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Triata .u.iclpias discutir.O· eil: Jar.glfi liéielllÍl será alll,lillla�i
as ,lDedida', eCDIIlDieas.:· pata 2:10 dias/an'o' -

'

, "

O. Secretário Municipal no final ele março. 'E,' istoA Federação Catannense Amvali e diretamente li-' adaptad�s aos orçamentos de Educação, Prof. Balduí- trímestralmente. A 'compra ,de Associações Municipais gado a coordenação do munícípaía, , no Raulino, participou nos da .merenda deverá' 'servai promover cinco semi- evento macrorregíonal, o Leu informou também. días 6 e 7,' em Itajaí, do feita na sua totalidade' nonários em Florianópolis, conclave será de grandé que o "bolão" do ICM, ra- "Encontro Regional para município, se possível jun-
.

Crícíúma, Jaraguá do Sul, importância, pois trará a t�ado aos município� no
Implantação do Processo to ao produtor, para eliLages e Chapecó, sobre as Jaraguá do Sul a Secreta- día 10 passado, foi de de Municipalização da Ms- minar o intermediário,repercussões do pacote ria da Fazenda, Tribunal Cz$ 1�.168.845,59 e_que o', renda Escolar", aberto pe- fortalecendo, consequen-,econômico nas prefeituras. de Contas, Gaplan e Fe- , Fundo. d� Participa,ao dos 10 presidente da Fundação temente, a economia muSerão esclarecidas todas cam, para discussão sobre Munícípíos aumentou em de Assistência ao Estudan- nícípal.as dúvidas referentes a as normas estabeiecidas 134% sobre a �ota credí- te (FAE) do Ministério da

despeses e receitas públí- no decreto-lei presidencial tada em íevereíro, recur- Educação, Carlos Pereira O programa vai atender
cas, deflação orçamentá- que instituiu as novas me- sos que virão reforçar de Carvalho e Silva. A todos os alunos de 19 grau
ria, remuneração de vea- didas na economia da Na- substancialmente os cai-

partir de 19 de maio, a rne- das escolas das redes es-
dores e co-participação do cão, as quais deverão ser xas das Prefeituras. renda começará a ser tadual e municipal de' Ja-Estado na recuperação da

municipalizada, atendendo. raguá do Sul, além de en-'
economia. O Seminário

H 'd I d P
·

t J
' inicialmente, 128 rnunící- tidades. Outra novidade

Macrorregional acontece- OVO 10 U O O rOle O
. aragua pios-pólos do Brasil, den-

'

que a munícípalízação da
rá em Jaraguä do .Sul no

tre eles 18 de Santa Ca- merenda trará, segundo o
próximo dia 24 de março, tarína, onde se inclui Ja- títular da pasta municipalàs 14 horas, no Salão No- O Programa de Apertei- legislação em vigor, bem raguá do Sul, que havia da Educação, prendê-se ao
bre do Centro de Atívída- çoamento para Admínís- como saberem elaborar defendido já no início do tendimento aos alunes du
des do Sesi. tradores de Recursos Hu- projetos cujas despesas governo da Nova Repúblí- rante no mínimo 270 dias
Cabe a Associação dos manos, o Projeto Jaraguá possam ser deduzidas do ca. que este processo Ios- por ano, isto é, também

Municípios do Vale do IV do Serviço Nacional imposto de renda a pagar, se executado.
,

nas férias, excetuando-se
Itapocu, a coordenação do de Aprendizagem Indus- para fins de investimentos Para Balduino Raulino, os sábados e domingos.
Seminário, que reunirá em tríal, desenvolve no. perío- ou. aplicações nas áreas L.C a municipalização da me- "Isto porque _ conclui _

torno de cento e vinte pes- do de 17 a 19,de marco.. treínámento e desenvol- renda trará descentraliza- a merenda escolar é, com
soas dos trinta municípios das 17 às 20 horas, 110 Au- .. vímento .de pessoal, ou' ção, eficiência e rapidez, provadamente. um fator
que compõem as associa- ditório do Centro de Ati- documentação pera os fun- haja vista que os recur- de estímulo à permanên-
ções de municípios vidades do Sesi, o módulo cíonäríos.

,
sos para compra serão re- eia do aluno na escola e

AMMVI (Blumenau), Amu- "Leis de Incentivos Fis- passados diretamente às à melhoria do seu desem-
nesc (Joinville), Ampla cais", que dará condições Ö Projeto Jaraguá IV" prefeituras, através de con- penho no processo de en-

(Mafra) e Amvali (Jaraguá aos participantes de -co- vem tendo uma boa fre- vênios. a serem assinados sino-aprendizagem".
,do Sul). Para Dávio Leu, nhecerem amplamente a quência de

partic.iPantes. PRT -Integra-se na defesasecretário - executivo da

formar Associação' do c·onsumidor

Neste sábado, na Praça
Âagelo Piazera, defronte a

Prefeitura Municipal, vai'
acontecer a partir das 1

horas, a primeira Feira de
Afte e Artesanato do ano,
'da Fundação Cultural e

,:Associação dos Artesãos
de Jaraguá do Sul. Além
da venda de artesanato,
produto dos artesãos 10-

cats e de outras cidades
do�stado, haverá atrações
de palco, assim como de
-monstração à cargo do PX
Clube, varal da poesia e

pau-de-sebo.
A Feira acontece cem

pre no terceiro sábado de .

