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Jaraulá vai far�r a Comissão de Delesa do Coasumidor Lar das Flores lançá liô,a
d pàcote econômico de- Vasel. dêncía da Sunab, em Flo- campa'nha do c·lme'nlo'

,

,

flagràdo nc día 2a de. fe- . Colaborando e integren- rianópolis, consultando so-

veleiro pelo Governo Fe- dó-se a cruzada nacional bre a viabilidade de ser

deral, foi visto com muito de combate aos crimes 'deslocado um fiscal para
otimismo pelo prefeito de contra a economia POPU" atuar na legião.
Jaraguá do Sul, Durval lar, notadamente quanto a

Vasel, que atribui aos es- remarcação ou transgres- SUPLEMENTAÇÃO
íorços do seu partido o são de tabelas oficiais de ALIMENTAR
anúncio das medidas sa- preços, está sendo forma-: Tendo como coordena-
neadoras da economís, que da em Jaraguá do Sul a dora a Sra. Maria Luiza

-acredíta traga os efeitos Comissão Municipal de Vasel, o Programa de Su-

desejados à sociedade bra- Defesa do Consumidor, da plementação Alimentar, do
síleíra, desde que ela se

.

qual participarão repre- Ministério dá Saúde', des-

int�gre permanentemente sententes dos poderes exe- tinado a gestantes, nutri-
com o Governo, como um cutívo, legislativo, judi- zes e crianças até 2 anos

físcal, para que se cumpra ciário, Delegacia da Co- de idade de famílias com

o disposto no decreto-lei marca e Regional, CDL, renda mensal de até dois

presidencial. Para o alcaí- Associação Comercial e salários mínimos, já está
de, "como vinha, não po- sindicatos de trabalhado- sendo operacionalizado em

dería continuar", com uma res, com a coordenação do Jataguá do Sul. Até o mo-

inflação _galopante e per- secretário Ivo Konell. mente, em torno de du-
nícíosa. "Hoje; o povo es- A Comissão será físcali- zentas famílias receberam
tá sendo valorizado pelo zadora e receptora, das de- os mantimentos do PSA
trabalho e será o principal núncías, que serão verífi- junto ao depósito no gal-
parceiro para que as me- cadas no local, 'e, cíentífi- pão antigo da Rede Per-
didas econômicas resultem cado o delito. o caso será roviária Federal. As ins-
em' sucesso", sublinhou encaminhado as autorida- crições de famílias enqua-

des competentes para as dradas dentro do Progra-
medidas cabíveis. Além da ma, estão' abertas junto
Comissão, o Executivo aos Postos de Saúde da
manteve contactos esta se- Vila Lenzi, Vila Lalau e

mana com a Superinten- no Centro.

Yegini renuncia
liderança da
ban,cada Delegacia já abriu quatro inquéritos

A Delegacia de polícia
da Comarca de Jaraguá
do Sul, integrada na. fis

calização e repreensão dos
abusos contra a economia

popular, no que se refere
a cobranças indevidas de

produtos e serviços acima
da tabela oficial divulga
da pela Sunab, com base
no decreto presidencial
que congelou os preços e

traçou outras medidas de

ordem econômica, -já ins

taurou quatro inquéritos
contra comerciantes que

o vereador Orival Ve
gíní (Dôre), do PMDB, ale
gando questões de ordem
'particular, renunciou na

se�unda-feira a liderança.
da bancada na Câmara,
assim -como o cargo de
membro do Conselho Cura
dor da Fundação Educa
cíonal . Regional Jaragua
ense (FERJ), na qualidade
de representante do po
der legislativo. O verea

dor, visivelmente contra
riado, não, quíz comentar
com a imprensa a razão
da renúncia repentina, ha
ja vista ter sido sempre
um intransigente defensor
elo executivo e do legisla
tivo.
O prefeito Durval Vasel

também não comentou os

motivos, muito embora
deixasse transparecer que
o. .edil teria motivos pró
�nos para a rebeldia pra-
ticada.

.

praticavam a venda a

maior do que o permitido.
A DP,. tamoem, tem rece

bido dezenas de denún
cias, 'noventa e nove por
cento via teieíone". segun
do o titular, bacharel
Celso Roque dos Santos,
sendo que, até quinta-fei
ra, nenhuma recíamação
de lojas, Ire sim, principal
mente de supermercados,
mercearias, lanchonetes,
bares e transportes cole-
tívos",

Em Jaraguá do Sul, o

caso que gerou maior re

volta e insatisfação, den
tre os denunciados, foi a

da majoração, no dia 19
'de março, das tarifas de
ônibus que perfazem os

trajetos urbano e ínterdís
tritais. No dia 25 de feve

reiro, a municipalidade

baixou A�creto, publicado
dia 28, com vigor a partir
de 19 de março, conce-'
dendo a Viação Canarinho
uma antecipação das tari

fas, passando de Cz$ 1,00
para Cz$ 1,50, o que ge
rou uma onda de protes
tos e, denúncias junto a

Promotoria de Justiça e·

A Associação Assísten- construção.
cíal para Idosos ' 'Lar das Para a continuidade do
Flores", que constrói na empreendimento, a Asso
rua Domingos da Nova o cíação está, novamente,
ancíanato de Jaraguá do pedindo o apóio da comu
Sul, está iniciando uma nidade, através da dóação
nova campanha do címen- de cimento. Ou dinheíro. -.

to, respaldada no sucesso As doações em cimento
da campanha anterior, que poderão ser feitas na Com.
arrecadou em torno de Ind. Breithaupt, Lója das.
2,500 sacos, aplicados na Tintas, Comercial Jaraguá'
primeira etapa das obras e Zonta Materiais de Cons
civis. A segunda etapa, trução. Já as doações em

que compreende estrutura dinheiro nos seguintes
de concreto armado e co- bancos: Banco do Brasil __

bertura, i.á foi contratada, conta 4006�1, Bradesco.....
com um custo estimado em conta 21905-3, Itaú _ .con-
1 milhão de cruzados, on- ta 03252-1 e Caíxa. Bco
de se prevê o consumo· de ...nômíca Federal _ conta
4.500 sacos de cimento e',' n? 0261-1 ..
44 toneladas de ferro de·

Governo �eforça merenda e'scôlar
.

�
.

Dando cumprimento 'a'

execução ao plano de as

sistência ao estudante ca

tarinense, o Fundo de As
sistência ao Estudante/,
Secretaria da Educação/
Programa Especial de Ali
mentação Escolar, repas
sou ao Núcleo Regional
de Jaraguá do Sul, neste
início de ano letivo, ....
30.403 quilos de alimentos
para serem distribuídos
aos escolares da micror
região, da rede estadual,
municipal e entidades,
através do Programa de
Merenda Escolar.
Esses produtos constam

de arroz, feijão, macarrão,
óleo de soja, P.T.S. (pro
teína texturizada de soja),
charque, trigo sopa de
carne e ovos, sopa de ar

roz com legumes, pó de
bebida sabor côco e sabor
morango, açúcar e sal.
Airida nos próximos días

as escolas receberão fran
gos e ovos, bem como lei
te "in natura", programa
iniciado na microrregião
em 1985. O leite chegará
às escolas, entregue dire
tamente pelo' fornecedor'
(leite Sant'Ana) de Jera
guá do Sul.
Com esta grande. varie

dade, quantidade e qualí
dade de. produtos, os es

colares desta região se

rão os beneficiados, pois'
terão tim complemento ali
mentar visando uma nutri
ção sadia. E conforme já
díyulgado pelo "Correio
do Povo", o recente rece

bimento pela 19ª DCRE de ..

.uma Kombi, adquirida pe-
la SE/Governo do Estado,
o trabalho do Setor Regio
nal da Merenda em muito
fica facilitado, contribuin
do para uma melhor ope
racionalização do progra
ma ..

Delegacia, com ameaça de
passeatas e abaixo-assina
dos, para revogação da
medida.
A municipalidade, du

rante a semana, tentou
cbter informações sobre a

validade ou não do aumen

to junto ao IBAM e Minis-

térío da Fazenda e, en

quanto .aguardava instru
ções, revogou o decreto
anterior, baixando as ta
rifas para Cz$' 1,20', após
acordo com a empresa
concessionária. A questão
deverá ter novos desdo
bramentos.

PASSAGENS DOS COLETIVOS CAEM PARA Cz$ 1,20

Conheça as Rovidades de Jarauuá. Arlama, ao lado do Posto de Vendas Marisol�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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j Pa Direção 'da �UKJI os empresanos jaragua
f.w<.J- e demars tormanaos enses e patrono o proles
Cl� H:lö.). ue J:'aculQ.aoe oe sor Lauro xioas zammer.
tconomla. da t-unaaçao o prot, PaUlO Moretti se
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Jomviue, em Jaregua 00
-

Aido komeo i-esoro (pre
Sul. recebemos gentu con- feito de Schroener) o ora

vite para as soiemdades dor e Carmem Daípíaz fa
de sua formatura, marca- rá a leitura do juramento,
da para o dia 14 de mar- em nome dos 37- forman

ço, próxima sexta-íeíra. O dos da Turma "Prof. Ivo
ato 'tE�rá lugar na Igreja Gramkow". É a primeira
Evangélica Luterana, às turma de economistas a se

19h30miIi, com culto ecu- formar em Jaraguá do Sul.

mêmco e: 20h15min, a ce- Parabéns a todos pela
rímönía de colação de conquista do laurel uni

grau, onde são paraninfos versitário.
POLICIAIS CIVIS DA REGIÃO AGRACIADOS COM

MEDALHAS DO MtlRlTO -

Em ato solene realizado nense. Do Vale do Itapo
às 10h30min de sábado, cu, foram agraciados o de
dia 19, no Centro Integra- legado

-

regional- adjunto
do de Cultura, em Floria- Dr. Olívio Winrich com a

nópolís, na presença do medalha de prata (20 anos

Governador, Vice-Gover- ou mais) e, com medalhas
nador 'do Estado, Secretá- de bronze (10 anos ou

rio de Segurança Pública, mais na policia), o delega
Superintendente da Polí- do regional Dr. Adhemar
cia

.

Civil e demais auto- Grubba, o delegado de
rídades, foram entregues - Guaramírím Jaison Batis
as "Medalhas de Mérito ta e o escrivão policial,
Policial" àqueles de maior também lotado em Gua

tempo de serviço presta- ramlrím, João Batista Cos
do a,policia civil catarí- ta.
DIA DO TRABALHO: COMEMORAÇÃO SERÁ NA

-

DATA ORIGINAL
O Presidente Sarney en

viou ao Congresso Nacio
nal, projeto-de-Iei man-

tendo o feriado de 19 de
maio _ Dia do Trabalho _

na data original do calen-

dárío, e não como manda
a 'leí que transfere os fe
riados dos dias úteis pa
ra as segundas-feiras. Es
te anô' cairá numa quin
ta-feira.

Jóias, relógios, - pulseiras, anéis, alianças, prataria
e artigos em ouro é na

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

Na Marechal, 431 6' na ,Getúlio Vargas, nO 9

Celina Cabeleireiros
Atendimento uníssex, Experiência comprovada em

coites, penteados, maquilagens e tratamento ca

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

Rua Gumerc1Ddo da Silva _ Fone 72-2165
ao lado da Caixa Econômica

Mamãe Coruja
Artigos Infantis, Perfumes e Bijouterlas.

Use nosso crediário.

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

II

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

ornamentais, com entrega a domicilio. Atendimen
to por profissional no ramo.

Casa das Flores
Av. Mal.

-

Deodoro nC} 1.121, ao lado 'da Praça
Paul Harrls

Fll1aI! Réinoldo Rau 606 - Ed1fic1o Santa Terezinha

CORREIO DO POVO

Gente & Informações
MISS JARAGUA 86 _ Se
rão abertas na segunda
feira, dia 10, na Secreta
ria de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo, as ins

crições ao Concurso Miss

Jaraguá 86, permanecen
do até 19 de abril. A Secet
e a Cäesar's Club serão as

promotoras do evento,
marcado para o dia 12 de
abril, em local a ser con

firmado. Esta semana, o

secretário Balduíno Raulí
no e César Silva, inicia
ram os entendimentos com

vistas a promoção, que
escolherá a representante
máxima da beleza da mu

lher jaraguaense, que vai
receber o cetro de Sandra
Mara Wulff, Miss Jaraguá
85. O Míss Santa Catari
na será no dia 26 de abril.

PANORAMA DE ARTE _

Promovido pelo Museu de

Arte de Santa Catarina,
- Jaraguá do Sul receberá,
de 25 de abríla 04 de maio,
o Panorama de Arte/De
senho/Gravura 85, que
mostrará 41 obras de ar

tistas catarinenses indica

dos pelo conselho consul
tivo do MASC. A idéia

c e n t r a I da exposição,
além de divulgar o espí
rito criativo dos artistas

do Estado, é fornecer o

maior número possível de
exemplos de técnicas de

desenho e da gravura. A

expô em Jaraguá do Sul

.terá lugar na Casa da

Cultura, da SCAR, que,
juntamente com a Funda

ção Cultural, e s t a r á

apoiando a. vinda desta

mostra de arte,

ção. Dentre os fundadores
ainda estão na ativa os

Comp. Alfons Buhr, Dor
val Marcatto, Loreno Mar
catto, Dietrich Hufenues
sler, Waldemiro Mazure
chen e Mário Tavares da
Cunha Mello.

D.R.O.P.E.� Gilberto
Larsen, Chefe do Departa
mento Regional de- Comu-.
meação Social da RFFSA;

-

que dias passados visitou
a redação, brindando-nos

-

com um bonito cartão.
-

(*) Dia, 13 próximo, com-

pleta cinco anínhos,
-

a

graciosa Vívían, filha do
casal Irineu (Rosane Bea
triz Schmöckel) Buerger,
em Curitiba., (*) Rosiméri
Pett, abriu na rua Artur
Müller, dia 28 passado, a

sua loja de decorações.
(*) Cinco novas placas in
dicativas de boas vindas
serão implantadas ao longo
das - BRs indicando o cami
nho a Jaraguá do Sul. C')
O Cine Jaraguá vai exi
bir' de 08 a 13 de março,
às 20h15, "Fêmeas em Fu
ga" (não pornográfico),
censura 18 anos. (*) O cru

zado, nova denominação
monetária que substituí ao
cruzeiro, está dando mui
to o que falar... (*) Hoje,
8 de março, é o "Dia In
ternacional da Mulher".
Saudamos a todas as nos
sas leitoras e colaboredo-
ras.

