1, Nesta;
ião, Nes
a Vista,
jó Ltda:
Antonio
rchioro;
arra Ve
anuario
a Parai
íel, Rua
Carlos

as Cla
Pícollí,

ua João
enderlsy

, Nesta;
mar Ce
to 2413,
ilherme
da; Rua
ua José
as Ltda:
Guske

-

.-�.'.""'!

Sabor, pureza e qualidade. Sl..va-se à vontade tomando
sorvetes e picolés "Pinguim", em vários sabores.

Temos também gelo.

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

- 1 casa de alvenaria na rua Gumercindo da Sil
va c/ terreno de 1100 m2.

- 2 casas de alvenaria na rua Maríná Frutuoso.
- terrenos na Marechal Deodoro da Fonseca e Ja-

teral,

- 1 terreno com 400 m2 próximo ao Clube do

Baependi.
- 2 aptos. no centro da cidade.

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

o oceano.

Diz o Dr. Jeromes Na
mias, do Instituto Ocea-.
nográfico Seripps de. Jula
na Califórnia: "O tempo é

sempre normal. Ocorrén
cias como EI Níão não
têm começo nem fim de
fínídos. Tudo depende do
momento em que são ini
ciadas as observações.
Mais complexo do que is
so. só mesmo o próprio
comportamento humano".
(O articulista é. engenhei
ro ferroviário)

r

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ 00 SUL

EDITAL DE LANÇAMENTO N-9 09/86 A rota da malhaJá se observa o seu bom
desenvolvimento, adaptan
do-se em qualquer solo. O
rebroto é muito bom e o

gado alimenta-se das fo
lhas e dos próprios ga
lhos, já que tem formato
de arbusto. O guandu po
de ser fornecido puro ou

misturado com outros vo

lumosos e pelas suas qua
lidades baixará o custo da
produção do leite, uma

vez que praticamente eli
minará o uso de farelo e

outros supÍementos.

. A PREFEITURA MuNICIPAL DE JARAGUA- DO SUL, di�
�lg� at:avés do presente Edital os lançamentos referente a pavímenta
ça<:> a lojota da Ru� 303 _ CELSO HERMES ULRICH, de acordo com o
Edital de Custos n- 05/86, de 05 de fevereiro de 1986 e o Decreto n?
1.295/86, de 05 de fevereiro de 1986, sendo que os confrontantes ficam
lançados de acordo com a relação anexa. A cobrança será efetuadä, pa
ra cada propriedade, 07 (sete) días após a execução dos serviços.
01 - lIdo D. Vargas 49,00m2 - Cr$ 4.611.978
02 - Arnaldo Hansen loo,33m2 - Cr$ 9.443.260
03 - Alidor Lueders 43,17m2 - Cr$ 4.063.247
04 - Henrique A. Janssen 63,93m2 - Cr$ 6.017.219
05 - Gerhardt Splitér 48,07m2 - Cr$ 4.524.44.5

Jaraguá do Sul, 07 de fevereiro de 1986.
DURVAL VASEL - Prefeito Municipal

�---------_. --_-_.

�-, ------'---------�----

TIBERIOMecânica Ltda.Oficinacontrados
• faz por
OS eom

, 78, no

Ou entfio
os referi-

Rua Leopoldo Malhelro no 61 _ Fone 72-1059 _ Jaraguá do Sul _ SC.

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

Motores à base de troca com garaLtia de 20.000. km.

Retifica de motores, reguiagelR, revi sões e demais serviç.s especializados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AQropecuária
..

Casa do
- -

. Lavrador Lida.
Dístríbuídora sxclusíva das rações e concentrados uGUABI".
Mantém completa linha de defensivos, adubos, sementes

e ferramentas agrícolas.
Loja.l _ Rua Joínvllle, 1.194-F. 72-0919-Jaraguá do Sul.

Loja 2 .... Barra: do Rio Cêrro Fone 72-2223 _ Jaraguá do Sul -SC.
Loja 3 _ Rua 28 de Agosto 2345 Fone 73-0066 - Guaramirim -. SC.

____- ..1

Os Herdeiros da Duquesa
39. o CEMITl!RIO elO A área estava prevista

pelo Pr. César, a mil metros do Encruzo; todavia
não estava demarcada, quado apareceu o primei
ro freguês Uma senhora de Ribeirão Grande de no

me ainda desconhecido. Ninguém sabia onde se

pultá-la. Mas o Sr. Henrique Maffezzolli que es

tava mais ou menos por dentro do projeto do lo
teamento, assumiu o case. Mediu mil "passos lon
gos", partindo do Encruzo e abriu a cova. Até
1950 todos diziam: "AqUi está a sepultura da pri
meira pessoa, mas ninguém sabia seu nome. Ho
je não tem mais vestígios e confunde-se com uma