cada mês. ..... _ ,

,

Co.strua • ililo iovestillello e ,ue Jaraalá ,reeis•. Artama ex,asilares enladls

Feira de Arte e
'Artesanato

JARAGuA DO SUL - CIDADE SrMBOLO DA FAf\iliLIA .JOURDAN

Aposentados, vão
Aconteceu na noite de

ontem, dia 14, no Salão
Nobre do Centro de Ati- ,

vidades do Sesi, vrn en

contro com aposentados e

psnsíonístas da Previdê�
cia Social de Jaragua,
quando o advogado Dr.

Acácio Bernardes, de Blu-,
menau, fez uma ampla. ex
planação _sobr,e. a situa?ão

A Delegacia Regional
-dos aposentados, perda sa- do Trabalho em Santa
Iaríal a partir de:, ��a2..:e �,Catarina iniciou quarta
formação da Assccíação feira, día 12, sua atuação
d.os .

Aposentados e Pen-
na guerra contra as reno

�lOmstas, .

buscando, com
vações de preços, fiscali

ISSO, a uníão da classe na zando com as mesmas atri
busca dos seus dir�itos e

buições da Sunab, mas

':la luta �o. a�end�ment? com uma vantagem a
as suas reívíndtcações bá-

maís, já que possui 15
sicas.

postos regionais e cinco

sub-delegacias instaladas
estrategicamente no Esta
do. Desta forma, poderá
dar cobertura ao interior
de Santa Catarina. O de

legado do trabalho Paulo
Soar salienta que não ha
'verá prejuízo nas atribui
ções específicas da DRT.
Informa Soar que estão

envolvidos 50 fiscais do
trabalho e 30 servidores

- �' �. _".

para apoio técnico. Ele sa

lienta que estes funcioná
rios irão ao local para
averiguar e confirmando ii
denuncia lavrarão o ato. de

infração. Para o delegado,
fiscalizando o congelamen
to de preços, estará prote
gendo /0 trabalhador, em

poder aquisitivo.
Essa medida, determí

nada pelo ministro do Tra
balho Almir Pazzianotto,
atinge diretamente Jara

guá, que é sede de um

dos quinze Postos· Regio
nais do Trabalho de San' a

Catarina, localizado na rua

Reinoldo Rau. defronte o

Mini-Box. Seu títular é o

Dr. Laércio da Cunha Sil
veira e o telefone para as

denúncias é 72-0210.

PDT marca para abril a Convenção e instala Sub

'diretórios
. '

PAgina 3

Finalmente saiu a tabela oficial das bebidas.
.

, Confira na última pägtna

Jaraguá sedia em maio competição sestana esta-

dual Detalhes na página de esportes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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:' Os economistas que se Hermann, Roland, Walter
formaram, ontem, pela ex- Janssen, Udo ValdirAdratt Bn.HETE DA ALEGRIA -

tensão do curso. de Fun- e. Wilson José Wat�o. A APAE de Jaraguá do
.dação Educacional da Re-

.

A importância da cerí- Sul já temem mãos o -J:>�-
g'l'OI;O de JO

.. ínvüíé, em Ja- mônia que se realizou na Ihete da a1egÍ'ia,' que po
cd' idouíríd apró CONFAMA ..... No próxíraguá do Sul, através da Igreja Evangélica Lutera- . era ser q qum o n -

mo día 12 de abril, será
PERJ....... Fundação Educa- na de Jaraguá do Sul, pría entidade ou no Besc,

=

c '01 pag'am 'nt aeste 'ben . realízada em Jaraguá do
oíonal Regional Jaragua- transcende de importância o' .

.

e o A -

PASTOR WAGNER..: Com- ..

t t co e na Caixa Econômica. Sul' a 4a. Convençãó dá
cerimônia realizada no diaense, são os seguintes: em relação a.tan as ou ras

Trata-se de promoção -be- Pamílía Marquardt (Con-Adelézía Rosane Moretti, ,<Dl� se reali�aralÍl_ em .�os-. neücente;' --onde" --pa-gando" '1I!lma); • nas-
. dependências 9 de março, domingo, .äs.. ·:

Alvorli Xavier Ribeiro; sa cidade, porque é a prí-
$ 000 d 1 d�.C.A.. ßae.pendi. Será um 2Q horas, na Comunidade

Alberto Dauer Neto, Aldo melra turm
..
a de' sconomís- Cz. 6, o a ®,rente de Lages, o' Pastoor R�ul.UI;l "'_�u.o., encerre n día 12 d'e abril acon.t.eciDiênto. de confra-RomeQ' Palold,· Almir· Jo- íAs��e se fOmla em .Jara- c

"7 'Sa·'· °t .. �JI.Y,

Q n"'tum te.mtza."'!Ö,· de reencontro, W�gner, que j�' 'exerceu
c.

sé Fagundes, Airton José, guá,. permítíndo os estu- a um
.
nana ua '.

que hl'quatro anos vem o pastorado em Jaraguá,
Marchí, Carmoem Dalpíaz, da.n·.te.'s.,",'_fea.liz,a.r,. ",O cur-so um Voyage, um Gol, um

. foi ordenado Pastor da,.. . Saveiro e um Fusca 1600. acontecendo, sempre com
Cels.Q Perín, Cristina Yo- superíor, sem se ausentar

inteiro sucesso. Igreja Evangélica de Con- ,

landa Badurá, David, Cor- do quadro. urbano.
. O valer pode . ser ínte-

físsão
.