FEIRA DE ARTE _ A Fei
ra de Arte e Artesanato
de Jaraguá do Sul, volta
a funcionar no próximo
dia 15 de março, defron
t" ª Prefeitura Municipal,
promovida pela Secre'a
ria de Cultura e Turismo/ '

Associação dos Artesãos,
com muitas atrações. A
última Feira realizada foi
em dezembro.
�:',"':'"7'. -:-!.i��-'

-- -,� •

BAILE/AnANTIDA _ Na
noite deste sábado, no
Baependi, acontece o Baile
da Atlântida, com a esco

lha da mais bela [aragua
ense. A promoção é dos
comunicadores da Rádio
Atlântida FM, de Blume
nau. E ontem à noite, os

formandos em Economia,
realizaram no clube azur

ra, jantar de congrace
mente.

SÄO LUIs F.C. _ Apor
tando na redação, convite
do São Luís Futebol Clu-

,
be, para participação na

ínaucuração do Estádio
"Pedro Alberto Cerent"
no Jatdim São Luís, baír-

ro Jaraguá Esquerdo, a

realizar-se no dia 15 de
março, às 8 horas. 13 .maís
uma praça esportiva que
a cidade ganha. Parabéns!.

RINGUE DOZE ,- Para

quem aprecia lutas livr�sf
a oportunidade de assis

tir neste sábado, às 16h30,
no Ginásio de Esportes
Artur Müller, aos espetá
culos que apresentarão,
dentre outros, os lutado

res Estrela de Prata, EI

Condor, King Kong, Renê,
EI Cid, Roberto Di Paula

_ e Condor., Os ingressos
custarão Cz$ 10 e Cz$ 15,
à venda na portaria do

Ginásio.

NO CONGRESSO .... A co

nhecida e competente
- ca

beleireira Tíne, vai parti
cipar em Curitiba, de 10
a 14 de março, de um con
gresso de cabeleireiros pa....

trõcínedo pela Helena
-

Ru- -

bínsteín e Niasi. Buscará,
assim, novos conhecimen
tos na área, da qual é pro.
funda conhecedora.

NA AGENDA _ A coluna
registra o natal1cio, hoje,
do Sr. Remaclo Fischer;
eJP, Fpolis; no dia 10, das
Sras. Cacilda Menegotti
Schünke e Brunilde Boss
Hornburg; dia 13, de Vi
vian Schmöckel Buerger e- _ -
dia 14, de Arlene Boos e

Dona Adalzira (Lila), es
posa do Dr. Murillo Bar
reto de Azevedo. Para
béns.

REINICIANDO � Na pró
xima quinta-feira, dia 13,
o grupo das quinta-feiri-

_

nas da OASE, reiniciam
às 15 horas, as atividades
do ano. Já no dia 12, no
salão comunal da Igreja
Evangélica vai contecer o

primeiro encontro de ido
sos deste 1gS6.

DESINDEXADAS _ 1. O
empresário Wolfgang we:
ege, profere día 20, pales
tra aos associados do Clu
be de Diretores Lojistas,
no Centro Empresarial de
Jeraguá do Sul. Segue
após, um jantar. (*) Já no
día 26, no mesmo local,
durante o 119 Encontro de
Empresários, o Dr. Anto
nio Carlos Konder - Reis
palestrará sobre "Consti
tuínts", assunto no qual é

- expert. ri') A Associação
Comercial de Guarami
rim, realizou ontem à noi
te, na Sociedade Diana, a

primeira reunião bimes
tral, com debates sobre o
momento econômico.'" Em
presário Luiz Carlos Sar
ti García foi o debatedor.

('Il A Menegotti Veículos
S.A. completa neste mês
de março, 10 anos de ati
vidades. Na direção admi
nístratíva o competente
amigo Mauro Koch. (*)
Jaraguá do Sul está ini
ciando preparativos pare
sediar, em 1987-, a Conven,

-

cão Técnica Estadual do
Comércio Lojista. "t, . ,_

ROTARY CLUB _ O Dr.
Marlo Sousa, proferiu bri
lharite palestra, registran
do os 81 anos de Rotary,
comemorados no dia 23 de
fevereiro. A propósito no
dia 14 de março, o Rota
ry Club de Jaraguá do
Sul, de longa folha de ser

viços â comunidade, com

pletará 34 anos de funda-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�� Biblioteca volta a atender em
. De.ríodo . integral � .. :.-: Titulas eleitorais sarã,·· ..

. ..
• - ,I'." -,.'

·trocadas.' até agos,'.II�'� .. ,� ".::cipalização da Merenda -

Escolar, que em últimos Sessenta milhões de .

termos deseja que" a me- ,eleitores brasileiros terão.
renda seja ad�irida no que trocar seus títulos
próprío munícípío e re· eleítoreís até o pI\)ximo
gião, fortalecendo, desta dia 6 de agosto pará par
forma, o comércio e a in- ticiparem da escolha da
dústria. Assembléia Nacional Cons

tituinte, a 15 de novembro.
. Ser' um' verdadeiro re

cen.m�to, que .e . Trí
bunal $uperior' Eleitoral
aprovou o pacote, regula
mentando o recadastramen
to de todos os

r

eleitores
brasíleíres. O recadastra
mento será todo re�lizado
por computadores e cus

tará Cz$ 600'milhõês.

das 8 às 19 horas, de se

gundas às sextas-feiras. E
no mês de fevereiro, o

volume de empréstimos de
livros alcançou 1.400, su

perando janeiro, que foi
de 1.114. Por outro lado
a biblioteca acaba de re
ceber 24 novas estantes
de aço, que substítuem .es
de madeíra.

A Biblioteca Pública
Municipal "Rui Barbosa"
divulgou a programação
de fÚmes e desenhos in

fantis do "Bib-V,deo", do

mês de março, iniciada

no dia 6, com o desenhQ
"A ratínha valente"; dia

13 a comédia "Muito além

do' Jardim", dia 2�, o de

sénho IIPequeno príncipe"
e d-ia �7, IIGr�:mlins", filme
&e ficç�o. As s�sões são

:realizadas todas às quin
tas-feiras, às 11 horas,
sendo gratuitas, mas, pa
ra poder assisti-las, os in

teressados deverão apa
nhar o seu ingresso de

segunda à quarta-feira, na
Biblioteca. O ingresso va

lerá para garantir o lugar,
uma vez que a' lotação
sentada é de 25 lugares.

emitido por um �OInpui�,:
dor..Será pequeno, sem
retrato, sem espaço para .

, carimbos e ç:Olll um míní
mo de Informações _ um

cartão semelhante ao atual'
CIC/CPF. Os novos" títu
los deverão ester à dispo-_
síção dos eleítores até
meados de ,. setembrö.

'

O , cart9rio, Sei�oral da'
11' Zona, ele Jaraguá do
Sul, não tem maiores. es
clerecímentos com rel�çâo
ao assunto e continua a

alistar eleitores segundo
os procedimentos conven

cionais. Da mesma forma
até esta semana, quinze
eleitores analfabetos se

inscreveram, buscando, as
sim, também, o seu direi
to de votar.

I

Ainda na área educa
cional} inlcláram..se êíta
:semana as' aulas. Ju�to

.

a
Esta última infonnaç�o nov" eicolâ ls01ad� muni

é do secretário de Educa- . cipal Morro da. Boa Vis
ção e Cultura, Balduíno ta, com cerca de Sessenta
Raulínc, que participou, alunos. Dois professores
nos dias 6 e 1, em Itajai, respondem pelas classes
do Encontro sobre Muni- ali formadas.'

Corupá :'vai adquirir
ßlicrolnibus e aDlbulância,

Todos os brasileiros que
completem 18 enos até o

próximo dia 6 de agosto
receberão um novo título,O prefeito Albano Mel

chert, de Corupá, remeteu.
terça-feira à Câmara de
Vereadores, projeto-de-Ieí
para compra de um mi
croônibus e uma ambulân
cia para o atendimento as

necessidades do mutucí

pio. O microônibus -será
utilizado no transporte de

estudantes carentes do in

terior para a cidade, além
de atender' a Comissão
Municipal de Esportes, ao
passo que a ambulância
prestará atendímento a to

da a comunidade necessi
tada.
A concorrência publica
será lançada brevemente
e todos os veículos serão
novos.

Melchert contratou jun
to a. Cídasc. através de
convênio, um trator de
esteiras, pelo prazo de

sessenta días, para atender
os agricultores que sofre
ram com as últimas enxur
radas. O trator será utili
zado para desobstrução de
barreiras e aberturas de
pequenos trechos danifi
cados junto as proprieda
des, e cada agricultor pa
gará somente Cz$ 55,00 a

hora para a realização
desses trabalhos.

lapas realizará eDl Jaraguá
curso lIe legislação

A partir de segunda
feira, dia lO, a "Rui Bar
besa' voltará a atender
ne horário normal, isto é,

rio-família, auxilío..natali
dade, salário-maternida
de), obrigação contributi
va das empresas, pincela
mento de débito, certidão
negativa de débito, con
tribuição rural e outros .

assuntos' referentés à le

gislação previdenciária.
Quatro cidades _ Rio do

Sul, Jaraguá do Sul, Joín
ville e Itajaf _ serão se

des de cursos. Em Jaraguá -

do Sul, de 10 ,a 14 de mar- -

ço, sendo que maíeres
informações poderão ser

obtidas nos setores de ar

recadação das respectivas
agências da previdericia
social.

O lapas _ Instituto de

Admínístração Fínanceíra
'da Previdência e ". Assis
tência Social _, através de
seu núcleo regional de
treinamento externo, esta
rá realizando de 10 a 28
de março, mais uni. curso
de interpretação dá legis
lação do custeio da previ
dência social. No decor
rer do curso, que é dirigi
do a' pessoas que "traba
lhem na área de pessoal
das empresas e escritóríos
de contabilidade, .serão
apresentados esclarecimen
tos sobre: preenchimento
da Darf (nova guia de re

colhimento); na GR, (salá-

Educação:
Supervisores
reúnem-se dia 12 De outra parte, a mu

nicipalidade está reforman
do a cobertura do Ginásio
de Esportes "Willy Ger
mano Gessner", principal
mente nos locais onde ha
via infiltração de água
quando de fortes aguacei
ros. Após os reparos, que
demorarão maís uma· se

mana, aproximadamente, a
CME reiniciará as suas
atividades no local.

A Associação dos su

pervisores Locais de Edu

cação de Santa, Catarina
(Assulesc). que é presidi
da pelo proí? Esmeralda
Chíodíní, Supervisor Local
de Educação de Guara

mirim, reúne-se no próxi
mo dia 12, em Florianópo
lis, com a sua diretoria,
para tratar assuntos espe
cíficos da categoria, assim
como elaborar os estatutos
sociais. Não está descarta
da, após a reunião, a par
tícípação em audiências
cem 9S secretários Milton
Severo da Costa e José
Alberto Klitzke, dá Edu

cação e Administração,
respectivamente, e, tam

bém, com o governador
Esperidião Amin.
Esmeraldo, segundo in-

Pelelistas vão a cOßvelçál Pradi participa de reullião ,da OAB/Se �
,

e presl'I-UI-all MI-li-sire o colégío de presídentes ,
ele debate.sobre a �sco,�ha

,. de subseções. da OAB/SC do tema da VIU Coníerên.
está realizando a S1,l� sétí- cía Bstadual dos Advoga
ma reunião, de 1 a' 9 de dos, que este 'ano .econte
março,

.

em Caçador: De cerá .de 25 a 27 de selem

acordo com a programa- bro, em Itajaí e Balneário
ção, ontem, às 18 .horas, Camboriú.
houve a reunião prelímí- Para o terceiro e último
nar. dos ·presidentes de dia, está marcada uma reu

subseções com a diretoria nião, a partir das 9 horas,'
da Ordem. entre os presidentes de

Hoje, às 9 horas, 'será subseções e a diretoria da

realizada uma sessão ple- Caixa de Assistência' dos

nária, com o objetivo de Advogados. A Subseção
examinar a situação atual da OAB/SC de Jaraguá do
de cada uma das subse- Sul está presente em Ca

ções. Os trabalhos de' ava- çador, na pessÇ)a do seu

liação terão contiIllüdade presidente, Dr. Humberto
na parte da tarde, séguido Pfadi.

Ielístas participaram da

convenção regional, que
reuniu delegados de 130

municípios. Integra o di

retório o vice-prefeito de

Jaraguá do Sul, Décio

Raul Piazera, assim como

Geraldo Werninghaus, na

qualidade de delegado à

convenção nacional do

partido. Jussara, Vicente
Bóries .e.. Ademir Izidoro.
este último de Guarami
rim, integram o Conselho
Consultivo.
A presidência do dire

tório regional foi recon

duzido Wilmar Dallanhol
e seus vices são os depu
tados Júlio César e Cláu
dio Avila da Silva. Mário
Petrelli é ö !!ecretário
geral e Raimundo Colombo
o tesoureiro.

o Partido da Frente Li

beral de Jaraguá do-Sul e
Guaramirim esteve repre
sentado, pelas suas lide

ranças, sábado último, em

Joinville, na recepção ao

ex - presidente nacional,
ministro Jorge Konder
sernhausen, da Educação,
ocasião em que o presi
dente do diretório do PFL

de Jaraguá, Geraldo Wer

ninghaus, entregou memo

rial reivindicatório para a

criação e instalação em Ja

raguá de uma Escola Téc

nica Federal, ligada à for

mação profissional em vá

rias áreas, como eletrôni
ca, computaç.ão, metalur

g;a, para suprir as neces

sidades de mão-de-obra

qualificada das empresas.
Já no domingo, os pe-

formações, teria s.do. CO})
vídado pelo Diretório do
PDS de Jaraguá do Sul,
pai'a assumir a Divisão de

Apoio Administrativo da
19� UCRE, em substituição
a José Alberto Klitzke,
que hoie responde por im
portante secretaria na

administração estadual. O

cargo tem vários preten
dentes, todavia, deverá ser

preenchido pelo professor
e vereador A r n o I d o

Schulz, que tÇl]llbém é Su

pérvisor Local da Educa-
, ção.