. sepultura velha - de tíjolo e massa, que- ali está
quase no mesmo lugar. Depois o Sr. Henrique co

municou o caso ao Dr. César e este se apressou,
em 1921,· a demarcar a área: 50x90m, o cemité
rio católico e protestante junto. Esta divisão é
posterior. Cada qual com seus zeladores. Até 1950
cada um tinha o seu portão; depois dessa data o

cemitério foi ampliado, feita uma diretoria só, sen
do que a zeladoría e os serviços funerais são se

parados. Do lado dos católicos quem foi dura nte
muito tempo o coveiro oficial, foi o Sr. Alexan
dre Buccio. A primeira pessoa de Santa Luzia a

ser sepultada ali, no cemitério oficial, foi D. Cle
mentina Cunha, nascida aos 24-10_1884 e faleci
da aos 17_04-1926. Vamos ver a lista de outros,
dentre eles colonizadores de Vila Duquesa: Bor
tolo Prestini (5_5_1887/12-12-1928); Rosa Leiloo
nardt (2-10_1899/6_8_1932); Ana Alves Moreira
(6_8:""'1884/2-11_1934); August Wille (1-8_18'73/
7_10_1934); Atilio Vicenzi (14-6_1896/7_4-1936);
Katarine Krieger (28_11_1888/26_11-1936);-Maria
Prettí (23_7_1889/24-7_1943); Rachele Nícolíní
(5_5_1879/22-8_1938) Hermínio Nicolini (4-11-
1944); Alziro Pedri (7_7_1915/28:....9_1945); José
Severino Moreira (12-5_1883/6_6_1947); Ignácio
ZatIer (19_1_1948); Celestina Pedri (17_2-1891/
22_3_1948); Amália Nicolini (2-8_1909/29_6_
1949); _Maria Leone (11_8_1895/6_6_1950) Mar
cos da Cunha (2-9_1902/6_11-1950); Luiz Rosá
(12-5_1865/28_3_1951) Carlos Ramthum (15._L
1895/25_2-1953); Emílio· Maass (3_10_1896/31._3_
1955); Ana Lorenzettí (4-5:'.. .1907/7_1-1956); Ter
cílio Bagatoli (9_11-1903717_5_1956). Baptista
Prestini (4-3_1883/21-12-1957); Giocondo Pedri
(23_3_1881/4-7_1957); Estefano Vithoski (L8_
1901/16_2-1958). Ponsiano Veloso (1883/1958)i
Loreneo Prettí (4-7_1891/28_1-1959). Karl Rush
(26_11_1885/24-6_1959); Luiz Cecattí (21-6_1887/
17-..11-1959); Odabela Noriler (3_8_1882/9_7_
1960). Eis uma parte da lista dos primeiros mo

radores da Vila Duqueza, sepultados no cemttérío
de Santa Luzia, hoje.

...
�

..
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. ..

.
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• FRIGORíFICO GU MZ S. A .

ANO 40
1945 - 1985

PRODUZINDO ALIMENTOS COM QUALIDADE E
HIGIENE, COM n�SPEçAO. F$DERAL SOB NQ825
FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇÕES.

.

�Q�"-,,,,n.IIíInCrO.tIrIa.....
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More bem, more no Jardim Ana Paula!
Lotes com infra-estrutura completa, prontos para construir o seu lar.

Localização privílegiada no NOVO Jaragua Esquerdo, agora com a pavimentação
facilitando o acesso e valorizando o seu !nvestimento.

APROVEITE AS CONDlÇOES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.
Informações e Vendas com a garantia e segurança de

I

Empreendímeníos Imobílíéríos Marcallo
Av. Mal. Deodoro, 1179 Fone 72-1136 • CRECI _ 093 11{l REGIAO.
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CONFIRA �\ HISl'()RIA ...
Bario de Itapocu

o prefeito Artur Müller recebia
telegrama do Secretário de Viação e

Obras Públicas: "Grande prazer em co
municar prezado amigo governador
Iríneu Bornhausen aprovou programa
trabalho Departamento Estadual de Es
tradas de Rodagem, incluindo verba de
duzentos mil cruzeíros para construção
ponte que' liga Itapocuzinho a Schroe
der. ass. Aroldo Carvalho". ETa uma
das bandeiras que carregava Manoel
Francisco da Costa, recentemente Ia
lecídrr no bairro jaraguaense de João
Pessoa. Assim mesmo levou mais 25
anos para sair do papel. A perseveran
ça levou à vitória.' Viva o Manduca da
Costa!