Luterana .

no:
. Brã-

.

. gralmente deduzido. do,' 'I Q 1 b
rÓ,

sreia, Devanir Danna, Elmo A recentíssima .ínaugu- LAN.CHES _ Receberam SI.' ue e e rece a o no " '

."

d' imposto. de renda. Cola- b
' .'

José Lenzi, Gilberto Hen- ração de mais uas con-
suas amigas de lanche na so a raço e as nossas ora"

,

ríque Fausel, Gilmar Ro- fortáveis salas de aula é bore!.
última quarta-feira, as se- ções.

gério Menegotti . Rocha, a certeza de que .. o'?tros TEPASs:E/BARTEL _ Na nhoras Cleoníce Marcatto,
Guido Líndemann, .Ildomar 'tantos cursos· superiores próxima sexta:feiraj día Deta Kaesemodel e Euni- CASAMENTOS _ Em rios-...
Gaedke, Ingomar Schün- serão realizados nesta cio. 21 às 2Q horas; .na Igreja ce Dellagiustína Barbosa. sa agenda . branca deste =
cke., Inécío Vieira, Jair dade,. pela clarividência M�tiiz São Sebastião,. O Cate das Primas teve sábado, anotamos, os casa;'
Roberto Leit�?ldt, José d.e suas autor�dades e �i� acontecerá o enlace. ma- como anfitriã a Sra. Vera mentos de: Matriz L, 16h.:
Heidemann, Jurgen Joa- ngentes classístas

', HOle, . trímoníal de Marlene Te- Marquardt Haake. José Mader/Solange Weid.,::'
chím ..J o e s tí ng, Lau�o 250 alunos íreqüentam :

passê 'e Luís' Cláudio Bar-
.. . ... ner, 11h15 _ Nélson Pavâ-.-

Stoin�ki, ,Leodomar. LUIZ' normalments, o�' cursos tel." Ela, filha' de Geraldo �ISS JARAGUA
c- Pros-

.

nellojSoloar Santa, 18h �, ,

Lopes, '.' �indalva, Wílbers-
.
supenores of:recIdo� pela -

(Waltraud) Bartel e o not- ,segu._em ... ,?S preparativos _. Lori Gili/Madene .Efftipg; ..tedt, LUIZ Augusto da Coso. PERJ, sem sau da. cidade, ,vo, de Heínz (Ilga) 'BaF'· pará o Concurso Miss Ja- no Rio Molha às l1h�� -=-' :'

ta, Luiz Femandc Wolf, com toda a Co�odidade .e :. tel, em ato que terá como raguá 86, da Secet e Cäe- Adilson Antunes/Ma�inaMaria L,?iza. Emmendo�r� o melho� padrao de. enSI-
. padrinhós Mauro (Arlete sar's Cl�b. A da�a s:rá 12 Bruehmüller, 18h _ .Wi�-. :

ferI Mano LIcyr Ferreu,a no do. PaIs. Graças aos que .

Vicentini) Tüsset e Errol de abnl,. no GmáslO de .son Hinsching/Maura Pe- _

..

Filho, Nivaldo Petry, Pau- �credltam no grande des- Zimmermann/Mátcia Isa- Esportes Artur Müller e o reira e 19h _ Luís CarlQs�
lo Dalfiore Dallagn�lo" Pe- tmo que agu.arda esta ter-

bel Tepassê. Os noivos rc- agito musica! será �o WinterNérônica Peron; ,

d�o Anacleto Ga�cla( Ra- ra. E a Grande�a pelo Tra·
ceberão os cumprimentos, Grupo Tubaraoi um dos na Barra,· l8h _ Sandro

mIrQ. Pedro S.c;hmItz, Reno .bal,ho do brasao de Jara-
após a cerimônia, no C.A. mai� fan;t0sos do Estado. Pereira/Ja�e Roc�a e em

Schwartz, RIchard
. Pet�r gua do Sul.

Baependi. Felicidades. As mscnções estão aber- Santa LUZIa, em Igual ho-
, tas na Secet, até 1Q de rário, Osni de Souza/NU- .

NOVA ASSOCIAÇÃO - abril. za Maier.
Diante das· recentes·medi-

.

das econômiCast um gru- IDADE NOVA _'Poi mui- FAlECIM�NTO _ Falê

po de'senhor�s da,'cídade, to cumprimentada pelo ceu em Joinville, no dia
. está viabilizand0 a funda·· seu vasto círculo de ami- 9 de março; aos' 61 anos'

ção da AssoCiação:'-das zades, por'ocasião do ani- de idade, o Si. 'lviänue('
Donas_de_Casa, com átúa- versái'ior, dia 13, passado, Domingos Malaquias� Dei-' ,

ção imediata ne. fiscaliza- a Sra. Araci, esposa de xa viúva a esposa Ede-
.