Veada de Ocasião
Veado loja, �om estoque, em öttmó ponto

72-2922. ;, .

.

Jolnville n' 1030.' Tratár pelos Fones 72:1278 ou

comercial. Cllént�la formada, localizada na rua
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' : PÁGINA" '0:4-

" ' ......' len, 'filha Benjamin (Ode-
NASCIMENTOS' �a::�:;�o Aldo (Már- ProclaIRas de, CasalRentos

Fazem anos. hoJe:, 08.
' Ola. 10/ievere1ro cía) Warmling, Thaise, fí- MARGOT ADELlA GRUßBA LEHMANN, Oficial do R'.:-

Sr. Aldo Piazera" Sr. Wil- Josíane, tUna .Curt (Trau- Ih 1 (lId) V I ,gistro Civil do 19 I?istIito d� Comarca de Jaraguä do Sul, &_ '

son Germano Albrecht, di) Froelich.
a vq., • ,so e" ase ",

:,tado d� �t� catarma,-Brail, faz �ber que eompareceram em '

em Scliroeder; Síbelly, fí- Dla lljfeverelro Edital 14.729 de 25�02;86. C�rlo. exíbíndo 08 documeatos exígídos pela lei, a fim de se

G d habilitarem para casar, OI segumtes:
-

lha de Edgar (Janete) Elisângela, filha ,ui o Paulo Auguste Claumann

Gramkow, Elcida Liekfeld, (Eliane.) Lindemann.
'

e. Marll1\ Pedrl Ela, brasileira, solteira, Abilio Olindio Daniel e de

Shirley Adriana Bartei, Sr. Dia 12/fevereiro Ele, brasileiro, solteiro, divorciada, natural de Maria de Lourdes Daniel.
Remaclo F i s c h e rr em Alana Caralíne, filha An- mecânico de ,refrigeração, Guaramirim, neste Estado,

Fpolis; Fernando Bitten- tônío (Rosane) Klein. natural de ,Lages, neste domiciliada' e' residente na Edital 14.734 de 03-03-86:
court Luciano. Dia 13/fevereiro Estado domiciliado e re- Rua Adelia Fischer, 104, Ari Müller e Hildegar Al..
Fazem aBQ8 domingo Giselle Patricia, fiIha,·An- . sidente na Rua Walter nesta cidade, filha de brecht Linder _

Sra. ,EdeltrUdes' Lippinski, tõnio (Ma, Irene). Ribeiro•. Ma:rqUár�t, nesta, cídâde, Sebàstiä--o, de . Azevedo e Ele, brasileiro, dívorcredo.. .

Sra. Waltrilüd Simon"Mat�' ,DIa 15/fev.erelro -, � , :. ftlho"de' Osãir::P.àtilu tlátt� ":de Mafia Analíá. de Aze-
"

lavrador, naturalds -Jara- ,f ;.:
coso 'Antônio Rosa, Ivone, amiliaze" fillia José,:(Elza): ,manri e-de AUei"Btteiicottrt "vedo. .guá- dO 'Sui,: domicrliado:.er ,_-: ;;

,

Volki:ilann,'Francisco Frá:n= Sarmentc; "':- '. ,:-:: ÇlautDann.·-E.ía-,' brâstleira,: '.�, ','::, _ ,residente:éÍn Rl0'êerrõ�.}1,-
'

ça, Anastácia Olska. ' Dia 17jfeverelro - :: -" solteira; operária, né!turaf Editar l,4:.�3� de 27�02-86 neste 'distrito, filho de AT�"-
Ola lO' de março;

,

sävío, filho,Adísonír (Ma-. de Jara-guâ do Sul, do�i�', José Fernando Leitholdt e tur Müller e -de Mina Re-
Sra. Cacílda Menegottí rilete) Sa�dagna. .cílíada e residente na Rua MarUse,GualberJo plin Müller. Ela, brasríeí-:

Schünke,
-

Sra. Brunilde Dia 19/feverelró, , 'Walter Marquardt, 1;7'26. Ele, brasileiro; solteiro, au, ra, viúva, lavradora, natu. '

Boss Homburg, Sra. Maria Cristiane,' filha 'Francisco nesta cidade, filha de AI- xílíar de escritório, natu- ral de Cuaremírím, neste

Luzílda Gregolewitzsch Ba- ,(Clara) Scheuer" Dríelli, fredo Pedri e, de Alvina ral de Jaraguá do Sul, do- Estado, domiciliada e re-

ratto, Sr. José Nunes, Sr. filha Afauri (Rita) de Lima. Norile Pedrí. miciliad� e residente na sídenta em Rio Cerro 11,
Nélson Pereira, Sra. Alzi-

' Dia 20/feverelro Rua Felipe Schmidt, 202, neste distrito, filha de Ju�

ra, esposa de Oscar-Nagel, ,Fer�a�dol filho Gerv�$io Edital 14.730 de 25-02-86. nesta" cidad�, filho de lio Albrecht e de Otília'
'Sr. Roberto Renato Funke,. (Ohndma) Stuy, Patríck, Waldemar Laube e No1l1 Oswaldo Leítholdt e de Kamin.

Sr. Roberto Funké,' Sra. filho Sérgio (Denise) Var-'.' Inês Dassi, Concord�a Wagner Lei-

Paulina Morbis, Sra. Ro- nier, Maicon José, filho Ele, .bresíleíro, solteiro", tholdt .. E:Ia, brasileira, sol- Edital ,14.735 de 03-03-86.
mualda Henke, em Curí- Dilmar (Lauríta) SeIl. comerciário, natural de .

teíra, índustríáría, naturai Roque �Dezan Joaquim e

tiba Sra. Maria Gonçalves Dia 21/fevereiro Palotfna, Paraná, domící- de Jaraguá do Sul, domí- Ida FlOriano

Voigt.
' Dennis Gíorgío, filho,Val- líado e residente ria Ilha 'ciliada e 'residente na Rua Ele, brasileiro, solteiro

Dia 11 de março mor (Ma. Lourdes) Píccolí da Figueira" neste dístrí- pr. Arquimedes' Dantas, motorista, natural de Ri�
Sr. Nivaldo Bauer, Sr. Re- Peter,. filho Dortval (Ma. to, filho 'de Gerherd Laube 93, nesta cidade, filha de do Oeste ,neste Estado,
nato Tomasellí, Sr. Mar- Rocio) do Carmo. e de Melänía Riegel Lau- Manoel João Gualberto e domiciliado e residente na

celíno Bisoni, Sr. Fidélís Dia 22/feverelro, '

be. Ela, brasileira, soltei- de Nair Gualberto. Rua João Doubráwa 58
Baratto•. em Cridúma; Sra. Evelyn, filha Altamir (Ur� ra, operária, natural de nesta cidade, filho de Joã�
Ivete "Stulzer da Silva" sulina) da Silva, Dayanne 'Itá, neste Estado, domici- Edital 14.'733 de 27-02-86. Manoel Joaqui:m e de Iria
Daisy da Costa, em S. Fco, Sibelle,. filha Auri (Odair)' liada e residente na Ilha Rogério Luiz da Cunha e Filomena Dezan JoaqUim.
do Sul. de ASSIS., da Figueira, neste distri- Rosane Maria Daniel Ela, brasileira, solteira
Dia 12 de março Dia 23/feverelro to, filha de Guilherme Das- Hle, brasileiro, solteiro, operária, natural de Ri�
Sr. Helmuth Neitzel, Ma- Janaina Gabriela, filhäAr- si e de Jovelina Da�si. balconista,. natural de Ja- do Oeste, neste Estado
rilane Doering, Sr. Hilário ceno (Josete) Vieira, Mar- raguá do Sul, domiciliado domiciliada e residente n�
Rosar Sr. Dorival Duwe, ceIo, filho Irineí (Silvani) Edital 14.731 de 26�02-86. e residente na Rua Gua- Rua João Doubrawa, 58,
Sr. Rovino Küster, Róger, ETdmann'", Tatiaile, filha' Adelino Damásio' de J�us ramirim, 56 nesta cidade nesta cidade, filha de Luiz
filho.de.Luiz Celso é. Már- ,Pedro (Ma., Lourdes) Mi- ,e Maria Zélia de Azevedo filho de Sebastião Mar� Floriano e de Conceição
cia 'Müller Muniz, Sra. chala�., ,",'

,- ,

J�l�, ,.' brasileiro, ,solteiro, cos da Cunha e de Nirce Floriano.
Maria Helena Krüger. �ia 2�/�e�e.réirQ " '. : .·.balconis,ta, natural de Ho- Maria Pedrotti da Cunha. ,E para que chegue ao

SImOnI, ,Íllha. S�rgio (Ar- 'rianópoiis" :neste Estado, Ela, brÇlsileira,' solteira, conhecimento de todos,
lete) Jacomoliski, Alexan- domiciliado e residente na professora, natural de Cri- mandel passar o presente
dre João, filho José (Dal- RUa Adélia Fischer, 104, ciuma, neste Estado, do- Edital, que será publicado
mira) Reinext, Alexandre nesta cidade, filho de De- miciliada e residente na pela imprensa e em Ceir.
Fabricio" fílho:' Afonso· métrio de Jesus e de Do- RUa Padre Alberto Jacobs, tório, onde será afixado
(Neud) L e i f e, Daniela' natila Damásio de Jesus. 354, nesta cidade, filha de durante 15 dias.
Cristina, filha Irineu (Ro� ,----:------------------------------_,
sane) Kassner, _ Ga'briela,
filha Alceu (Alqani) Pia
zera, Sandte "Lu-ís;', filho"
"!:idison (Maria:ne)-' Krause.
Dia 25/feverelro' .",."
Dani'éla; f.ilha João :(Pran· '

'

cisca) Tomio, Fránciane
Roberta, filha Lauro (Ma. '

Aparecida) Weiss.
Dia 26jfeverelro '

-

Noeli JU:ssarar filha Ade
lino (Iselda) Meurer, Ja.;:
queline, filha José- (Ma:
Cristina) Angeeski" Susi
Suellen, filha Orlandino·
(Terezinha) Ranghetti, Sue-

ANIVERSARIANTES·

Dia 1.3 de março

Vivian, filha de Irineu
(Rosane Beatriz) Buerger,
em Curitiba; Sr. Rodrigo
Nicoluzzi_, Sr. J.o r g e

Ersching, Sr. Augusto Ges
ser, ·Sr. Paulo Hoet:t, Wal- '

dir Gerent, ,Sr. Sento Nu
nes, Sr. ElfoÍlso Schramm,
Sr. Ernesto Knlllse" F�an
,cisleine' Mainara :Rosa:

Dia f4 de. março
Sra. AdalZira, esposa Dr.
Murillo Barreto de Aze

vedo, Sra. Anastácia Stul

zer,
. Sr. Rodolfo Herbst,

em J>orto Alegre, Sra. Ivo
ne, yoigt, Valdemir Cezar
Pereira, Srta. Arlete Tere
sinha Boos e Sra. Amálía,
esposa de Eugenio Krüger.

AGENCIA COSMOS UE
VIAGENS LTDA.EMBRÀ.l (iR NI}

02714::'00··42-2

PAS'iAGENS E EXCURSÖES NACIONAIS E INTEkNACIONAIS

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

CONSULTE-NOS, POIS SEMPRE TEMOS AS MELHORES
, "

OPÇÖES E CONDIÇOES.
Rua An:ônjo Tobias, 50 - 1° andar Fones: (0473) 72-0520 e 72-)'109

,

Jaraguá do Sul _ Sánta Catarina
'

Uma empresa que
® �OHL-8-A-C-H"'" Cresce com sua

.

SUPERMOTOR gente.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO 'OVO .';".Jaragü' do Sul _ Semaaa de Oê a 14 ite Diai'ço186 ·PAGINA 05

Yeja cillO as novas lIedidas· econômicas ·vão iRlluenciar ·vDCê·e ." .

mero de cruzeíros para sa- promíssos será cada vez basta preencher o cheque. pança é o. único ínstru
ber quanto a nota vale em menor. Veja como você e apresentá-lo no caixa. mento financeiro com, esta
cruzados. Por exemplo, deverá íazer para pagat Quanto aos ' cheques vantagem. Isto é um gran.
uma nóta de <;:r$ 100.000 seus compromissos: emitidos até 15 de mar- d e beneficio para você
passará a representar 100 I. Veja na tabela de ço, em c ru z e i r o s, eles' que tem dinheiro na pou
cruzados. A nota de Cr$ conversão que está publí- continuarão valendo e se- pança. Por isso mesmo, o

50.000 passará a represen- cada neste jornal a data rão pagos na mesma pro- governo está, voltando O'

tar 50 cruzados, e assim do vencimento de seu porção de Cr$ 1,00 por prazo mínimo de seu de
por diante. Por. outro Ia- compromisso (mês e dia). Cr$ 1.000.