,

CORRBIO DO POVO PÁGINA n........,,-----_.._----------- --------------

"Artur Müller" a via publica. que par
te da. ponte situada na fílíál Weege
(depois Barg e hoje Seara), até a casaEm fevereiro de 1946 instalava- comercial de Albrecht Gurnz, em Riose o Congresso Constituinte, compos- . da Luz, lado direito? Ai tomava posseto de Senadores e Deputados eleitos de prefeito o sr. Waldemar Grubba eem dezembro de 1945. Já se advertia Artur Müller, ex-prefeito, tomava pos-:que a coníeçção da Carta Magna não se como vereador na Câmara Munícíera um problema dos mais fáceis. A paI de Jarag1;lá do Sul, onde se introduCon,t1tuinte al;>ri�aria as mais varía- zia a imagem de Cristo, por propostadas correntes de idéias, cada qual que-

.
do vereador Augusto Sylvío Prodöhlrendo consígner na lei básica os seus ;

.
.

príncípíos e' doutrinas. Passados· qua-
- ..,....�'-,�

'"'A 20 ANOS•••n
.renta anos, ouvimos hoje as mesmas

palavras, em que, por exemplo, o Par
tido Verde pretende ter um represen
tante na Constituinte de 1986, ou que'
os índios querem representação, bem
como os grupos econômicos querem
ímbutír seus interesses através de se·

nadores e deputados por eles eleitos.
Nada mudou, além do tempo. Hoje,
um deputado com experiência em po-
.lítica, deve gastar ao redor de 200 mil
dólares, ou sejam, 3 bilhões de cruzei
ros para se eleger. E haja dinheirol Em
1946, a representação catarinense na

Constituinte era feita pelos Senadores
Nereu Ramo, ") Ivo de Aquino e pelos
,deputados Aderbai Ramos da Silva,
Cónego Tomas da Silva Fontes, Max
Tavares do Amaral, Orlando Brasil, Ro
gério Vieira, Roberto Grossenbacher . e
Hans Jordan. Alguém pode adivinhar
os constituintes catarínenses de novem

bro/86, dentro da atual selva de parti
dos políticos? Numa .recente festa em

Massaranduba (a 1\10 Fecarroz), num
certo momento, tinha mais candidatos
do que povo visitando os estendes da
mostra. Quais serão os ungidos? 15 de
Novembro dará o resultado!

[i.) a jl ij (,) tI')�,ltl.]
Fundado em 10 maio 1919. CCC 84.436.591/0001-34.
Diretor: EugêDlo Victor SeluaOeael .. Jom.Proi . .., ......�
n9 129 e Diretor de Empresa lornalfstica nQ 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico do Santa Ca
tarina. Redator:Flávlo José Brupaao • DRT-8C nQ 214/
84. Repórter: Yvoane AoS. GoDçalves - DRT-SC nQ
219/84. Redação Administração e PnbUddade: Rua C0-
ronel Procópio Gomes de Oliveira, n9' 290 - ex.Pos
tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.2S0-1araauá do Sul-SC

Impr_o DU oflclDas da Org�n1UlÇao
Cont4bn "A ComercJal" S/C Ltda.

Assinatura para lara,d 40 'Sul Çr$loo.000
Outras cidades Cr$ 130.000
Número Avulso Cr$, r « 1.500
Número Atrasado Cr$- 2.000
RepreseDtantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.
Ltda, Täbula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro
pal Propaganda Representações LUla.
Este Jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORl.

Relojoaria' 'AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

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

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e Da Get6Uo Varc..

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas 8$ finalidades

Agora tamWm aquecedores •

ene.... solar.
Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72·0448

.

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

Á 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 tenaplenâgem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

.

Consulte-nosl

Rua JoinvIDe, 1.016 - Telefooe_ 72·1101

Foto L OS S
.

Fotograflas _ equipamentos de eine
foto _ som e vlde�.

Marechal Deodoro 302 Fone 12-0181

'" ..
'

-- A Prof. Esthéria Lenzi Friedrich,
diretora da Escola Jaraguá, então re.
centemente falecida, recebia através da
imprensa uma homenagem, assinada
por Edlanez que, lido de trás para fren
te dá Zenaide (quem sabe Espezirn. sua
colega de magistério) e que vai re
produzido abaixo: "SAUDAD;E" (dedi
cada à querida e saudosa Estéria). Ao
começarem as aulas novamente/Falta
uma proíessora mui querida/Que ama
va as crianças ternamente/E· que por
elas deu a sua vida. A todos tinha uma
palavra amiga/E às criancinhas dizia
com amor:/"Seja bonzinho e muito es
tudioso/P'ra ser um brasileiro de va
lorI". Em cada aluno via uma esperan
ça/No leito do hospital ela chorava:
"Meu Deus! ó que saudades das crian
ças". Roga a Deus por elas, Estéria
bondosa/Pois na lembrança de todos fi
caste/Como exemplo da _ "Mestra Ca
rinhosa".