ção da observâncià do Adelmar Max Eggert (Pe- mea, 4 filhas, 4 genros, 8"
congelamento e

.

tabela-:- ninha), diretor financeiro net(ls e 3 bisnetos, além

mento de preços a nív�l
. da Kohlbach, Nossos pa- dos demais parentes. o- se�

.. :

de consumidor, no comér- rabéns!. pultamento ocorreu dia 10; . �

cio local. O fato não dei- às 9 horas, no Cemitério
xa de ser positivo e tem

.

NO CINEMA - A progIa- Municipal. Aos enlutados,
todo o nosso apoio. mação do Cine Jaraguá é especialmente ao Armíní6

esta: de 15 a 18/3 - "Flo- e Edir Malaquias Mar ...
. resta de EsIlieraldasH r dias quardt, nossos leitores, os .....

19 e 20' - uBroce-Lee Dra, votos de pesar deste se-

gão Invencível contra manário,

J

;\
. 'Economistas de 1985

Jóiqs, relógios, pulseiras, anéis, �1ianças, prataria
, e. artigos em ouro é na

; ReIQj�ätia.' AVENID,A.
.

. '-'Sempre um· bom --presente à sua escolha".

,Na Márecba1,. 431 • na Getúlio' Vargas, na 9

Celina Cabeleireiros.
Atendimento unissex. Experiência comprovada em

cortes, pentead�s, maquilagens e tratamento ca

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

. Rua Gumerc�do da Sllva _: Fone.12-2165. "

ao Jado:da Caixa EconÔmica

Mamãe Coruja
Artigos Infantis, Perfumes e .Bijouterias.

Use nosso crediário.

Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone 12-06�

Av. Mal. Deodöi'c:f 119 1.,121, ao. lado «Ja Pl'aça'
.

i Paul BarriS
Fm�l: Reinoldo.Rau 606 � Edlflclo Santa TeréZlnha

Dê flo.res a quem você ama. Decorações
de igreja, e salão, buquês, arranjos, plantas

ornamentais, com _trega a dOInicUio. Atendimen'
to· por profissional no ramo.

Casa das Flores'

Gente & Informações
14, seu esposo Nivaldo,
formou-se em Economia,
aqui em' Jaraguâ do Sul.

Shao-Lín": de 22 a 21 ....

i'Rock . Estrela'! (nacíonal) :
e, de 29/3 a 03/4 _ "Os

Trapalhões BO rabo do
Cometa".

.. MENEGOTTI .. VEICULOS
_ :NösfOS

.

queridos .ami-'
gos

.

da Meri�gotti VeiCu

los, tendo a fre:pté Mauro
Koch, Waldemar Rocha,
D. Maria Kanzler Mene-'
gotti, D. Therezita e fi

lhos, ao lado de funcioná
rios e convidados, confra
ternizaram-se na terça
feira, em comemoração ao

décimo aniversário da Ie-
. venda sorriso em Jaraguá
'do Sul. O chopinho" e o

espetinho esperto rolaram.
Parabéns!.

-

lho" dia 12,. o baile de fé�
rial!, com escolha da. rainhu.
dos estudantes de Jaraguá
do Sul" que será musicado
pelo 4a. Redenção; em ou

tubro, em data a. confjr�
mar,. o maior acontecimen
to sociçü do clube, o· bai"
Ie das debutantes;' em 28

.

de nOveinbro,. o baile d�
aniversário do clube, com
o Conjunto de Ritmos So
ciety e, no dia 31 de de
zembro, o reveillon, cOin' .'.

a Bandinha Lyra da Auro·
ra. Entre os meses de
agosto e setemblÖ,' a ditê�,
toria está q,efininçlQ a_ prä- __

gramação.·
. ...;:_, �.

C.A. BAEPENDI DEFINE A PROGRAMAÇÃO·
SOCIAL DO ANO

o Clube· Atlético Bae

pendi, pela sua diretoria
. social, tendo à frente o

vice-p r e s i den t e Arno
Henschel, praticamênte
tem definida a programa-

. çãö de· eventos a serem

desenvolvidos durante o

ano .. Afora o baile de car

'. naval, em fevereiro, no dia
OS PETRY _ No dia 8 '18 de abril acontecerá o

passado, foimou-se pela: baile da juventude,. com

Faculdade de Educação o Grupo Bandeira II, de
Artística da FURB, de Curitiba; dia 11 de maio,
Blumenau, a Sra. Jussara o tradicional· baile. do Es
Amódio Petry, tendo a so- .. pirito Santo, com música
leriidade,' de. colação de da Bandinha Verde Vale

grau acohtecida no Teatro (Pome-rode) e �andinha
Carlos Gomes. Ontem, dia. Lyra da Aurora; em ju-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. CORREIO DO ':'POVOJ'aragüÁ dó Sul - Semana de 15 a 21/marçÓ-de 86 .:-.-:;;

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

POT marca Convenção para abril
e instala Subdiretórios

Criadas' tres >'escolas'
básicas'· ßlQlicipais-, _.