.

pósito para 90 días, como

do, s� v_oc:;ê fQ{; comprar 2, Dívida o valer da Todos os compromíssos era antes da inflação ace

alguma coísa. que ç��te:5 ..
prestação r :pelo, número que você paga normal- Ierar,

cruzados, _ .Q�!ité!r� .-�aF que você encontra na 'tá: mente no banco _ conta':' Maiores esclarecimentos' .

uma neva de Cr$ 5.000. bela:"
,

.

de luz, agua" telefone..' é. serão' divulgados pelas
A mesma. cotsa acon- 3. O resultado destâ dí- outros, deverão ser pagos tnstítuíções onde está de-

.

tecerá' com o dinheiro que.
' visão � O. valor da presta- da mesma forma que foi positada a sua póupança.

você tem no - banco. As- ção na nova moeda, o cru- explicada ao ítem "você e Mas desde já você sabe
sim, se hoje você tiver em zado,

,

.

seus compromissos". Já qUe ficou mantida a pro
sua conta bancária a Veja um exemplo prá- as novas contas virão ex- teção dada às suas econo

quantia de Cr$ 200.000 tico. Você tem duas pres- pressas em cruzados e seu mias depositadas em ca

ela passará a valer íme- tações a pagar, de Cr$ pagamento será automá- demetas de poupança.
diatamente Cz$ 200,00, ou 100.000 cada uma, a ven- tíco. Elas continuam a ser a

seja, 200 cruzados.' Você cerem nos dias 15 de mar- Se você tem aplicações aplicação com maior pro-
O programa de estebí- poderá usar normalmente eo e 15 de abril. Se você financeiras realizadas em teção, entre todas.

lização monetária não se o seu talão de cheques pa- olhar na tabela, o núme- alguma instituição (Banco, VOCe E O ALUGUEL

limita ao simples corte de r a pagar suas contas. to- ro referente a 15 -de mar- Financeira, Corretora, etc), O seu aluguel também

três zeros nas velhas no- mando cuidado de escre- ço é ,1.055,36 e o corres- veja como você deve pro- será convertido para a no

tas em cruzeiros. O Go- ver a quantia em cruza- pondente a 15 de abril' é· ceder: va moeda, em termos de

vemo está criando uma dos, e não mais em cru- 121296. Portanto, o valor 1. Se a sua aplicação foi seu valor real médio.

nova moeda, forte e está- zeiros. em cruzados, da prestação realizada com juros fíxa- A partir de março seu
.

vel, que vai manter seu d e março é igual ao va- dos e sem correção mone- aluguel em cruzados fica-

valor constante em rela- VOCe E AS COMPRAS lor em cruzeiros (Cr$ tário das ORTN (por exem- rá fixo por 12 meses.'
,

ção a ORTN e equilibra- 100.000) dividido por .. plo], Letras de Câmbio ou Para calcular estenovo

1;),0 em relação ao dólar. A partir de agora, to- 1055,36, 'ou seja, 94,75 Certificados Bancários com valor em cruzados você
O cruzeiro, a moeda ve- dos os preços Q.e bens, e cruzad�s. Já a prestação Correção Pré-Fixada), vo- deve -prímeíro considerar

lha e inflacionária, vai serviços estarão fixades d€ abril será iguale a Cr$
. cê deverá obter na tabela o último aluguel pago ém

d:esaparecer de nossa eco- em cruzados. Além disso, 100.QOO divididÜ' por =. . . . de conversão o valor do cruzeiros e multiplicar pe
nomia. Entretanto, duran- eles estarão' congelados. 1.212,96. Portanto, o valor fator de conversão corres- lo fator de atualização
te algum tempo. você te- Não poderão subir, sob zados. -pondente ao dia e ao mês' correspondente ao mês do

rá que conviver com al- pena de graves punições Como você pode ver, a do vencimento de seus tí- último reajuste ou, na hi

,guns pagamentos e rece- aos comerciantes. O Go- sua prestação de abril é tulos. Você vai dividir o pótese de contrato de 10-

bimentos calculados aín- vemo está publicando uma menor, em cruzados, do valor de resgate expresso cação, iniciado depois de

da em cruzeiros. lista de preços dos prín- que a de março. Elas eram ainda -em cruzeíros por fevereiro de 1985, pelo Ia-

Por exemplo, se você cipais produtos que você Jguaís em cruzeiros. Esta é este fator, para chegar ao tor de atualização corres

tiver comprado no mês utiliza. Você será o fiscal. uma prova de que a' nova novo valor do resgate, pondente ao. mês inicial

passado uma televisão pa- O Governo divulgará os moeda vale muito maís do agora em cruzados, de sua do c?n!rato. Em seguida
Ta pagar em seis presta- telefones e endereços pa- . que a antiga. aplicação monetária. Pós- . multiplique o valor assim'

ções mensais, você terá. ra. que você denuncie os'"': Vamos ,towar '0 u t r o Fixada igual à variação obtido pelo fator de O,13Q� :'

compromissos em cruzei- infratores. O dinheiro que exemplo de Cõfu.promissos das ORTN (Tais como no. caso de contratos co.lll, _ ,

ros até o mês de agosto. você tem no bolso já está assumidos no passado. e,' ORTN, Certificados de De- clausulas de reajuste se-
,

COIllO você poderá pagar convertido em cruzados e portanto, em cruzeíros, e pósíto Bancário e outros), mestral ou 0,5266 no;.caso ,"

essas prestações na nova você já pode' usá-lo para que agora vão" ser pagos veja como você deve pro- de contrato� com clausu-'

moeda, o cruzado, o Go- pagar normalmente suas em cruzados, POT exem. ceder: o valor do príncí- las de reajuste anual, e

vemo está publicando uma contas. plo, você tem uma con- pal de sua aplicação rea- converta este valor em

tabela de cónversão para ta de Cr$ 10.000 no ar- justado até 28 de feverei- cruzeiros para cruzados,
"\7000 trocar os cruzeiros vocS E O TRANSPORT!! mazém ou no açougue, pa- ro de 1986 nas bases pac- segundo a regra de, con-
'äe ,sUa prestação para- nq-

'

ra pagar no dia 15 de mar- tuadas e assim transfor� versão de mil cruzeiros

va moeda. Você vai então Como a despesa de· ço. Você devé 'consultar a mado em cruzados usando por cruzado. -

'notar a vantagem de uma transporte é uma parte im- tabela de conversão e 10- o fator de conversão de Suponha, por exemplo,
mOéda estável, pois a ca- portante de seus gastos, o c'alizar o número COrres- mil cruzeiros por um cru- que seu alugyel, que tem

'da prestação que tiver que Governo está tabelando o pondente ao dia 15 de iad(j: correçâo semestral, tenha

pagaI você vai desembol- preço' das passagens de março. Basta então, mul- VOCE E A POUPANÇA
sido reajustado para Cr$

sar uma quantidade me- ônibus. Estas passagens tiplicar esse número pelo 500.000 (quinhentos mil

not de cruzados. serão agora pagas em cru- valor da sua conta para A cademeta de poupan-
. cruzeiros) em novembro

Mas não será esta a úni�- zados. saber quantos cruzados. ça é hoje um instrumento de 1985. Você deve multi-

ca surpresa agradável que você deve pagar. fundamental para a popu- plicar este valor pelo fa-'

você terá depois da cria- VOCe E OS lação preservar suas eco- tor de atualização deste

ção do cruzado e do �ni- COMPROMISSOS VOCE E O BANCO nomias. O Governo deci- mesmo mês (que é 1.5064),
-CiO do programa de esta-

diu manter para os depô- obtendo Cr$ 753.200. Em

bilização de preços. Va- Você tem uma série de O saldo de sua conta sitos de poupança o segu- seg\lÍda, aplique o fator

mos 'explicar como v:att ser compromissos financeiros bancária já foi automati- ro contra a inflação .. Isto multiplicativo de 0,7307

seu dia a dia nestes novos assumidos no. passado, camente convertido de significa que, embora es- correspondente aos alu

tempos.
.

quando a moeda ainda era cruzeiros para a nova tejii sendo implem�ntado guéis cOm reajuste semes-

o cruzeiro, e que vão ser moeda, o cruzado. Você um programa de estabili- traI, obtendo o valor de

pagos na nova moeda,. o já pode usá-lo normalmen- zação do valor da moeda, Cr$ 550.353 qUe se con

cruzado. Como esta nova te, através do seus talões a caderneta de poupança vertem Cz$ 550,36 (qui
moeda não é corroída pe- antigos. Não se esqueça estará resguardada até nhentos é cinqüenta cru

la inflação, ao contrário de colocar, a partir de mesmo de um pequeno zados e hintà e seis cen

do que acontecia com o agora, os valores do che- aumento de preços no fu- tavos), segu.ndo a pâtida'-
cruzeiro, a quantidade de que na nOVa moeda, o cru- turo. de de 1 :000; êr.uzeito por'
cruzados que você preci- zado. Caso você precise :e importante perceber cruzado."

"

sará para pagar seUs com- sacar' dinheiro no banco, que a caderneta de pou- (Conclui ná· pág/seguinte)-'
'

.Com a decretação do

"pa�ote econômico" na

sexta-feita, 28 de feverei
ro, pelo Governo Federal,
provocando mudanças ra

dicais na economia bresí-
, leira inclusive com a cria

ção da nova moeda. o cru
..

zado. que substituiu ao

eruzeíro que vigorou du,
ránte 43 anos e 4 meses,

,"

G (JQvemo divulgou uma
.

relação de efeito das no-

:. V'�s "hledid,sr cujq resu

mo principal �apresenta
mos, para melhor enten-.

éUmento das mudanças ha

vidas. A "cartilha", em sí,
diz o seguinte:

VOCE E O PACOTE

voCe E O DINHEIRO

A partir de agora, todo
dinh-eiro que você tem re

tl'ie-sentado pelas notas do
Vélho cruzeiro, continuará
a ter valor. Bastará você
conar três zeros do nú-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VWA, COMOV� ���=D��CÖNOMlCAS ,C,ruzado: s6 em maio Cllal para sl.luci8B"
-,

.. '

...._.......'_._(c_O�_,C_IUS4_c_�IIIIIII'_da.., _pá_8_1Da_,5")�JiIIIÍI"""''''' 11'las C'arl·ßI'bada's
'

, ,

Esté é o novo valer do, por,1.000 p/�bter 'o seído .

". ',., ", ja��n1�c��t�::fett�rrl:�:: J�rr��'
seu 'aluguel em çfuzados da sua Conta em cruzados. ',: :Sómente a pertír de 19 de maio é que o .públíco lÜcipal, está projetando '.

uma v'
que. não sofrerá- qualquer D�st. maneíre você ehe- começarei a receber as notes de Cr$ 10 mil, Cr$ 50 mil 'um, canal. para o escoa- água
alteraçãc nos próxímos do- gar-á ao valor Cz$ 13.292. e Cr$ JOO"mil carimbadas, respectívainente de dez cm- mente de águas pluvíaís, das re

'ze meses. Futuramente, este valor zados, cinquenta cruzados e cem cruzados. Estas cé- ligando a rua
- Francisco' tem oc

.

e�tará protegido pör �a dulas .serão aquelas, novas que a Casa da Moeda es- Zacarias Lenzí até o Via- freq �'

voes, O FirND(,)'E O piS eventual inflação, através tará, fabricando. AS netas atuais eIIÍ circulação não se- duto. O objetívo principal .seman
de sua correção periódica .rão carímbadas, enquento Q estoque de moeda em po� deste canal, é resolver o, Outr

Para você saber o saldo pelo lndíce de Preços ao der .d9 Benco Central também nlo receber cartmbo, grav_e problema que sur- "muiiic(
das suas contas do Fundo. Consumid�r (Art, 59 do quando chegar a ser distribuido ':para ,o ,pu1;Jlico. tQ'; d,e,'
de Garantia por Tempo ge �ecretQ-Lel n. 2283 de 21 I$s� é ume prova de que o leverno nãç estava á'i u a

Serviço e do PIS/Pasep em.', íevereíro, 4� 1�8�)_. Ad
· ·

I
-

' :

_tt\bula
cruzadcs, em primeiro lu-

.

premeditando o plano de ,�esindexação' da economia,' Ilals raçao: das ent

gar, corrija o valor em VOCS'E Ô BNH' embora o estivesse estudando desde 15 de março. Tm- A..", príncí
cruzeiros pelo fator de O BNH vai informar a to .q?e a Ca�a da Moeda não tem ainda o .seu projet� coaveall d1114, areia

atualização de dezembro, você o valor de sua pres- graflco,do
• cruzado" -:- que poderá ser feIto tra�quI- , tas dos,

do anexo III do Decreto- tação da casa própria a lamente sem vazamentos. Não se' sabe ainda quando é 'Será assinado às 17 ho- tar solu
Lei de 2283, de 21 de fe- partir de abril, já expres- que as cédulas próprias do "cruzado" serão emitidas. ras da próxima sexta-
vereiro de 1983. Desta so em cruzados. Você não '

"

feira, dia 14, o termo do
maneira você, inicialmen- precisa se preocupar com As cédulas de Cr$ 5 mil, Cr$ 1 mil, Cr$ SOO, Cr$ convênio entre a Funda-
te, recupera o valor inte- isto. Mas é fácil entender 200, Cr$ 100 e Cr$ 10 serão substituídas progressiva- ção 'Educacional de San
graI de seU FOTS de pri-

.

cómo serä feito. ü BNH mente �or 'moed�s metálicas de I'cr_uzados", que pela ta Catarina (FESC)/Uni.
,----a---------------

meiro de janeiro de 1986, vai calcular o valor médio conversa0 passarao a valer respectIvamente 5 cruza- versidade para o Desen-
AENSE DE FUTEBOL DE 'SALÄO

do reajuste de 32,92%, das prestações que você dos, 1 cruzado, 50, centavos do cruzado, 20 centavos volvimento de Santa Ca- BI!IA GERAL ORDINÁRIA
correspondente à correção pagou nos últimos seis me- do, cruzado, 10 centavos do cnizado e r centavo do tarina (UI)ESC)/Fundação
monetária acumulada no ses, ainda em moeda in- cruzado. Educacional Regional Ja-'
bimestre janeiro/fevereiro flacionária" o cruzeiro. raguaense (FERJ), para o

de 1986. O saldo atualiza- Este valor será transfor-

C t déb·t 6
desenvolvimento de um

do em cruzeiros deve ago- mado em cruzados e fica- Olver,a o lOS Ia curso de especialização
ra ser transformado em rá inalterado' durante os em administração, progra-
cruzados, através da sua próximos'doze meses. Vo- data de vencimento' mado pela Escola Supe'rior
divisão por. mil. Vamos cê pode ficar tranquilo de Administração e Ge-
dar um exemplo: que o que vocêJ�asta ,com A tabela de conversão quer prestação. rência (SAG). Ao ato de-

1. Suponhamos qUe o su� ,pr=staç�o da Casa Rró- de cruzeiros em cruzados Eis o valoi em cruzeiros verão se fazer presentes,
saldo em sua conta do 'pna �ao val aumen�a� em é muito simples de ser de um cruzado este mês: autoridades municipais,
F�TS .

ou da PI�/Pa�ep �m re�çao aOt s:u, �ala-rlo. pOuce)' äe' 'atenção pata
'" .. , ,'"

,.

educaciontis,. membros do '

l�:ell�o ,
e' $JéUleUO 'e �a ,pres açao e' março 'utilízada mas 'exige um 01_03_86 .'