...HA 10 ANOS
-- A Prefeitura Municipal de Jara
guá e as Centrais Elétricas de Santa
Catarina, firmavam eonvênío benefi
ciando o sistema de iluminação públi
ca, com planos ousados para ruas e

poste da iluminação pública. A cidade'
praças ainda melhor iluminadas. Neste
mês de fevereiro de 1986 uma seca sem
precedentes obriga a um racionamento
violento, desligando-se cada segundo
porte da iluminação pública. A cidade
ficou maís triste e o carnaval de rua
deste ano se ressentiu de uma melhor
iluminação. Mas que há de se fazer,
senão p<;mpar, pera evitar os tão odia
dos "black-out'' do tempo da segun
da guerra mundial. O negócio tá feio,
gente!
-- A FERJ _ Fundação Educacional
Regional Jaraguaense, por seu diretor
Pe. Elemar, marcava o dia 5 de março
a aula inaugural da Faculdade de Estu
dos Sociais, convidando-se para esse
fim o PIOf. Dr. Nereu do Vale Pereira.
-- A imprensa publicava o boletim
n9 5 da Comissão de Divulgação e Im
prensa do Centenário de J!iràguá do
Sul e o sr. Lenin Pena, urbanista, visi
tava alguns locais para a inst�lação de
Camping, por ocasião dos festejos <los
100 anos. O Camping Oficial'de Jara
guá do Sul seria explorado pelo Grupo
Escoteiro Jacoritaba. Dois locais eram

escolhidos com 25 mil metros quadra
dos. dotados de todos os requisitos ne

cessários.

•••HA 40 ANOS

-- Deixavam a Editora Correio do
Povo Ltda. os prezados amigos Mário
Tavares da Cunha Mello, Waldemet
Grubba e Leopoldo Reiner e'entrava
para o quadro social o sr. Paulino Pe
dri. A gerência funcionava anexa 8.0

escritório de liA Comercial Upa."

...HA 30 ANOS

-- Sabia o leitor que o sr. José Pas
qualíní, prefeito municipal em exercí
cio de Jaraguá do Sul, sancionava a
Lei n? 4, que denominava de Estrada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Clínica Veterinária
.

'SCHWElTZER
I

DR. WALDEMAR SCHWElTZER

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
, : raio x, internamentos, boutíque,

Rua JolnviIle, nC). 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-0919 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina.'

_....._---

Compre seus materiais de construção na

'Arte Laje Jaraguá
Visite-nosARTELAJE JARAGUA

LTDA.

A melhor laje da região
Rua Exp. Antônio Carlos

Ferreira, 850 - Fones 12-

1011 e 72-1292. Jaraguá
do Sul - SC.

e agora também com todo

t
� o material de construção.

Nós temos tudo
·

para a radara todos.
,

Ven a'conhecer
'a]inha Chevrolet86.

,
;, "

Conheça a linha Chevrolet 86, a mais completa do mercado.
Nós temos o eerro que você necessita para preencher as suas exigências.

SejaMonza,.c.ravan, Opala, Diplomata. Chevette ou Marajó, você vai sair de nossa loja com o que existe de melhor.
Venha ver de perto as novidades e vantagens desta nova linha. .

.

.

Nós lemos pfanos de pagamento e finanolamento facilitados para você adquirir o seu Chevrolet 86.
,

Emmendörfer Comércio 'de.Jeiculos Ltda.
flv. Mil.. oeodoro,55? - Font.,72·0655 e !2-0060 - Jaraguá do sul·se

Lar Imóveis
. I_araguá

COMPRA E VENDA,
TROCA, LOCAÇAQ,

INCORPORAÇAO E
ADMINISTRAÇAO

DE IMOVEIS

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

Sala 13 - F�ne 72.0510 -Jaraguä do Sul. _ SC.
�,'

COMERCIAI I

.

FLORIANI
.

.

. Máquinas
-

e Equipamentos para Escritórios
:

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

tentícadora Burroughs e caixa registradora.
Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC,
máquinas de escrever Olivetti novas e usadas,
máquina de escrever eletrônica DISMAC-OLYM
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga-

.

da, móveis para escritórios e acessórios para
máquinas em geral.

.

Consulte-nos pelo Fone 72-1492 ou na Rua Ve
nâncio da Silva Porto, 353. - Jaraguá do Sul _ SC.

Descontos especiais em toda linha de
jóias e presentes na

JOALHEiUA "A P�ROLA"
Bua Reinoldo Rau 289

Jar8guá do Sul
Fone: 72-1828

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FCF e Clf .rolUtel apoil fiuaDeeiro a Liaaje fIlebei Calpeã paulista fdllt 'fifi elll.
Coníorme o "Correio SEDE CONJUNTA

do Povo'� anunciou, esteve'
em Jaraguá do Sul. sex- Os dirigentes da Liga
ta-feira" à ', n-oite, o candi- Jeraguaensa de Futebol
dato a presídêncía "da -Fe· (Wäldemar Víeíra), Liga
detação Catarmense de Jaraguaense de Putebol de
Fut�bol, Delfin "de Pádua Salão (Sérgio Kuchenbe
Peixoto, mantendo contac-: cker) e Liga Regional de
tos e buscando apoio à sua Vollbol e Basquetebol'candidatura do presidente (Ralf Egerland), reuniram
pa Li�a.,��ara���nsE;! ,

de
se quínte-feíra à noite, .no

Futebol,
.