o Partido Democrático .» marcou presença o advo- munítáríós, c o m o p o r No dia 05 de março, a lar, à. admíaístração -mu-
Trabalhista, fundado nas gado Acácio Bernardes, exemplo no Jaraguá Bs- Secretaria Municipal, de. nicipal está entregando,
bases, com o respaldo da presidente do PDT de Blu- querdo e Vila Rau, onde Educação recebeu comuní- quatro novas salas de au- -

classe operária e das lide- menau e postulante a can- os moradores, através- .de. cação do presidente do la" além de despensa, co
ranças comunitárias, sem didatura ao governo do,' abaixo-assinados reclamam Conselho Estadual de Edu- zínha e área coberta. Es-
atrelação a grupos ou em- Estado. �

, das deficiências, principal- cação, Antônio Osvaldo tas novas salas possibili-'
presas, � hoje realidade

.

O �DT também, se�undo, mente relacionadas à falta- Conei, dando conta dá tarão a eliminação do tur
�JD Jaraguá do Sul, Jato Madrid, dentro da flloso:,,' de . .íníre-estrutura-e- cla-" aprovação do .. processo no

,.

íntermedíáno. que é
q\le pode sec observado fia

_ ,partiqár�a d�;',. �t�al': mam .. soluções. : ,', :,:,' ':::;' .. 875/15, por unanimidade, - ímpratícével .em
: termos',

pêlo' .seu crescimento e' _ [unto ts bases, Y'�i: �Jlst�-:: ,Madrrd� � -6 .. PDT; �öib6· pata -. a �'cnaç-ãó
..

, e' ,funcio-' de .atendímento escolar.
fortalecimento. :a st a,m o s l�r: su!>dir_etó,r:ios, �ql. todo , um. todo-,. -via ,enc&iBinhàr·, namento de .. 'Sä"': a 'Sä; 'sé-: ,E' e-sta semana; reumdo;'
desenvolvendo um trabe- o munícípío. A. príncípío,': as ,reiVindicações .às aüt(i:,' ríês do ensíne de 19 greu, ,.

lho de mobilização social," está decidido. .a
_ i.n�alãç&(;)�� rídadesmunícípaís e deläs: na Escola '-':�ásicà 'Santó o Conselho Estadual' de

ocupando os espaços re- em Nereu Ramos, Vila Rau, cobrare o atendimento, de-' Bstevão. O feito .íot con- Educação analisou novo'

legados por outros parti- e Jaraguá Esquerdo, para vida. Esta' fórmula de siderado "histórico para processo elaborado pela
dos, onde o povo é con- debater os problemas .es- atuação "direta do partido 'a educação de Jaraguá do Secretaria Municipal de
vidado a participar e atuar pecíficos de cada comu- na mobilização dos bairros Sul", haja vista que

-

é a Educação, para que seja
decisivamente pelo que nidade e apresentar solu-' e' na detectação das, suas primeira escola básica implantada e criada a Es
lhe é devido". A declara- ções alternativas aos vá- principais aspirações, cabe municipal criada no inte- cola Básica Cristina Mar
ção do presidente da Co- rios problemas que são de- .em razão de não possuir ríor, a cerca de 20 quílô- catto, no bairro Jaraguá
missão Executiva Provísó- frontados, buscando a re- um representante junto a metros do centro, possi- Esquerdo. As perspectí
ria do PDT, advogado Ro- solução dos mesmos 'Com Câmara de Vereadores, bílítando, com isso, a con- vas de aprovação eram as

berto Marcelino Vargas as armas que dispõem: a" conforme explica o Presí- tínuídade dos
'

estudos a 1 mais favoráveis, fato res

Madrid, é acrescida da força comunitária. dente, que está estudando uma vasta clientela, que, saltado pelo secretário
confirmação da data de Em âmbito, regional, 'a possibilidade de ímpe- por motivo de distância Balduíno Raulino e pelo
13 de abril para a realiza- ontem, dia 14, à tarde, foi

-

trar mandado de seguran- e/ou condições econômi- vereador líder do gover
ção da Convenção Muni- formada a díretoría. pro: ça centra a Prefeitura cas. não puderam seguir no na Câmara, Almiro An
cipal, para eleição do Di- visória :n?S municípios de, Municipal, pela majoração o aprendizado nos bancos tune: Paríes Fil?o, este, na
retório, Executiva e De- Guaramírím e Massaren- : das tarifas' dos ónibus co- escolares. sessao legíslatíva de se

legados. iluba e, até o final' do letivos para Cz$ 1,50 (em Da mesma forma o pro- gunda.Jeíra, quando elo-
O partido já encaminhou mês, ou mais tardar em,' princípio) e após para cesso 121/85, autorizou a g�ou também a admínístra

ao Fórum a documentação abril, o PDT criará bases
_ Cz$ 1;20, teríndo o decre- implantação de Sa. a 8a. cao municipal pelo traba

necessária, assim como em Corupá e. Schroe�=r, to presidencial que proí- séries na Escola Básica lho que vem réa�zando
cerca de 160 fichas de fi- fechando a nncrorregiao. biu o aumento de preços Alberto Bauer, onde, para em prol da educação.: co
líações. A tendência é Ie- APQIO E MOBILIZAÇÃO