.

1.ÔOO,oo conselho. cuI'ãdor,
.

desta":. 2:

2 �a de �r ,10.0010.000 se;a p�ga conver.tendo seu quem fdr àplicá-Ia e, de 02-03-':'86 1.000,00 cando�ser dentre elas,' o'
3:

. m � pnmeIro ugar, va or em cruzeIrOS para f"
."

,03_03_86 1.000,,00 reitor. da Udesc, Lauro 4.

vamos atualizar esse va- a nova moeda, usando a pral erledncla, u�a mIaquEInla
.

lor de 19 de J'anei�o de relção de 1 para LOOO,
ca cu a ora simp es. "a 0.L03_86 1.004,50 Ribas.Zimmer e 'o diretot

, 'serve para converter s 05_03_86 1.009,02 de pOfil-g r a d u a ç ã o da
,

1986 para 19 de março de ,isto' é, cada�Cr$ 1.000 .. va� . ,. .

o

,,06_03'_'86'" 1.,O,l,3.5�, ,ESAG, Joã"o, BenJ·.am"in da
.1986, através de sua mul- lerá Cz$' 1,00 '(um cruza- compr_omrss�s fIJIanCeIros ,. 'P , "

tiplicação pelo fator de do). Isto será feito para adsstumlddos, no passadt9' çom 01_03:"'.86 ��01â,i2 �iUZ Jere�ias." 6.

'atual'za';;: d d' b ,nã co r "'d
a as e. pagamen o pos- 08_03�86 1.022,70 'O

'

,

(1 32�2) ..,..Çl.O e, �eze� TO'
'd

o, ,,: mI:! lcar· ;sua Vi, a e teriores ao últimó dia 28" 09-",,03�86 1.021.,3) \, curso t�rà 390 horasj
" '. como res.q:ltado

"

ar tempo ao ,BNrl: de in- de' f" '," ',',

d' 10'�,O-3r_:.8'6' �:'

'1.031",93 aul.a;.' a pa-rtlr':de julho, i.
. teremos Cr$' 13.292.000 - 'formá.lo do vãlor":de sua �vere��,�: guano 0 .

.P -
,

cruzeuo fOI subst tu d 11_0,'}_,8'6,
. 1",036','57 :proxlmo.

3: Em segundo lugar,' "presfação, dúrante oS prÓ- '1"
, ',-, '

'd' "C'
1 Irt'o w

'vamos dividir este valor ximos doze meses.
,pe ad.cb:Utza, o. onved a 12-03":'86 1.041,24

.

seu e 1 o apenas na a- 13_03�86 1.045,92 lacioaalealo
Empresa local vai expor aa Ale.manha :O�i���C�j�ton�Ot���� !tg�=:� !:g��:�� podera' ser'.' , qual o indice de conver- 16_03_86 1.060,11

O governo do Estado firmará este mês com a Re- sao estipulado. Feito isso 1'1-03_86 1.064,88
pública Democrática Alemã (Alemanha Oriental) uma deve-se dividir 9 valor d� HL03�86 1.069,67 suspensocarta de intenção, ne valol' de até 10 milhões de dó- compràmissó pelo índice 19_03_86 1.074,48

. lares, visando o fornecimento de equipamentos e má- encontrado. O resultado 20_03�86 1.079,32
quinas fabricadas naquele país, sem sÍmilar produzido da, operação será o valor 21-03_86 1.084,17
no Brasil, para utili�ação em instituições cadastradas corrigido em cruzeiros da 22-03_86 1.089,05
no Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia de Santa sua prestação. Agora uma 23_03_86 1.093,95
Catarina. O documento será firmado pelos secretários observação- importante: 24....03""':'86 1.098,88

�te�aldo da Silva, da Indústria e Comércio, e Sérgio Como a tabela de conver- 25_03_86 1.103,82
ac et, do Gaplan, que viaj-am. para Berlim no próxi- são torna o cruzeiro, dia 26_03_86 1.108.79
mo <;lia 16, .eIp compnhia do assessor do governo Alei- a tUa, mais desvalorizado 27_03_86 1.113,78
des Abreu, Honorato Tomelin, superintendente de tec- em relação ao cruzado, se- 28_03_86 J.118,79
nologia, minas e energia da SIC e Huberto Calgaro, rá vantagem não anteci- 29_03_86 1.123,82
coordenador de comércio exterior da Secretaria. par o pagamento de qual- 30_03_86 1.128,88

A delegação de Santa Catarina também irá à feira
d pri.mavera de Leipzig, a fim de m.anter contactos com

importadores do leste europeu. Os contactos serão man

tidos junto a um stand de 30 metros quadrados cedido
gratuitamente ao governo de Santa CatariI;la e onde
estarão expondo 5 empresas catarinenses" dentre elas,
,a Jaraguá ·Fabril. E por outro lado, dados-ew poder da·

_"
,_
"SIC revelam que .os ,prinçipais prodlJ,tos catarinenses
exportados para a :República Democrática Alemã sãó
conservas de· bananas, folhas de fumo, farelo de soja,'

< camisetas, camisas, blusas e blusões, onde se destaca,
como uma das principais exportadoras, as' Indústria�
Reunidas Jaragua. .

'

I

I
I

j

I
.

o racionamento de eRer

gia elêtrica poderá sér
suspenso a. partir do pró
ximo mês devido à inten
sidade das chuvas que cai
ram U9 último final de se

mana no rio Iguaçu (Pa
raná) elevando para 57
por ,cento o nível de seu

reservatório, conha 32 por
cento na fase mais critica,.
e também (ace à redução
do próprio consumo' que
alcançou um índice &,eral'
de 17 por cento. A sus

pensão do racionamento
será analisada no próximo·
dia 11, pelo grupo de ope
ração interligada, coorde-'
nado pela Eletrobrás e pe
las empresas estaduais de
energia elétrica dos chico
estados.

ADVOGADOS
pr. José Alberto KU"e
Dr.a..Márcia Buttchevltz

ADVOGACIA EM GERAL
R. Jorge Lacerda n9 169 - Sala 02 - Jaraguá do SUl, I

IlutlS, ,pa. VUa L�lzi;" , ,

fortes en- ria da Justiça. .vta Cedec, "Pàríquia São"SebasliiQ
.la,ia toda :que enviou há días pas-" .,_'. , INFORM� �AROQUIAL

..

o, 'com a sados à Ja-raguá do Sul o �la 08,�e �r?p "'" saba�o: 14.30h. Curso de ba-

em vä- Dr. Raínerío Goedert, pa- tll��O .�ra pais e padrínhos, no Edifício Cristo
� fato que

:

ra constatar. "in loco" a , ReI: .As m���i,çõefil são íeítas na entrada do curso.

m- regular situação, tendo o mesmo l�h".- l�h. -:-� C�rsà para es 'catequistas da ma-
,

últimas prometido o caminhão de- "trl7!. e .�as. c0:ID�l�ades. No Colégío Sãó Luis.

sentupidor de canalização !5�.:- .Encontro ,�?marcal. da Pastoral Vocecío-
do Governo, não precisan-. "a.I:- 711l Gu�ra'IDlrl,m. ,

do, no entanto,' a data da, M!ss�s. Hospl�al 15h. - Matriz' 19h. _ SS. Trín-

Vin�.
, .�ade 1,�h. "': S�� Luiz. Ut30.h. '

','

alse as Por outro lado; a- díre- ,la �9...... �.?ml�g�t8h. ,,_ 1l.30h. Curso pare os

'estlo to- t�tia da Sociedade:.Cultu-.: . cat��l.ll�tas; �� �af�jz e comunidades.

enlUlh()s, 'ra' Artistica,. .recebeuinä : �i�s.ªrF·�a���::.1h.� 9h., 19h., .; São Judas 8h. -

barro ,e manha de .quérta-feírer']. .a.�:Fra.�CfSc?�.30h. - São João 9h. com assem

as encos- cheque de Cz$ 30 mil, a,., :éla d� c?mu�i?:él:d� - São Cristovão lOh. com

'Para tén- titulo de subvenção, para ' �rraS'co a� m.elO dIa.

problema, aplicação nas obras, de, NB.. J?ur�nte a se�ana - na matriz - há missas

orma pa- construção da Casa da i��o�guIntes ,horarios: de 3a. a 6aJ. 17.30h. e

ipalidade Cultura de Jaraguá do C :t
"

. .. <', •

Sécreta- SUL .

a equese. ImclO da catequeSe de la. Eucaristia

,

� dia 11 de març,0: 8h. para as crianças que terão
catequese no penodo da manhã 14h. para as crian
ç�s que te;rã,o cateqUese no periodo da tarde. Iní
CIO da, catequeSe .da crisma: Dia 15 de março _

às 15n. para os Jovens que terão catequese aos
sábados. _ D!6 16 de março às 9h. _ para os jo
vens que tE;lrao catequese aos domingos pela ma-
nhã. '

te da Liia. Jarai\laense de Futebol
so de suas atrib\lições estatutárias,
os clubes filiados a esta liga, para
Geral Ordinária, a realizar-se dia

de 1986, às 20 horas em primeira
às 20:30 horas em segunda convo�

endencias do Beira Rio Clube de

eliberarem sobre a 'seguinte ordem

ção e conso�idação do Estatuto So

das contas do Exercício de 1.985.
Çäo do orçamento de '1986.
ão dos clubes na categoria adulto,
ciparem do campeönato de futebol
de 1986.
,

do regulpmento do campeonato

da tabela. de JogoS do campeonat�
. '

S.

.tos de interesse:
'J do Sut 03 de março' de 1986 .

Sérgio Kuchenbecker - Presidente

- EDITAL ..-

REA MULLER GRUBBA, Tabeliã
.

de Protestos de Títulos da Comarca .

, Estado de S� Catarina, na forma da

.
Rua

B,

a todos quantos este edit" virem que
�rio para protestos os tftülos contra:
r Inacio,' Rua Guanabáréi 113 nes

pella, Rua João Januário Ayroso
Invaldo Grutzmacher, Rua Pe. Ho-
585 nesta; ._ Nicolau Sergio Povoas
Constant 160 nesta; _ Otelo Arcan-

, Av. Getúlio Vargas 128 nesta; -

o'lz Filho, Rua Francisco Zacarias
ta; _ Rubens Roeder, Rua Teodoro
,esta; _ Ren,aldo Friedemann, AIC
; - Transportadora Marquardt, Es
Luz I nesta; _ Vita Lanches Ltda,
Rau s/n. nesta.
ditos 4evedóres nio foram encontrados

a aceitar a devida intimação, faz por
rese�t� edi�1 para que os mesmos com

Car:t6ri.o, na Rua Artur Müller, 78, no

fim dé liquidar o seu débito ou então
e � não .faz, sob pena de serem os referi
tados na forma da lei, etc.
do ..s'lltl, 06 de março de 1986
MiiIler Grubba • Tabeliã de Notas e

tos de TItulos da Comarca de J.do S1tI

, e ou

Posto de Veadas Mareatlo
Chapéus, ,bonés vizelras, camisas, shorts,

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

CONDOMINIO EDÍFICIO uCAITANO CHIODlNI"
,

,

Edital de çonvocaçÀo
Ass��bléia Geral' Ordinári!l

, : Ficam �onvocadqs os senhores condôminos
:·;(ptQPri'e:tários.) do' Edfficio ,iCaitano Chiodini" ii
rua ,Mal. Deódöto" ·838,' �squina R. Dr. Waldemiro

, �.Mazilrechen,' a. par�icipareni da Assembléia Ge
xal, qr�náriaT' à . r�li�ai�se nas dependências do
BaT Ferrazza (fuRdos), às 20 horas com 2/3 dos con

::dômi�os:..:ou" às 20h30min com qualquer número.
No'dla 13 de março de 1986, para deliberarem e
votarem a seguinte ordem. do dia:

1). Prestação de, contas;
2). EIElição do?;novo síndico'

. ,3). Assuntos gerais.
'

Ouho�sim!. a omissã� dos :on�minos impli
ca em aceItaçao das dehberaçoes da assembléia.

Jal'aguá do Sul, 05 de março,de 1986 ,

. Fldél,is Carlos Hruscl\ka (Sbidico)

ADVOGADOS
AURILENE M' :8U�ZI
LEONEL PRADI RORIANI

Questões de, terras - acidentes de trAulto - in
, ventárlos - cobranças, e advocacia em ger�l.

"

Rua Reinoldo Rau, 86 .. sala 4 - Fone 72-2'111

Persianas horizontais e verticais,
box para banheiros,

d!visões, to.ldos, portas s�fóJladas, luminosos
.

e serralheria em ãlumlnlo.
Consulte-nos! Fone 72-0995

�
,

,�.
-

.

,,,�
. -

IRTERIMOIEIS
'Ialerl'ediária' de
> Ilóveis LIda.
IMOVEIS A VENDA

"

'-
_ Terreno na RuaPres, Epitácio Pessoa c/1.092m2
__ Terreno préxímo ao Baepebdi 'c�m ,415m2

- Propriedade'� láteral da 'Márech�l' Deód(lifÓ- "

It' r
•

- �f c.sas. no ��taauá Esquerdo, pi'oxímö- da
Cer�äl1sto Urbano.

,

' '

,

,

- Casa de àivenaria na rua 25 de Julho (Vila
Nova) com 120m2

_

R. João Piccoli, 104 -fone 12-2111- Jaraguá do Sul

Escr�tório Coalábil Garcia
CRC-SC 0075. Despachaate credenCiado sob n� 496

* Emplacamentos '

- Liberações
- Transferências

- Seguros
-, Renovações de Licenças de Veiculos

,
Confira a eficiência de nossos serviços
Rua Barlo dO Rio Branco, 168 _ Fone 72-0695

Folo Cenler Lida.
Agora sob noVa direçlo

'

Revele seu filme a core� e ganhe desconto d� 30%
mall!, uma ampliação d& 20x25 e um álbum COi:10

brinde,
' !