Waldéxnar 'Víeí-: ; Sesí, pare tratar, sobre a'
ra. Delfin,'P9d�tá retomar fórmula de construção' e
a Jaregué no :p.rÔximo día admínístracão do prédíó..'
25, para partícípar =. a�- que abrigará as sedes des-
sembléia qUe ,escolhera' o -

"

��v�u�{e;i�����i�aw;:J:'� DME abriu inscr. pI o Yarzeano 86
mar é candidato a reelei"

ção. e possível também A Divisão Municipal de

que na tarde daquele dia; Esportes, vinculada à Se

a comissão de vístoríä da cretaria de Educação, Cul,

Federação, acompanhada tura, Esporte e Turismo do
do candidato a presídên- Município, abriu quinta
cía, faça a inspeção dos feira, dia 20, as ínscrí

estádios do Botafogo e do ções ao IV Campeonato
Baependí, para que o Bo- Municipal de Futebol Var

tafogo Futebol Clube pos- zeano, que permanecerão
sa disputar o Campeona- abertas até o dia 07, de T�NIS DE MESA

to da 21.\ Divisão, cujo ar- março. A informação é do

bítral está .marcado pera
Chefe da DME, Rçl.UI Val-

o dia 19 de março.. dir 'Rodrigues, acresceu

Segundo Waldemar vi- tando que o início do cer

eira, Delfin Peixoto não' tame deverá acontecer
ainda em março e que pro-, fez promessas, no entanto,
vavelmente no día 10 daratificou seu apoio a LJF,.

no que se refere, a cons- quele mês haja reunião

trução da sede própria da com os dirigentes dos clu

entidade. Também o Dire-, bes inscritos, para a' de-

b d CBP Iíníção do certame.tor de Fl,lte 01 a, " ,
,

.

'f' teciPedro Lopes, homenagea- R�ul Just� I.c�U a an��;:do no sábado em Blume- . paçao do InICIO do

nau, prometeu '�põio Iínan, zeanö em função ?� Copa
ceiro à Liga, via Federa- do lV!undo, no,México. A
ção em confacto mantido premIação sera

'.
a me�ma

'

, ,

,', d ' t
.

ores Isto
com o presidente da Liga os anos an en ,

Ja����e�� "��u���:�\s Arbitral dia .1· define adversários
dirigentes de Ligas esco-

, do Botafololheram o candidato clas-
sista à vice-presidência d'i
Federação. Na contagem O Botafogo Futebol Clu
dos votos, acusou-se em- be, da Barra do Rio Cer
pate entre Nélson Lima

ro, que cumpriu uma boa

(Tubarão) e Geralçlo Fa� campanha no Campeonato
rias (Cricilima). Na opor- Estadual Amador, de 85,
tunidade" a: LJF recebeu onde obteve a quarta colo
da FCF, Cr$ 1,5 milhão cação, já é clube integran
(referente a 1985', destiua-

, te da 21.\ divisão do fute
do ao pagamento de alu-, bol catarinense. O pedido
guel e despesas gerais. A foi encaminhado e aceIto
Federação prometeu dori-

e no próximo dia 19 de
vante o repasse mensal d�

março a reunião do cou
,recursos às ligas de fute- selho arbitral definirá- a

bol do Estado. realização do campeonato,
no que se refere a fórmu-

A Sociedade Bochófila paulista de bolão, bota
Clube Vila Mariana, de .

16cm, a equipa do Baépen
São Paulo, campeã esta- di poderá ser mesclada
dual de bolão da tempo- com bolonístas .da Socté-'
fada passada, realizará na -<i'ade Viêirense,' notada
próxima terça-ferra, día mente aqueles' que' inte-:
25, um interessante amis- gram o selecíonado jara-:
toso diante do Clube AUé- guaense, haja' vísta que a
tico Baependi, a partir própria: Divisão Municipal
das 19h30, em Jaraguä do de Esportes está apoíando
Sul. A delegação é ínte- a vinda·'da'--eqU.i)?e�:p�"�a:tv' _

grada por doze bolenístes, qp' o pernoite "na- 'cidad�:' ,

.que em excursão a Santa- A partida t�rá"inic;,('),;'à
Catarina

-

jogará --contra" principio, 'as ·.z'l9hSO, "na-s"
equipes de Jaraguá, Joín- canchas do B�ependi, 'qu�'
ville, Tímbó, Indaíal, Ira- entrarão, ém reformas ne
jai, Brusque. Blumenau e inicio 'de março. Uma bo
Lages.

• "

níta recepção está sendo
Para o amistoso, segun- pregrámada aos 'cempeões

do Rainer Wille,_que acer,
'

p��listas dê bolão.
tou a vinda da campeã

sas entidades. A munter
palidade doará Um' imó
vel nas imediações da
Weg I e cada Liga busca
rá os meios necessá-rios
para cumprir com suas

obrig�ões no tocante a

edificação da obra, que
será em regime de muti-
rão.
Além das três Ligas, de

verá haversala para a se

cretaria .da futura Liga Ja
raguaenseds Bocha e Bo
lão.