. dos produtos e' serviços a atender a demanda esco- mo um todo.
char 190 filiados até o fí- Para o, Presi�ente do partir de 28 de fevereiro,

Legl·sla·tl·VO mostra reall·zaço-es de 85'nal de março, muito em- PDT em Jaragua do Sul, com a decretação do paco-"
bora o número mínimo a semente foi lançada, o te econômico.
exigido pela justiça elei- partido fundado, montado Com relação ao pacote, A Câmara de Vereado
toral seja 175, consíderan- e em vias de realizar a, Madrid vê o congelamen- .res de Jaraguá 'do Sul,
do o número de eleitores sua Convenção. E apesar to dos preços como uma

aprovou os projetos-de
inscritos até 31 de dezem- do pouco tempo da sua 'medida boa, porém, crítí- lei, autorizando o Execu
bro, que somavam 31.777. fundação, acredita que te-

ca a fórmula usada pera tívo a receber, em doação
Chapa única concorrerá nha ganhado a, simpatia o cälculo dos salários, que pura e simples, áreas de
na Convenção, definida da população, pel� sua veio prejudicar sobrema- terras para implantação de
na noite de ontem, sexta- ação voltada a SOCIedade, neira o assalariado, apesar escola e cemitério na Bar
feira, no Beira Rio Clu- onde destaca o apoio e dos deSIlÍentidos governa- rá do Rio Cerro (Rua Ber
be de Campo, na qual defesa -dos problemas co- mentais em' contrário. tha Weege). O vereador

"Isto e�tá. mais do ciu�' Orival Vegini, teve apro
evidente;' t observa o Pre- vada indicação soUcitand:')
sidente do PDT em Jara- ,

a Secretaria Municipal de
guá �o Sul� par� quem. o Educação, a viabilidade da

" prefeito Durv�l Vasel .não implantação de uma uni
mede as palavras, -. haja, dade escolar na proximi
vista que ':declarou seu' dades do Posto, de Saúde
,apoio .

ao pacote, propa-' da Vila Lalau, para aten-
gando

,.

que" foi proposto dimento' as 'crianças do
pelo seu partidO e que, pré-escolar e 1Q grau.
dentre outros, veio acabar E afora isto, foi apre
com a especulação, quan- sentado o relatório das
do a própria Prefeitura es- atividades legislativas de
peculava. através de apli- 1985. Nas 56 sessões, das
cações financeiras, "que quais 53 ordinárias, 2 ex
muito bem poderiam ser traordinárias e 1 solene,
empregadas na resolução houveram 43 faltas de ve

dos inúmeros problemas readores, sendo 20 de Me
de Jaraguá do Sul", con- neL 4 de Heinz Bartel 3
cluiu. de Almiro Farias, Álido

Krutzsch e Arnoldo Schulz,
2 de Ortval Vegíní e Alt-

,

do Pavanello e 1 de

Atayde Machado, Lauro
Siebert, Luiz Alberto Oe
chsler e Luiz Zonta. No
período, a Câmara apro
vou (e o prefeito sancio
nou) sessenta projetos-de
lei, 3 projetos foram de
volvidos ao Executivo, 1

arquivo 'e 1 rejeitado.
As Comissões Técnicas

Internas exararaDl 200 pa
,

receres: 68 da Comissão
de Legislação e Justiça,
63 da Finanças, Orçamen
tos e Contas do Municí
pio, 61 da Redação de Lei
e 8 da Transportes, Co

municações, Obras e Ser
viços Públicos. Fo'ram bai.
xados 2 decretos legisla
tivos, 2 resoluções, 3 de
clarações e 3 portarias. A
edilidade apresentou 150
indicações, 41 reqqerimen
tos, 13 moções e 2 pedidos
de informações, totaHzan
do 206 proposições,

Terraplenagem Vargas realiza os
aterros na segunda ponte

-

,-

Fruto de um trabal)!o honesto e séno que

vem dese'Dvolvendo há '\!'ilri.os anos em Jara

g.... do Sul e região, a TeXl\ilplenagem Vjlrgas

Lttl,; foi contratada pela Enge�, ve't\ce.dora da

coil�l'rênc1a pública, para proceder o aterro das

caooeeltas- da segunda ponte sobre o rio, Itapocu.
Segunct� �os informou o empreSá,rio lIdo Domin

gos Vart.� as obras de terraplenagem, galerias
; pluviais 't� pjlvimentção da rua Bernardo Dom
: 'busch, que tiâ..:, aces�o à ponte, estão se'ndo ini-

ciados.
--

Ã realização' 4estes trabalhos pela empreSa
jaraguaense Tei:raple,n.�gem Vargas, deu-se em

razão de um acordo de participação com a em

presa vence'dora da concorrênda pública, que foi

a �gepasa _ Engenharia do Pavimento S.A., de

Jofnville.
,

De acordo com o Sr. lIdo, com base nas in-

formações que' obteve, no máximo no próxima
semana o tráfego será liberado para. veiculos le�
ves mesmo não estando conclulda a pavlmenta
ção' asfáltica. É oportuno destacar a execução de

Gbras no muntcipio por- empresas aqui sediadas,
eomo é o caso da Terraplenagem Vargas, ge'rando'
divisas e riquezas que circularão' na própria· re-
giio.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÀ 00 SUL

,

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do S�l informa aos Contri-
buintes do Alvará de Licença p/Localização, que _poderão retirar o Car
nê p/pagamento do Alvará de Licença a partir do dia 14 a 31 do corren

te mês, sendo que no Ato da retirada, terão que apresentar a guia do
recolhimento 'do Imposto Sindical conf. Art. 607 e 608 da CLT.