Poto Center - Galeria Dom Francisco Sala {05

ii O�N D ASUBA NA

eHE GüU A
.._.....

CONCESSIONÁRIA BONDA DA REGIÃO. COo'
MERCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI
MOTOS E SÁIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
,. Rua Adélia Fischer, 239 (Rodovia BR-280)

Fone 7,2-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

Eletrônica
MENDONCA,

ASSISTBNCIA 'TV, VIDEO CASSETE E
VIDEO GAME

'

Posto autorl�ildo video game Dadar e Dlsmac.
TranscotfUicaçlo de vídeos importados.
Rua Jo�o Marcatto, 179 _ Fone 72-2128

Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Os Herdeiros da: Duquesl
3'1. os DUQUESES TAMB:eM GOSlAM DE,'FU� '-.:�

TEBOL (II) .... o primeiro clube fundado na
_

Vila Duque-
sa foi o atual Caxias; começou no dia 5 de junho de

.•. :..,,:

1939, Com o nome de Independêncía Sport Club. Seu,

primeiro campo situava-se em terras do .Sr. Luiz Maf-
,

fezzolli, precisamente ali onde estão as arrozeiras do

filho, Sr. Emesto Maffezzolli. A sede social também
era ali num velho barracão existente então. Funcionou .,;;;_
assim 21 anos, tudo na base da amizade e da, ale- ;';;c'
aria. Não se falava em pagar aluguel, em regístros.c ..

em itDPÇ)s�os, lívro de atas � dir�toria' oficial. �. no (.ii� .:.�._}:
e d.� �'d..19�O fol �le1ta'uma:d1retori� of�ci�l"ass��
co�ijtU,ld.a: PrUlci,nt. BI'l,UlO- Maass, Seer.t�rl? Joã,o .

RC)be�t Tesoureiro Emesto MaffezzQlli. A partir da
quele �la também ganhou um,' novo nome: Caxias,
Sport Club. .

Foram realizadas partidas muito bonitas, com ti
mes importantes da época, como o América <Je, Joín
ville, Agua Verde, Amazonas, Baependi, Paraná e ou-

tros. Os craques da Vila eram: Geraldinho Pessatti,
Brnesto Campregher, Laudelino Campregher, Severino
e Geraldo Ropelatto, Ernesto Maffezzollí, Hilário Ba- ,

gatoli, Alfredo Cecattl, João Roberti, Laudelíno Buc-
cio, Henrique Tomsen, Laurínho Pedrí e Urbano, De�,
marchi. Em meados de: 1958 o campo e a sede social
transíeríram-se para terras do Sr. Ezelino Rosá, hoje
pasto do Sr. Lides Borinelli. Permaneceu ali até 1967.
Naquele ano mudou-se para a sede atual, em terras do
Sr. Waldemar Gumz. O Caxias Sport Club tem seus es

tatutos sociais registrados no Cartório Mário T.C. Melo
sob nl? 116 do livro B-1 com data de 16 de outubro de
1939; com alteração em 26 de dezembro de 1958, com'
registro no mesmo Cartório sob o n? 119, folhas 1:45 do
livro A-1. A diretoria atual é composta dos seguintes:
Presidente Eloi Prestini, Vice Albino Wehrmeiter, Se
cretário Aldo José Meura, Vice Arildo Tomaselli, Te
soureiro' Aluizio Demarchi, Vice Roland Wehrmeister, .

Diretores Sociais (a própria diretoria), Diretor de Pa
trimônio Florentino Tomaselli, Diretor de Futebol Alido
Pavanello e Diretor de Bolão Hugo Hertel.

O segundo clube foi, o Cruzeiro do Sul, que teve
dois começos. O primeiro "Cruzeiro" começou em 1943;
durou dois anos.·� tlepois "quebrou". Seu campo era

exatamente onde está hole a granja do Wilson.'Sua,
primeira diretoria e-ra composta pelos seguintes: Eduar
do Murara, Eugênio Bonomíní, Deodoro Campregher,
er Leopoldo Mateus. O segundo "Cruzeiro" começou
no ano de 1958. seus fundadores foram: Pedro Bertoli.
Alfredo Cecatti, Emesto Maffezzollí, Alfredo Pedri e

outros. Seu campo de jogo era lá no terreno do José
J:eliciano, no "outro lado do rio", em frente a fírma

: "�-$chliiltt. A sede social sempre esteve ali onde está ho
'je. Atuahnente o Cruzeiro é somente uma sociedade
recreativa, há muita tempo que não tem campo. Deve
ter seus estatutos ;t�bêm e uma diretoria, mas não a

temos em mãos.
s

Ó: ,

.s

A Associação Atlética Frlgumz, foi fundada no

dia 01-10-1917, para funcionários da fírma Gumz. E'Stá .

bem localizada e organizada Deve também ter sua di
retoria e estatutos. Sempre tem muito movimento lá.
Tem feito partidas com os melhores times da região.
Eis um exemplo de um povo que gosta da alegria.

FURGOES, FURGÖES' I�OTl!JlMICOS E FRIGORIFICOS
Jaraiuii Esquerdo 'Rua Dr. Elirico Fermi, 113 - Fone 12-107'1

... _-�._.

..; .._.

.'..o:!"-

I

J

More belDt' more ne JardilD Ana Paulal
Lotes com infra-estrutura completa, prontos para construir o seu lar.

Localização prívíleglada no NOVO Jaragua Esquerdo, agoI'{l cem , pavimentação
facilitando o acesso e valorizando o seu ínvestíménto.

APROVEITE AS CONDlÇOES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.
Informações e Vendas com a gara.tia e �rQ ca de

,

,I1JlobiliáriósEmpreendímeníos Marcallo'
.•

v
.

AT. l'l4al. Dac:tdor., 11,. 'Oh ft�USi - aBCI _ 093 __ 11' REGIÃO.
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't '.� PA�; .IL.

Fundado em 10 maío 1919. CCC 84.436.591/0001-34.
otetor: EuaiDio VI.f .S�!*el • Jorn.FruJ.dJ' .....__ .!
nc}':.729 o Diretor de Empresa Jornalística' n9 20. Mem

bro efetivo do Inst. Histórico o Geográfico de Sutil Ca
tarina. Redator:FJivio Jos4 ,,�aao • DRT-8C n9 214/
84. Rep6rter: Yvonne AoS. GOnçalves - DRT-8C n9
2ÜU 84•.ReMçio. APJbds�9.Q- e PubUddade: Rua Co
roner Proc6pio �lDe$ d� _ Oliveira, n9 290 ...;_ Cx.:pe»

, tal, 19 ..... Fonó.. 72:-oo�n-,� �9.2SO-Jarasuá do Sul.;.SC
k' Impr�f! 11\18. ��lclD8$ da Organlzaçlo

Contábll fiA Comercial" S/Ç Ltda.·
..

AÍsinatura para Jarap.> do Sul •••••• � • Cz$· lOO,OQ.
Outllas cidades r•• '

•••••••••••••• -.-••• ' Cz$.. 13P�09
Número Avulso Cz$ 1,50
Número Atrasado. • • • • • • • • • • • • • • • • •• �$. 2,00
R.esentàntes credendadO!l: Pereira de SouZa &Cia..
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltc:ta. e Pro- '

paI Propaganda Representações Ltda.
Este Jornal é assoelado a ADJORI/SC e'ABRAlOn

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

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

-

ItELÓJOARIA AVENIDA

. Na Marechal e na Get6llo Var..

Funilaria Jaraguá Ltda.
.

Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedoret a

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

Lanznaster - ° SEU RELOJOEIRO

Rel6gios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para, presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTE8. ��ca .na Mal.Deodoro, 364-Fone 72-1267_

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDBRELA. Vista-se bem com a

moda Verão da

Cinderela
Veste bem. A moda certa, na Getú}1o Vargas

o na Emílio Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos. -de con��eto para todas as obras.

Consulte-nosl

Rua Joinville, 1.0H; - Telefone 72-1101

Foto
Fotografia _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

CONFIRI\ i\ ursro I�IA ... Barlo de Itapocu

i.'.

Era a admínístração do prefeito.
Bug@io Strebe e do Vice João Lúcio
da ço�. A. imprensa do dia 13 de mar

/;,0. d� 'tnS a�ria a pdm�h:a página,
dedícsda ª noticiar a pesquis� de re-

vÍ$tª ,;esp,cil!.!izadg, onde Janlguá do ;

Sul, no .no de 1974, apresentava o m�l
,.

In,or 4.ldice de desenvolvimento equiiF
brado no Brasil, passando do 2909 lu
gill.párà (j hOÍlrasö 409 município, en-

, tre os 500 m�lho��, das qUase' 4.000
unidades bFasileiras. Entravam na aná
lise municípios brasileiros de mais de
2Q mi,l habitantes, exceto as capitais.
Como' era' o ano do centenário ,dizia-se

q�� u��I1.�� �'tempo cele ,�� soltar' ? ']?!í=
- -

melro foguete centenáno, para anun

ciar: aos quatro ventos a honrosa elas-
Entrava um povo prefeito; Wat�

.

$lfi�çJo que coloc�,�. �tigll F.���ademar Grubba. O novo alcaide asslna- cOIXl: Q,.seu Engenho Jaragu4, no :r:nypivo as portarias de ne> 17. a 22 que, pela - dpio de
-

mêlhOr mdke de 'desenvolvi
ordem, reconduzia Geny Costa de Oli- mento em Santa Catarina e, quem sa
veira. c Silva ao exerdcio do cargo de 1:ie' nó Brasil", merecedor de registroTesoureiro; dispensav3 do ml�S!JlO ear:' com letras d� ouro no Livro HIstóri
go a escriturária Paula Eleonora Plast- co dei Cidade (que ainda não existe),wich� designava os funcionários Sérgio 'Onde administrações sucessivâs e belP
Thomsen, João Mathias Verbinnen e dirigidas, legam à Posteridade' incalcJlGeny Costa para a tomada de contas láveis ·beneficios péira o seu pOvo. A
da tesoureira dispensàda; tornava obri- lmpren" estranha n�p s� ter, f_�jadogatório �a assinatura do livro pOnto, "leilQ �pUllc.iado pélo

. gJup_o yi.s&G,excéto os que pOr motivos j'ustos .fl ,a . �.� leP1bt,e qu,� '·h�e.li$ ��\}arJ�(lp�,critério do Chefe do Executivo forem 'CODw.o 'Prefeito Victöt 'llauér: s�l\Üdodispensados dessa obrigação; d�(pla- . �o Pi'�feito Íf.�s O,rhârd Mayer·�. seu
va o escriturário Bgidio Voltolini Para 111 Vi� Prei'fifó B,V.-

<'

Schtnöckel 'e,
res�nder'pela Intendêneia Di�trlt.l-qe. :agot�,' o :iluäl, Pf�fe:itc;> ,Prot Eugênio
Corupá e desi�ava os funci()náriQ$:' Sstre\)e e .seu Vice J.o�o Lúcio �,��sSérgio Thomsen, Egídio Voltolinf e. 'ta, conseguiram coi_lC,mllito es4>rç.o e
João Mathias Verbinnen, para fazerem älguD\jl$ .decepções, montar o ßsqu�in:ª,
a tomada de contas da Intendência Dts- . 'admi�r,4tivo do n;ryn,cí'lio,' c.lP.ilZ Àe
trital de Corupâ. Era o novo prefeito>. gran� feitos". V�lêti a J?e,na e�perar
pondo a casa em ordem, para iniciar O< para ve,r recompensado o esforço Pa-
seu perlodo administrativo.

.

:rabêns, Jaraguá do Sul!

•.••HA 40 ANOS

O prefeito R��aclo O. Seáfa, qe:�
Jaraguá do Sul� deYidaJ1lent� autori
zado pelo-' senher- Interventor Federal,
baixava Decreto-Lei n9 151: isentando"

de impostos,� taxas os e.petAcwos· tM..
-

trai" bem ç9mQ' todos os atos de sua

r��l�êlçi\o: _1Ílcí���..� O"" e�pe��U}p�
ptQIl;iqVid()1, eª".' cll;Ç!)$, e. pavilb�s.
A�a� ,ficavam" sUj�os à cota do' im
posto de diversões.
-.-" J. Alfredo Emmendoerfer, escre-

vente juramentado em exercício da
Comarca de Jaraguá do Sul. subsc,re.:vi�
edital de primeira praça, o que era tam
bém assinado pelo dr. Ary Pereira Oll
veíra, Juiz de Díreíto, porque. coníerta,
com o original, de que dava fé.

��, P.0l sua ve�, o Governador Jor
ie.Lacerda, l:ec.entemente ernpossado,
enViava 'âo Presidente da Assembléia
t.e.gj$faÜva, expedíenta indicando o no

me do deputado por Jaraguá, dr. Luiz
de So�, para líder do govemo junto

. âquel. c.s.. ,'�
.

.
' ,

'\ . ,, .'

'. � .IJ.\, 20 ANO$

.-'!'"'O � P!qJe�,$�J., lv.11:�ia; d� .Oi�ç�"'Fischer, eiposa do sr, HerQert Fllilcber,
cOIDPleiavá s�us 25 :ànos de magistério,
todo' ele cumprído no Município de Ja
raillt,

-

do Sul. O, "Correio do Povo"
assinalavâ o grato evento, epresentan-,
do à emérita educadora os seus cumpri
mento�, COIl).. os votos de que .• continue
a manter bem alta a chama sublime do
saber," educando a mocidade [aragua
ense .

.-- Com o titulo de Patríotada a im-
.

prensa comentava ó fim da admínístra
ção Dornbusch e o começo d,? governo
de Victor Bauer, onde empresários pa
gàv� com antecipação os· impostos - -,

_ Q�QL dUJ.ß1!t� _ 9_ ,ano... _ :Bél[ª-.ªl.l:x:\lia..l:,�
o prefeito fechar as c9n..t.J qizia-se. E !
o novo reclamava, os

-

26· mHbões que
ri�_'ehtradaxn na receítà de,' seu ano

õiÇáui�târjo.· Bauer como Waldemar
GritblJà, nó '{im do mendéto de Müller,
fazia' um levantamento.