é, um boi, um porco, tro
féus e medalhas, troféu

disciplina, troféu ao arti
lheiro e troféu ao goleiro
menos vazado. Nos anos

de 1983 e 1984 o campeão
foi o Santa Luzia e, em

1985, o Vila Lenzi.

Conhecidos os jOlls 'da', Liberta'dares
,

Corítíba, campeão, e Bangu tx Barcelona; 18/7
Bangu, vice-campeão do _ Corítíba x Barcelona;:
Brasil em 85, já conhecem 22/7 _ Bangu ·x Desporti-

,

seus jogos pelo grupo II' vo; 25/7 _' Corítíba x. Des- ,

da Taça Libertadores, e.n- portivo; 29/7 .: Desportivo ,;

qua enfrentarão os repre- x Barcelona e Coritiba x �,

sentantes do Equador Bar- Bangu. ..

celona de . Guaiaquil o Se entre Os díes 20. dE!,'-
'

Desportivo de Quito. Os abril e :13 de mato a sele
jogos serão os seguuces: ,ção brasileira tiver algum;
20/4 _ Barcelona x Des- amístose

:

em -data c6inci-
portívo, 25/4 _ Bare e-ena dente às, partídáscpela u.
x Coritiba; 29/4 _ DeSD'1.'� bertadores, poderá- -aconte>.
tivo x Coritiba; 01/S -'-o cer antecipação ou.. adia-

'

Barcelona x Bangu; 01)/5;;.. mento de um dia lia ta

Desportivo x Bangu; 1 Wi bela da compétíção sulä':':
_ Bangu x Coritiba; 15/'7 ,_ merícena.

- ,
"

LeD abre o returno da ,PrimeifHf::"c,

Aconteceu esta semana

o acerto de detalhes entre

a DME e o professor Abel
Mosca, pare a ímplementa.
ção(lamodalidade de t.ê
nis de mesa dentre as pa
trocinadas pela Divisão.
Abel Mosca, que é íun
cionano do Breithaupt
tem' um longo currículo
dedicado a este esporte
em Santa Catarina, que é

também praticado em Je

raguá do Sul, porém, sem

uma melhor organização e

incentivo. A Liga Corupaense de

Desportos, deu inicio do

mingo ao segundo turno

do Campeonato da 1 � Di
visão de Amadores, cujo
turno inicial foi vencido
pelo D. Pedro, que na úl
tima rodada, realizada dia

9, sapecou uma histórica

goleada de 13 a O sobre o

Antares. No domingo úl-

timo, os resultados .faram':
estés: Ouro Verde 1x3XV ,

'

de Novembro, D. Pedro H-
3xO Agua Verde e Anta- j
res Ox2 Hansa Humboldt.
A ,segunda rodada marea

para.::este domingo as par-,
tidas entre Ouro Verde x,

D. Pedro II, xv de Novem- :
bro x· Antares e Hansa
Humboldt,x Agua Verde.

la de disputa, chaves e

datas.
,

O certame, a princípio,
será disputado somente nos

finais de semana e o· ini
cio está previsto para f)'

final de março. O Botafo

go, após a vistoria do"seu
estádio por parte da Fe
deração, deverá promover
algumas melhorias neces

sárias à segurança é ·iO
'

próprio desenvolvimento

do, futeboL, e� si.
,

, "C�;,lÍ�L-""

SPEZIA," C.IA., 'lTDA. : " '?

SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços ,de trator

com profissionais altamente especialízados.
.

Rua João Januário Ayroso, 772 _ Jaragua· Es

querdo _ Fone 72-0300 _ Jara�uá' do Sul _ se.
�,.

o
.

se conquista com esforço e seriedade•

:. ' •• .0. .";'.;;' •• _

-

._"�... "
- .:
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contratada a segunda eta- do Gaplan, comunicação
pa das obres civis que de aprovação, pelo GTEI
consta do levantementç da FAS, de projeto para.ccns
estrutura de concreto ar- trução dedoís môdulospa
medo e cobertura da obra. ra abrigar o ancíaneto,
Estima-se o custo desta num montante de 26.054
etapa em aproximadamen- ORTNs. .No expedíente, o

te 1 bilhão de cruzeiros e ,Governador pediu que o

o consumo de 4.500 sacos secretario examinasse as

de cimento e 44 toneladas condições' pelas quais
de ferro. possa o Estado, no todo ou

A diretoria da entidade em parte, vir a contribuir,
Ef\stá ótimistv: quanto a ex'?�_ para a amertízação. desre
cução do empreendimentö, investimento, .:ouvin9'ó "'a
haja vísta a grande ,e es- Secretaria de ])ese.tlvOl"i-

.

pontânea
. colaboração re- mente Sodal e à

-

direção:
cebiçia quando da' construo' da À:ssociação. "Lär elas
ção da primeira etapa, on- Flores", através de audí
de não foram necessários

.

êncía em companhia do
gastos com cimento, já deputado Artenir Werner,
que ele fora recebido em que vem emprestando ea

forma de doação. laboração ao pedido. .