IVO KONELL
.

ORLANDO SCHMIDT
SeCretário de Adm. e Finanças Encarregado e Resp. p/pivisão

Tributação 11

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.raraguá do Sul - Semana de 15 a 21/março de 86

ANIVERSARIANTES

I CORREIO DO '·POV.O

tiIii
-

e de Lucia
-

Càscho
Prestíní,

Fazem anos hoje: 15
Sra. Geni Costa Silva, Sra.
Roseane Maria Nort, Sr.
Salim José Dequêch, em

- Guaramirim; Srta. Eliane
Reimer, Sra. Iracema Fu
síl, Sr. Antônio Pedro
Martini, Cá·ssia Behling,
Irani Manske, Jair Pedro- Dia 26/fevereiro
nt, em Curitiba, Fábio, fí- Danielle, filha Erasmo
lho Qsni (Gisela) Müller. (Elvira) Deretti

Fazem anos domingo Dia 21/feverelro
.

Dr. Luiz de Souza, no Rio
.

Daníel., filho Sér�10 ·(Ma.
de Janeiro; Sr, Célio Ren- ria Jane) .Spezia

.

gel, Sr: Ivo Síewert, Sr. Joice, filha Júlio (Rosa
Rudolfo Brandt, Irací Barg, Maria) de Souza

José Kasmirski, Daníele Jaqueline, filha Jaime

Luise Krause. (Isonilda) Giese
Alana Cristina, filha Re-

Dia 17 de março nato (Brigitte)' da Silva
Sra. Lourdes Anita Hin- Wilian, filho Aloisio (Te
terholz,' Sra. Cleide Syrle- resinha) Sevegnani
ne Gonçalves, Sr. José. Ketty Regiane, filha Val
de Ávila, Sr. Adalberto dir (Liane) Straub
Bertoldí, Gerson Lueders, Andersen Almir, filho
Bdínara Adelaide Boss, Deocleris (Sblange) Ges- Edital 14.137 05-03-86.
em Arthur Nogueira-SP; ser Edson Floriano e SÔnia Edital 14.141 de 06-03-86.
Karine, filba Leomar (Ro- '.Dia. 20/fevereiro Fernandes Reinaldo Mamedes da S1I-
silene) Leier, Horlsndo Edson,' filho Valdemiro Ele, brasileiro, solteiro, va e Marlene Pontlce'll1
Ponticelli. (Elsina) Knieger operário, natural de Rio Ele. brasileiro, solteiro,
Dia 18 de março _Rosimeri Andréia, filha do Oeste, neste Estado, operário, natural de Ca-

Si. Itamar da Silva, Sra. Alfredo (Gatir) Zilsdorff domiciliado e residente na xambu do Sul, neste Esta-
Sílvana filha Romualdo Rua João Doubrawa, nes- do, domiciliado e restden-Yolanda Nicoluzzi.Motta, ,-

.

("I"' ) D' ta cíded fílh de. Ari tí te na Rua João Pleníns-Sr. Hans Beyer, em Cas- rereza uemon. e, . 1 o e ns 1-

cavel..PR; Sr. Walmir João Dia OI/março des Floriano e de Erna check, 664, nesta cidade,
John Michael filho AI Ploríano. Ela, brestíeíra, filho de Aristides Mame-Medeiros, Sr. Waldir Fodi, ,- ,.

Sandra, filha Mário e Ira- fredo (Ivete) Potapoff. solteira, operária, natural des da Silva e de Cecilia
ní Ristow, Wal t r a u dOia 02/março de Jaraguá do Sul, domí- Pinheiro da Silva. Ela, Edital 14.146 de 1Ö-03�86,-_:
Schmidt Xavier. Ivonete, filha Emílio (Ana) ciliada e residente na Rua bresíleíra, solteira, operá- Pedro Gatscheor e LOirita-

Derettí, �.

.

João Carlos Stein, 334, ria, natural de Jaraguá do Michalach . '.