.:. ".
.

','

..•HA 10 ANO.S

,...--- Era intenso o intercâmbio espor
tivo entre Jaraguá e Joinville. Num
domingo, desses de final de mês, o

. Acaraí, recebia em seus gramados, a
'.� equipe_��_a, _M��l!t!B_i_ç�.l_ d�. __ JQ�yt�l�� e._
grande era a espectativ,a, diante .do em
pate de txt, na Terra dos PJ:inci�.

Por Sua vez o Baependí �rti� d� Ôrit:bus para Joínvílle, às 12. horas, par�.
enfrentar naquela Cidade a equípe do
Cruzeiro com os seguintes atletas ama
dores: SilveiraJ, Lucindo, Ari, Mário,
Frutuoso, .

Manoel, Batista, José. Bttí.
Octecílío, Lourenço. Airoso, '-Ruysam,
Nunes e Níquínho.
--' As nossas moedas centenárias
estavam tão sem valor que d-és4pàrQ.�
ciam todas as fábrica� que CQlp o g�
vemo conC:Q.rrlam 'péira a sua fabrica.
ção e. passava:r:n a c�har libras esteJ;�
linas. ,A poUeia paulista denunciava e
a curitibana deu Com o fio da meaçla,
locali�ndo a pessoa' fornecedora. de
"libras esterlinas" à Cidade SorrisO ..
Uma firma paulista, a única. traDalha
va com medalhas .da Metalúrgica í..an...

gone e. �s eram transformadas em
moeda inglesa, Elementarl meu caro
Watson! ". - .

.

'

...H4. 30 ANOS
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Clínica de pequenos e grandes animais, drurgias, vacínacões,
,

raio x, internamentos, boutique.' .,.. � 4 õ' : •. : • ,

Rua Jolnville, 0.9 1.178 (em fréJ:lte ao Su�rmercado Bre1thaupt)
Pone 72-0919 - JaraguA do Sul:, Santa Catarina.

Clínica Vel.erinária
. SCHWElT·ZER

DR. WALDBMAR
• To''''' .--

SCHWBITZER

.'
.' - - ' , '.' .. .•-. '. . .. _.

.

... � ,".', Av. Mal. �oro, 80. - Galeria Dom FrancJJco -
.

Compre leuS�m:.,te�, de C9p.sh11��0, na, : ..�. - .:,", , �': ;'.'..
"

� :' Sala 13 '!' Pone '12.0510 -Ja�8Iu' do Sul. _ SC .

.

i A:rfê' -J;'.�j,e-:
.

.Jät- ag�Ú\r:�·;: ':
i.�.(:,·.... .• ,",,,,,, :".�.,;.. .... �'� ".�;,�" .,�'"_,,, ... ,._

..
-

.

ARTELAJB JARAGuA·!' ;,:.' .

.

LTDA.
. � ,'. ,',.-

Visite-nos

, e agora. também com todo .

.o material de construção, ,

.. Rua Exp. Antõnio Carlos

Ferreira, 850 - Fones 12-
, "

".

1011 e 12-1292. Jaragué ,
,

-

. do Sul - SC.

A melhor. laje da região .. '

,.1' .. __

.:.. � ....

. '.

')'l NOs temos tudo '
·

para a r:adär a todos•
•
:

't�; Ven .: a conhecer·.
-Ia linha'Chevrôlet,86.

, Conheça a linha Chevrolet 86. a.mllois completa ciomercado.
"

. Nós temos o carro que você necessita para preencher ss-suas exIgênCias.
,SejaMonza" caravan, ()paJa, Diplomata, Chevette ou Marajó, você� sair de nossa lQja com o que existe de melhor.

.

'

Venha ver de perto as llO\!id8des e vantagens destà l1QVa linha. .

.

, Nós temos planos dé pagamento e IiAancianiento facifllados para você adquirir o seú Chevrolet 86.

'EmmendÖrfer C:Ol11ércio lte.�Vel�ulos ltda.':· '.� ,

�Y•.Mal. O"odot�;551';" l'on-.ã"72;"o655 e�:72.oo60 - Jaraguá do ser-se �'.'

Lar Imóveis
'laraDuá

.

GO

COMPRA B VINDA,
TROCA,. L-OCAÇÄO,

INCORPORAÇAO E
ADMINISTRAÇAO

.

DE IMOVEIS

COMERCIAI'-' 'FLORIANI'
��as' � Equipamentos para Escritórios

Tem9� à di�pºsição: Assistência técnica de má

quinas de escritório em geral, relógio-ponto, au

tentícadora Burroughs e caixa registradora.
Toda linha de calculadora SHARP � DI5MAC,
máquinas de escrever Olivetti novas e usadas,
máquina de escrever eletrônica DISMAG..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
Dando da Silva Porto, 353. - Jaraguá do Sul - SC .

.

L i

[)8scontos especia.is em toda linha de
jóias e presentei na

.
JOALHERIA "A PÉROLA"

Aua Reinoldo Rau 289

Jaraguá do Sul
Fone: 72-1823
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A Divisão de Educação portes e. R.ecreäçi,?!' no dia -i9, o ÍU Festíval
-

de
Física e Desportos da 19' GinAsio Artur Müller e, Ginástica Escolar, no Ar
Unidade de Coordenação no dia u, no Parque Mal- tur Müller, para alunes de Q desj)Orti�ta Waldemar. serão Aguä Ver4e.·� An;
Regional de Educação con. wee, o 11 Cross Country ,_J�raguâ e, Corupä e, no

. Vieira. eleito para os pró. tares e H��. Humboldt x
cluíu o calendário de ati- Escolar. Nos dias '30 e 31 día 26, no _��olf? .Ja�n, ximos três anos no cargq Ouro Verde. No domíngo
vidades deste ano, que es- daquele mês, a fase elas- em Guarammm, ídêntíco de dirigente maior da, Lig� passa!io, día. 02; os resul- ,.

ta recheado de eventos sificatória dos VII Jogos Festival, ,para alunos de Jaraguaense de Futebol, tados foram: �ntares ,2xª
desportivos. Ontem, dia 7, Escolares Regionais Mirim Guaramírím, Schroeder e· anunciou que o Campeo- Ouro, Verde, Agua Verde
os professores de educa- e Infantil de Basquetebol, Ma�saranduba. E,ste calen- nato, <Ja ,2'. ,Divisjo .de.. ()x4: XV de, ,..:liov�bro .- e .,�'

ção fisica da microrregião cujas finais serão realiza- d��lO, ��do ? Chefe da . Amadores tert injc�o .no ,D. Ped:rQ R; ,;lx! . Hansa z:
reuniram-se no. Colégio

-

das nos dias 07 e 08 de Dífíd, Waldlr ��ese,_ pode-. día ,10 de abríl,.. C991,- PIe< H\U1lbQI��. s.. , r , ..

São Luís, tendo à frente de novembro.
, ,rá sofrer modlÍlc��oe� ao 'visão. de partíoípeçäo de..

.

. ': :.: :.. :: :.: ... : .. :_
o Chefe, da Difid, Waldi� Ainda �m novembro, nolongo do ano. doze clÍl:�s: A assep,thléia: � ·l·I·I:E R 'I::'L' :'.,,::_�íe:�á.lt::ad�m�a�::dárl�� Festival de Caiaques será dià ,16 ::�::���: :e�:ili!����' SAVIO /S�OCK-CARS . .:
que prevê, para este mes tecer no díe i3 de: Em sua. estréia na. tempo-de março, o recebimento A Prefeitura Municipal O inicio das competi- março, Em abril t�mbé1n, . rada 86' do' Campeonato --.'

de inscrições para os VI de Jaraguá do Sul, atra- ções está previsto para as na segunda quinzena, a Brasileiro Chevrolet de
Jogos Escolares Regionais vés da Secretaria de Edu- 8h3Omin. Haverá baterias Liga realizará um torneiO Stock-Cars, o' piloto' jara-
- Categoria Juvenil e I

.

cação, Cultura, Esporte e de acordo com a idade dos Intermunicipal, cO@: clu- guaense Sávio Murílo Pia
Jogos Inter-Clubes Escola- Turismo e as Lojas Her- participantes, divididas em bes de Jaraguá �o Sul, zera de Azevedo, da Equi
res, a serem realizados de mes Macedo, realizarão no categorias infantil, juvenil, Corupä e, possivelmente, pe Kohlbach. cönquístou a11 a 13 de abril (modalída, próximo dia 16 de março, adulto e veteranos. Do Guaramirim. décima colocação, domín-
des de volíbol, basquete- no Parque Malwee, o 29 Festival, deverão tomar Em agosto iniCia-se o go à tarde, em Interla-
bol e handebol) no Giná- Festival de Caiaques de parte "caiaqueiros" de ou- Campeonato da 1 I) Divisão gos, São Paulo, completan,sio Artur Müller e, dias Jaraguá do Sul, que a prín- tros municípios que já e paralelamente cojrerá. o do as 17 voltas a 'meió de
19 e 20 de abril, no C,A, cípío deveria ter aconte- manifestaram intenção de Campeonato Juve,iiil ou muita chuva e água na
Baependi, na modalidade cído no inicio do ano competir em Jaraguá do Infanto-Juvenil, assim co- pista, Com a colocação,de atletismo, categorias mas que foi transferida sua Sul, para concorrer aos mo um Torneio para os marcou um ponto. A prójuvenil, mirim c infantil. realização em função do prêmios oferecidos, den- clubes da 2' Divisão. Viei- xima etapa será no dia ,5
No mês de maío acon- baixo volume de água, do tre outros, um caiaque, ra acredita que o 'àno re- de abrlí, em Goiânia «Ó:tecerão em Joinville, de

lago. As inscrições estão medalhas e brindes meno- servará muitas atividades, GREMIO GARmALI�l ......

16 a 23,
.

0$ XIV Jogos abertas nas Lojas HM. res. apesar da Copa do Mundo, No próximo dia 15 de mar-Escolàres de Santa Catarí-
que obriga a ajust�r o ca- ço, às 14 horas, o Grêmio

na. Em junho, dia 19, pas- TI'rle-II TeAn-ls de Mesa lendário à Sua re4lização. Esportivo Garíbaldí. vai.
seio cíclístíco pelas ruas O Presidente da UF inaugurar o seu novo, es- .

da cidade, em comemora-

no Agropecua'r·11 participou domi�_go. da, t44io de futebol e' sedeção à Semana do' Meio eleição do novo presíden- social Um granda festival
Ambiente, Naquele mês, te da Federação: Catarí- ssportívo marcará o acon-
também, haverá a convo- A modalídade de tênis portes, que mantem ainda

nense de Futebol, .onde o tecimento, tomando à tar-
cação e treinamento dos de mesa - que juntamen- inscrições abertas no 10-

seu candidato, Delfim de de de sábado e o domingo,atletas selecionados para te com saltos ornamentais cal. Pádua Peixoto venceu a A partida principal será,
representar Santa Catari- retoma a disputa dos Jo- De acordo com, Raul Ro- José Elias GiuliarF por 44 entre Grêmio Garibaldi e
na nos JBBs e, também, a. gos Abertos - está sendo drigues, os· .jogos deste votos contra 12. Agora, Cr�z de Malta, tricampeãorealização, dias 13 e 14, .incrementada em Jaraguá sábado serão das 14 às, 19 Vieira vai cobrar- as pro- da l' Divisão da Liga Ja
dos Vll Jogos Escolares do Sul. Neste final-de-se- hóras e ne domingo, - das

messas feitas quando da raguaense de Futebol.
Regionais Classificatórios, mana, no Pavilhão Artur 8 às llh30, Hoje. também, campanha,. no que con- PAYSANDU NAO VEIO
Mirim e Infantil, Modali- Müller do Agropecuário, a equipe de tênis de mesa· cerne ao apoio financei- _ O amistoso entre Cruz
dade de .Handebol, cujas acontecerá o 19 Torneio de Joinville, campeã dos,

ro e material a Liga pro- de Malta e Paysandu, de
finais estão previstas pa- Aberto de Tênis de Jara- JASC realizados no ano metido pelo candidato. Brusque, não aconteceu nora os dias 20 e 21 de ju- guá do Sul, categorias in- passado em Brusque, fará Por outro lado, terça-fei� domingo, Na antevésperanho. dividual e duplas, promo- uma a p r e sen t a ç ã o no ra à noite os pres!dentes do dia do jogo, a equipeEm julho, no dia 12, vai vido e patrocinado pela Agropecuário, das três Ligas desPortivas brusquense desmarcou o
acontecer o Campeonato Divisão Municipal de E'S-' reuniram-se para tratar compromisso, deixando os
Escolar de Tênis de Me- sobre a construção' da se- dirigentes" cruzmaltinos
sa e realização, de 13 a CDS te1- 'nova, dl-r'etortea e ..J·.JO ele conjunta das entidades. desgostosos com a medi-
al, go� Jpgos Escolares XV x D. PEDRO' da, já que foi o próprioBrasileiros. De 21 a 25, es- O clássico XV 4e, No- Paysandu quem se propôstá programado curso de

d' gumz'). Sã.o suplentes da vembro x D. Pedro;II será a jogar em Jaraguá do
h Após a eleirãº da ue-

S I A h- C d. andebol para professores T

JJD _ DI"onel Prá
.