O prazo -dado pelo' Go
vernador para resposta Ha
30 de janeiro, porém.. até
hoje' não houve evolução
do caso, segundo Moacyr
Rogério Sens, que aguarela
para a qualquer momento
uma comunicação neste
sentido.

- -

Os tatos políticos inusitados ocorrem, em toco tu

gar. Na sexta-reira, ma 14, Q. L:OmlSSao �xecutlva' ClO
k'J.J� ce Massaranouba reuniu-sa COIU Ós vereadores ua

õanceaa e 0,01S latos jorarn notacoe: a aUSenCl& do

ex-preienc .uaVlO Leu e a presença do cassiceme Aae

IQlr �piung� qu�, cunosememe, tamoem. parncipou ca
reumeo aa �ecutlva do .lJMUJ:S, reanzece na semana

antenar, no �ao 11 �_e Novembro.
'

O (;omuê 1:S\aQual ue
'

caca um na escolha de

TrabiUhaQores 1'I'Ó-COnstl- um candtdato de sua re

tUllite, teloma neste saba-. presentaÇio� O CoiDlté

elO; o mov:amwllo:lDlclado �UÍllC1pill de Jamau. do
em' 8õ e 'que obJetlvà ae- SUlé-coordenado P�10 sm
bat. '� a� traba- C11callsla C�emente Man

UUldora sQbre a ConsU· Des, pr.ente hoje na Ca.

tulDte,e a lmPortêDcia :de, pital. '. '

, O - Partido da Frente Líberal . realizará no dia 2

de março, a. Convenção.Régional,' cuja chapa única
foi reglstIàda terça-feira no mE. Ao que consta, no
mes de pefeüstas jaraguaenses e gueramírenses (Wer
ninghaus e lzidoro) figurarão no Diretório, cuja Con

venção, além da escolha dos membros, elegerá o Con

selho Consultivo, Delegados e Suplentes à Convenção
Nacional.
Durval. Vasel, o prefeito, tre eles o dissidente Me

anundou oficialmente etJ-
. nel, contra seis do PDS.

ta semana o lDgressQ de Para Vasel, Dadi reconhe
Atayde Machado (Da4i), ceu o trabalho da sua

no PMDB, que �l1gou- administraçio e vê no
, , se do PDS. A bancada go- PMDB maiores perspectí
vemista agora é integrada. vas de atender' seu elet

por nove vereadores, den- torado.
A ida de Dadi, já esperada, causou certa repug

näncía pela forma como foi concretizada. Eugênio
Strebe, dentre outros, que praticamente o elegeram, es
tio multo "cabreiros" com sua atitude. E afora Dadi,
tem outro vereador do PDS acenando: é Luiz Zonta.
Sua ida é tida como quase certa. Zonta, esta semana,
teceu um baita elogio a edmínístração municipal. Sin-
tomas de mudança?

..

Continua em suspense o certo para divulgá-lo. Mas
nome do candidato a depu- deu uma dica: é amigo in
tado do PMDB, apoiado timo de EugênIo Strebe.
pelo prefeito, secretariado Há quem garanta que se

e vereadores. Vasel mos- Ja o empresário Ademar
tra.se reticente, mas já tem Frederico Duwe, de Rio da
o· nome na algibeira, Luz. Seria o Oll mesmo?'
aguardando o momento

. Está pintando, finalmente, uma Secretaria de Es-'
tado para Jaraguá do Sul, depois de muitos lustros.
Pelo menos é o que a imprensa comentou na quinta
feira, posteriormente confirmada pelo presidente do
PDS, José Alberto Klitzke, que aguardava tão somen

te a divulgação do nome, dentre os apontados pejo
partido, pelo governador Esperidião

- Amin. Quem se

ria? A resposta está na primeira página.
'A SCAR _ Sociec;lade SCAR tem recursos do

Cultura Artlstlca de Jara- FAS para receber, porém,
.

guá do Sul; formou duas desde a sàlda dê· Udo
Comissões. Uma que irá W�ner da FCC, as ver

aó Governador e outra ao bas nio foram mals libe
Prefeito. Motivo: buscar radas. E isto 'Já fazem três
leeurs08 para a conclusão

-

meses, colocando a enti

d� Casa da Cultura. A dade em apuros.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECISÃO INTBLIGENTE.

Calé SI S SE

PERMUTI
Permuto um terreno com área de 625m2, na

Rua Cei. Procópio Gomes (em Jaraguá), ao lado
-do n9 � (em frente.à FamaçJ, por. uma sala co

mercial em Cambor!ú. Tratar pelo Pone (0413)
12-0154, sem lDtermed1árlo.