(Est. a atração da quarta e pe- u. . man a, o ruz e
/ toria do Conselho Despor-

C M It f t'd dda 19\' Ucre e, de 287 a
Krause) Erl'veltö Gitardi> núltima rodada do, am- a a az a par I a eIII I tivo Sesiano)- d�a< 24 pas-, a d h f t MI'v18, curso de ginástica (Weg Máquinas), IVo Pia- peonato da 1· Divisãà a onra ren e ao a VIce,,

J' sado, que re�legeu na
C d D f t' I t' dfitmica desportiva. a no

zestni (Moretti. Jordan), Liga orupaens� e ,e.s- no es Iva espor IVo es-
mês de agosto, dia 21, no presidência Sérgio Luiz da

LU1'Z Ca'rlos Buzana (CSM portos, As demaIs parbd'ls te, no Jaraguá Esquerdo.C SÜva (Malwee), elegendo
..A. Baependi, acontec!�-

como vice Valdir Chiodi- Máquinas) e Paulo Della-
rá o 2Q Campe(;mato Esco- . "

t' 'ö gl'ustl'na (Met, Trapp),'

ni (Marcatto) e secre anlar Regional de Judô,
(L l' O Conselho Despo.rUvo'José CiIdo Kuhn u 1-Setembro é o mês em

S'esiano é_ formado de 21.

S
.

mar), foi formada segun-que se comemora a emé,-
J t d empresas: Marisol, Fri-,

D' 'f 1 da-feira, dia 3, a un a ena da Pátria, onde a 1iet gumz, Marcatto" Estofados
N 1· Justiça Desportiva, en reestará envolvida, os' las

h
'

Krause, Neves., Kohlbach,19 O
' -

os próprios consel eIrOS,
e 2 , porem, serao fE-'d-

•

Weg Motores, Weg Má-I· d li J h' A presidência recam so-lZa os os V ogos ,-,se")-
.

(W g qllI'nas, Weg ACI'onamen-bre Darci CorreIa elares Regionais, Mirim e
'd t tos, Moretti Jordan, ArteI f Motores), vice-presl en e

n antU de Volibol, em H'a
H LaJ'e Jaraguá, ,Bretzke,f ' Eduardo Ferreira orn

.ase classificatória, cUja
J Malwee, Seara Industrialf' 'I '

t' (Menegotti), 29 vice o-ma está prevls a para os
b h) CSM Ma'quinas, Borracha-d' t b sé Kniss (Kohl ac e

las 26 e 27, Em ou u· ro,
Od I' rl'a Wolf, Celesc, João- membros Waldir el

, Como uma das inovaçoes,
) Wiest, Trapp, Lulimar e.

i I d d" 3 (C.orpo de Bombeiros. 'e
va. ser rea izâ o no la Corpo de Bombeiros.
o I Fe�tival Fraldão de Es- Sérgio Cesconetto (Fri-

Oifid: conclui calendário desplrlivo-escllar de' "88'
,j .:

Certalllê' c�dai, ·2í. �Di'iSâê·"
.: j_;j

iaicia·se' ell18 abril

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está,

nas ",ãos de um

profissiölla/
'

POLIMENTO'

,..... ....�_Lavagem, limpeza de
tetos e estofamentos.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227
Jaraguá do Sul/SC
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Is-Ioo_ações ,de ,Fiá"1 Jlsé Pro,lo1lria e Polícia aluatn uoidas na defesa do consulßido,- �

, ",

Causou estranheza a repentína e intempestiva re- Para reprimir os delitos lamente com a Delegacia bela de Cz$ 1,50, serä.mo-
núncia do vereador- Ortval Vegini, da ü(lerança da contra a econom!�'-'popu-" .de Políc�� e.durente a se- 'vida uma açãopara o re�<_

bancada e do cargo ele membro do Conselho Curador lar, porventura 'pÍ'attc�dqs' 'mana acónteceu : reunião :"tabelecim:ento' do' val:Or·· ..

da FERJ.: Muito embora, negasse, -coIíientar"o assunto- por ínescrupulosos �e:'es-
.

com os deíegedos 'da 'ré-- '·antedoT.
'

�: ,-" ,

a voz corrente é a-de que o Executivo não teria aten- peculadores, no tocante a'· gião, para discussão do A Promotoria e a':Pol1cia'
.

elido os seus pedidos a contento, em detrímento de ou- remarcação de preços' e decreto e traçar metas co- .estão recebendo as denün
tros. Dôre não, gostou � rebelou-se, renunciando, aos demais serviços postos à muns de ação visando o cías e desencadeando, com

cargos. disposição do consumidor, cumprimento das medidas, rigor, os procedimentos
, MUito.embora o enüncío . rios). é o empresário Ade- hoje crime passível de para que, com isso, as de- criminais competentes, es
oilda! 1110, tenha sido' mar Frederico Duwe. Já te- ,processo e prisão, a Pro- núncías e os flagrantes se- pecíalmente nas hipóteses
feito,

.

ainda," nio testam ria aceito concorrer,' tendo motoría de Justiça e a Po- jam apurados e os indicia- de remarcação ou trans- '

mlds dúvidas de qUe' C), inclusive recebido carta lícía estão atuando unidas, dos presos .por crime con- gressão de tabelas oficiais
C8Ildidat� a deputado es. branca dá empresa ,que di- buscandc garantir, comto- tra a economia popular. de preços, sonegação' de
tadual do PMDB de Jara- rige (Seara), para Iniciar do o rigor, 'o cumprímen- '. Segundo o Dr. Barbosa, estoques; negatíva de for-

guá do Sul (leia-se prefel- o trabalho. -, to do decreto presiden- _já houveram muitas de- necimento de nota fiscal

to, vereadores e secreta- cial, que congelou os pre- núncías, pessoais e via te- ou, alteração negativa dos

Esta coluna, como sempre, foi a primeira a levan- cos de todos os produtos lefone, com relação a ven- padrões de pesos, medidas

tar a hipótese' de que Duwe seria o candidato do e serviços no dia 28 de da de produtos acima da ' e qualidade dos produtos.
PMDB. Natural da região de Rio da 'Luz, com grande fevereiro. tabela, como é o café e as Qua n d o denunciada a

penetração no interior, Duwe já iniciou os contactos, ,

Em Jaraguá do· Sul, o bebidas, assim como as' ocorrência de qualquer um
apesar do seu nome ainda não ter sido lançado pelo' Promotor de Justiça, Dr. passagens, dos coletivos, desses delitos, o caso é

...

chamado "Grupo do .. Prefeito", que hipoteca integral José Alberto Barbosa, em que é, o caso mais damo-' averiguado e instaurado o

'apoio
à candidatura e que diz garantir -él sua eleíção .conjunto com. o Promotor

.

roso, 'haja vista que 10- ' competente ínquéríto poli-
a AL; ';

. .. da 2' Vara; Dr. Antônio
'

ram .. majoradas- de Cz$ daI ou a lavratura do fla-

Décio .Piazera, o vice- ghaus,Waldir RubiDi� Ade.- Carlos Brasil Pinto, que '1,00 para Cz$ 1,50 no día grante, se for o caso..

prefeito e candidato. a mir Izidoro e Sérgio Valle, � responde também peláCo- 19 de março, muito embo- "Com a atuação desses

deputado pelo' PFL, está participaram domingo; na
. marca de Guaramirim, fo- ra a data do decreto mu- . órgãos no campo, a partir

animado pelo apoio que capital, da Convenção Re- ram designados pela Pro- nícípal datasse de 25 de do meio da semana, refre

vem recebendo e pelas gional do' PFL. Jara_guá e' curadoria de Justiça do fevereiro. O Promotor ou um pouco o número de

perspectivas de um tríun- . Guaramirim mtegrain . o Estado a garantir, através guardava, na quinta-feira,' denúncias, porém, a aten

fo nas umas. Piazera, ao Diretório e o Conselho dos instrumentos juridi-' a resposta de uma consul- ção especial para coibir

lado de Geraldo Wemin- 'Consultivo. cos, a eficácia dasmedidas ta da' Prefeitura ao Minis- àqueles que transgredírem
O PFL está se fortalecendo na microrregião. Estão.

de saneamento da econo- tério da Fazenda sobre a as medidas estão sendo'

em foinlação os diretórios de Barra Velha, Massaren-
mia. Este trabalho vem validade ou não do au- dispensadas em Jaraguá;

. sendo executado conjun- mento e, se mantida a ta-
'

'.

duba e CoX:UPá, neste último, tendo a. frente o, verea- ,

dor. Ernesto Felipe Blunk. Há quem 'garanta, que o pró
prio prefeito Albano Melchert, assim como: as lideran

ças do PDS de Guaramirim, estariam 'se ensaiando
para uma debandada geral ao PFL� Se' onde há fuma- As mudanças imrocuzi-. lão", como se fosse ele o segunda-feira, as mudan.

ça, há fogo...
' .'

, ,das com o�, 11UVO pacu.e responsável pela situação ças radicais íntroduzidaa-
P r e t e n sos cendída- li o vereador. José Gilber-

el:UIlO1Ull:U, Ueq,elQUU uo anterior. na economia brasileira que

tos exiStem em profusão. to :Menel, que manííestou . �la ze oe tevereuo pe lU Houve até quem culpas- afetou a todos, indistinta

Dornbusch, por ser depu- formalmente a. sua' 1.nten-
. presmente eamey, allelUU se o governo pela situação mente. Durante a semana

tado,' é candidato nato, ção de concorrer, na ültí-
a programaçeo preescaoe-. exístehte até o día 28 pas- as dúvidas foram se .aela-'

mas Fogaça não perde ma segunda-feira. .Verda-
. íeciua pelas empresas pu- sado, pelos gastos públí- rendo, porém, ainda exis-'

oportunidade em- afirmar de ou nio, Menel à"rmél bllcas. pnvauas" SlllUll:ö- cos e empreguismo ex- tem muitas dúvidas; priII-
tos e assoclaçOeS oe clas-, cessivos. Em suma, as dú- cipalmEmte na aplicação

que também é. Agora. sur- ser candidato e ,nio abl'e.
se. PratlCamenL� tOG"as, as' 'd b f't d d t bel d

.

ge outro, mas a prefeito. Pelo PMDB.
VI as, so re os e elOS o a a a e conversão no'

empresas. inaustnals, co· pacote economlCO é que faturamento, desconto 'de
.

Paulo Roberto BaUer, do PDS, que se auto-intitu- merClalS e de presLaçöo de atrapalharam mais a vida 'duplicatas, preços de ven-'
la a candidatQ.da renovação, não perde tempo. Está,acio� serVIços, promoveram du. dos comerciantes e lojistas da e a questão salariaL A '

nando todos os esquemas da campanha e de'sde o úl� rante a semana, em Jara- jaraguaenses. troca de idéias serviu pa.,
timo - f!nal-de-semana, são vistos em Jaraguá do Sul ,guá do Sul, reumÕeß, vi- ,Na. á.re� industrial, o. ra muitas empresas pode- .:
e Joinville, 'Iout-doors"- do candidato, .multo' -embora,· .

sando adaptar as ativida- "pacote", foi visto' .Como . rem enfrentar os dias ttir�"',
claro, sem citar noine e- partido, quê ;a:Iei �éleitoral ,ain- .des internas às novas me- uma atitude éorajosa do bulentos e assimilarem OS" ,

dIa não permite.
_

"Vão renascer as e�p�ançàs'�; e ó seu ,'didas.
"

" ',' go,verno�, Os empresários efeitos do pacote econô"
� ogan.

' ,

.' ,Entre os comerciántes. 'ê ' analisaram na Assoaciação mico.
A chefia da Divisão de bém de "professor'Astro.; d"

. Comercial e Industrial,
Apoio Administrativo da mar". :ESmeraldo'ChiodilÍi, supermerca lstas, pnncl-

palmente, a clima foi de
Ucre, antes ocupada pelo de' Guaramirim, estava co· apreensão e. expectativa
agora secretário da'Admi- lado, '''poréni,' pelo que ante äs medidas, pelo de- ,Populaça-o es-la' a'lenla a'"�nistraç-âo .

-

José Alberto consta;· sobróu. Embora
. ,

. sencontro de informações
Klitzke, ·deverá: ser' con- ,'Schub;'nio faça parte do sobre Os procedimentos' a' n'ovas" m'edl·'das' eCOnOAml·C,aSfiada ao vereador Amol-

'

"esquema", será' o indica-
serem adotados doravante.

do Schulz, alcunh�do tam-
�

do, certamente. O Clube - de Diretores Lo-
De cocheira: InJ�rmações extr�-oficiá'is q�e

'.

cir- jistas realizou na terça
cularam esta seméU,}a, dão cO:Q.ta de que'o capitão-de- feira, reunião extraórdi:ná
indústria, principal dirigente 'dó poderoso Grupo Wég, ri, para analisar as conse
EggonJoão da Silva" desligou-se 'po PDS e consequen- quências da nova política
temente do Diretório Municipal. ,O', aeu d�stin9 poUti- econômica, no que tange,
co, cotnentou-se, não estaria ainga :traçado; É 'possível principalmente, ao finän
que fique fOTa da -politica. Por ora.'

'" �', ciamento, prazo, cobrançà
de juros, entre outros. To
dos consideram o "pacote"
E:omo válielO, condenando,
,no entanto, a forma' co
rno foi pratiçado e a, vio
lenta ação sobre o ·comér
çio, pi-incipalmente,' que
na opinião d<;>s· lojistas, é
visto hoje como um "vi-

'

. .,

:Comércio e ildóstria, discutem os efeitos do «pacote
'

»

"

DECISÃO INTEliGENTE.

As violentas Íno<Ufica
ções introduzidas na eco

nomia brasileira' apanhou
QS ciqadãos jaraguaenses
de surpresa. A nova moe

da, o cruzado, que SU,bsU
tuiu o cruzeiro, o conge
lamento de preços e as de
mâis medidas, trouxeram
muitas dúvIdas, que a me

dida dos dias vão sendo
amainadas, com ,os escla
reciInentos' veiculados na

imprensa, ' principalmente.
Na �egunda-feira à tarde,
na abertura dos bancos, a

correria foi geral.
A Caixa Econômica, Fe

deral, o Banco do Brasil
e o Besc, que são bancos
oficiais, receberam uma

verdadéira multidão a pro.
cura de infoflnaçges, prin
cipalmente no tocante às
cadernetas de poupança,

.

Os supermercdos e o co
mércio em _geral, assim
como os transportes cole
tiyos, estão sendo alvos de
constantes vigiliaturas in
tegrando-sß, o povo, à cor
rente nacional.

ANTÉS DE TOMAR·.UMA '

DECISÃO, TOME OMA

Calé. ,S I, S S ("

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