As obras de construção
do ancianato, pela Asso
ciação Assistencial para
Idosos "LaI' das Flores" .

continuam. O Presidente'
do Conselho Diretor, Moa
cyr Rogério Sens; informou
os principais avanços ve

ríäcados, onde destaca a

conclusão da primeira eta

pa das obras civis, com

preendendo todas as fun

dáções, onde 'foram inves

tidos em tomo de CJ:'$ .400
milhões, tendo consumído
cerca de 2:500 sacos de ci
mento e 10 toneladas de
ferro construção. Adquiriu
se o terreno ao lado es

querdo do imóvel da As

socíação, de 25 metros de
frente e 100 metros de fun

do, somando agora o ter
reno 8.000m2. Por outro

lado, encontra-se em fase
de análise pela Caixa Eco
nômica Federal o pedidó
de financiamento de 26.000
ORTNs, sendo que os pri
meiros pareceres foram
favoráveis e, também, foi

FINANCIAMENTO DA
OBRA

Com relação' eo assunto,'
o governador Esperidião
Amin, em 19 de dezem
bro, remeteu ao secretário
Francisco de Assis Filho,

110 BOI, el S', Benlo, quer IpeXar-se a &arupá
Moradores da Iocalídeds

de Ano Bom, pertencente
ao município de São Ben
to do Sul, enviaram um

abaixo-assinado ao prefei
to Albano Melchert, soli
citando a sua anexação e

posterior integração ao

município de Corupá. Geo
economicamente aquela
região está ligacia a Coru
pá, de onde dista c�rca de
oito quilômetros, ao pas
so que a sede do municí
pio de São Bento, a que
pertence, está a mais de
trinta quilômetros de dis
tância, tornando muito
oneroso o deslocamento

para tratar de questões le

gais e Qutras, de interes
se daquela comunidade.
O pedido de anexação

ao território corupaense
será analisado pela Câma
ra de Vereado_res e poste
riormente encaminhado a

Assembléia Legislativa do
Estado, que determinará a

realização de um plebisci
to. Será um processo mo

roso, mas que acredita-se
tenha um desfecho favorá
vel a pretensão dos mora

dores de Ano Bom.

Por outro lado, o Exe
cutivo Corupaense enca

minhou à Câmara de Ve
readores, �rojeto, conce

dendo um reajuste salatial
aos servidores públicos
municipais, na razão de
30 a 50%, dependendo do
ganho de cada qual. A mu

nicipa1idade, acaba de con
-c:;luir a pavimentação a

paralelepípedos da rua XV
de Novembro, interligando

váriil� ruas do anel 'viário Pfp:xi��S ruas ª s�rtaJll
eßlltrpl � cidade, cum- calçadas serão a Vidal

príndo, com isto, o progra- R��ös, D. ?@drg ii � 'Her
ina de pavímentação

.

de �ílig Luz, segu�dg Ionte
1985, que previa o calça-. da Prefeitura Mup.i�iJ?ªl dê
mento"!;Je 13 míl mz. As COI1lpá.
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MICROEM,PRESÁRIOS TEUO PALESTRA SOBRE
,ADMINISTRAÇÄO

'

"Dildos para a Adminis- Os associados da Amevi
ração de Micro' e Peque- e os pequenos empresá
Das Empresas" será o teJ rios, têm a disposição,
ma dÇl. palestra a �e_r pro- junto ao Besc, o crédito
ferida pelo empresário do Programa Pequeno Pa:
Luiz José Nicolodelli, pre- trão, que financiá até Cr$
sidente do Clube de Di- 10 milhões, com 8,6% :}O
retores Lojistas e vice- mês de juros, pagáveis eIn
presidente para assuntos seis .meses, segundQ o pra
de microempresas da As- sidente da Associação,
sociação Comercial e In- Joäo' Pedro Steinbach.
dustrial de Jaraguá do Além disso, o Badesc es

Sul, no próximo dia 06 de J tá colocando rec�rsos -a

março, às 20 horas, nas disposição dos microem
dependências

.

do Grupo presários, até o montante
Escolar MunJcipal Albano de Cr$ 40 mllhões. para
Kanzler. A palestra é des- as indústrias e Cr$ 30 mi-,
tinada aos microempresA- lhões para o comércio,
rios, associados OU não da cuja amortização poderá
Associação Comercial e ser feita em 18 meses, com
Industrial das Micro e Pe-

-

seis de 'carência., A taxa

quenas Empresas do Vale de juros mensal é 9,8, por'
do Itapocu, ..promotora do cento.
àcontecimento.

PROJETO PARA CANALIZAÇÄO DAS BACIÁS
HIDROGRÁFICAS

o saneamento básico é,
preocupação de todos os

administradores munici

pais, para a melhoria de
vida e da saúde da �opu
lação. Em Jaraguá do Sul,
com o levantamento aero

fotogramétöco em fase fi
nal de execução, a Secre
taria de Planejamento fa
rá um projeto completo
para a canalização e es-

coamento ,das águ,as plu
viais e cloacais de todo o

perímetro urbano, contra
tando, pará a realização de
estudos, uma empresa es

pecializada, o que possi
bilitará um amplo conhe
cimento das bacias hidro
gráficas e os investimen
tos a serem feitos no se

tor, a partir dos projetos.
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