Dia 19 de março Josiele Verginia, filha nesta cidade, filha de AI-' Sul, domíeílíada e residen- Ele, brasileiro,' solteiro Úl.�Sr. Alfredo Lange, em Co- Gentil (Johanilde) Spezia fredo José Fernandes e te na RUa João Planins- vrador, natural :de j�ra- :'�rupá: Sr, Renato José Adriane Marta, filha Er- de Elvira Grahl Femen- check, 664, nesta cidade, guá do Sul,·(lomiciIiado e'Wunderlich, em Piçarras; no (Edla) Vogel des. filha de Leopoldo Pontí- residente na ;Estrada:' G�-Sr. João Carlos Lange, em Ola 03lmarço cell! e de Regina Burger ribaldi, neste distrito' fi�Corupá: Sr. José Bruner, Luis Carlos',' filho Luiz Edtal 14.138 de 05-03-86; Ponticelli. lho de Ewaldo Gatsch�r .eem Bela. Vista do Paraíso- (Odete) Vaílattí . Izalmlr ReUz e Janete Ma- Edital 14.742 de 01-03-86� de Ana'Leithold Gatscher..PR; Dr. Paulo Roland Un- Ola 04/março ria Moretti AdQlar Horwarth e Isolde Ela, brasileira, solteira, doger, em Jlle; Enéas Neto Diogo, filho Adolar (Ama- Ele, brasileiro, solteiro) Zll�
-

lar, natural de BeneditoFernandes. bile) Atanasio da Costa ,motorista, natural- de Ja- Ele" brasileiro, solteiro, pe- ��vo, neste Estado, domi-Dia 20 de março Elaine Cibeli, filha ArUn- raguá do. Sul, domiciliado dreiro, natural de Corupá, CIlIada e residente na Es-Sr. Paulo Roberto Bauer, do (Ivete) Campestrini· e residente em Nereu Ra- neste Estado, domiciliad-o e
tfada Garibaldi, neste dis-Sr. Inocêncio Silva, Sra. Dia. OS/março 'd E trito filha de Marl'an M'mos, neste distrito, filho reSI ente na strada No-' o 1-Cecília" esposa de Arno Roberto Paulo, filho Pau- de Campolino Reitz e de

.

va, neste distrito, filho de . ��alach e de Tecla Mi-Benetta, Sr. José Watzko, lo (Rosa) Jagelski Maria:Charlotta Reitz. Ela, Heinz Horwath e de Re- alach.
Sr. Edgar Piazera, em Rio Litiana Caroline, filha Iri- brasiléi'ra, solteira, indus� gina Horwath. Ela, brasi-do Sul; Sra. Milda F. neu (Lemêsia) Junkes triária, natural de Jaraguá �leira, solteira, operária.Schütze, Sra. Arací Win- Evelyn Dayana, filha..·Ralf t 1 d Jdo Sul, domiciliada e re- n�_]ilra. e araguá do Sul,ter Schmidt, Nélson Li- (MagalI') Mueller. sl'dente em Nereu Ram·os do':'m":I"cl'}I'ada e 'd t. ,

.... reSlenepinski. Dulcenéia, filha Osvaldo. neste distrito, filhà de . .na Estrada, Nova, nesteDia 21 de março (Marilise) da Silva Alindo Moretti e de Olga "distrito, filha. de AlidoSr. Manuel Henrique Ka- Dia 06/março Zanella Moretti:
.

Zils e de Ranica Fritzkeran, em Curitiba; Sra. Re- André Alvino, filho Zefe- ZUs.nilda K. Beck, Sr. Elói. rino (Ivone) Balsanelli
Zanotti, Célia Rodrigues.

.

Ola 07/março
Nerciana, filha Nelsival
(Ma. Beatriz) de. Andrade
Luciana Rafaela, filha Al
mir (Ma. Lourdes) de
Aguiar
Elisa Bogo" filha Marcos
(Dalvá) Zimmermann
Adriana, filha Sigfrid (Ro
sita)' Borchardt.
Gilmar, filho Pedro (Vero
nica) dos Santos
Dia 08/março
Alexandre, filho João
(Evanir) Maçaneiro
Ola 09/março
Joel Rui, filho Helbert
(Renilda) Goltz.

J;lALECIMENTOS

Dia 28/fevereiro
Ervino Rie2el, 85 anos

Dia OI/março
Amancio Lopes, 80 anos
Ola 03/março
Elsa Mueller Dorn, 69 anos

Roland Wischral, 49 anos

Assumpta Zapella Pava
nello, 51 anos
Dia 07/março
Rodolfo Sprung, 64 anos
Agustinha Köhler, 83 anos
Dia 08/março
'Gervasio Çorrêa, 53 �nos.

NASCIMENTOS

Ola 04/feverelr.
Gabriele Tatiana,
Joaquim (Evanilde)
drotti.

Ola 2Sife'Verelro
Janice Suelen, filha Almir
(Doraci) Laube

. filha
Pe-

PrlclaDlas de. Casallentls
. MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oficial de R"'
gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, ßs
tado de Santa CatariDa, Brun. faz saber que compareceram em
Cartório exibindo Os docuolent.ós exiaidos pela lei, a fim de se
habilitarem para casar. 91 seauintes:

.

.,

Edital 14.136 de 04.03-86. Edital 14.140 de 06-03-86.
fvilIdo Hencke e Isabel Wllmar Nicocell1 e Silva-
Machado na Mohr
Ele, brasileiro,' solteiro, Ele} brasileiro, solteiro,
rnontadcr, natural ·d� Luís - balconísta-natural de Mas
,Alves� neste Estag.or UQmi- saranduba;c- neste Estado,
cillado:e te.i�Dte· na �ua domlcll1ado e residente
José 'Bnui:J.endoer·fer .. :184, :na -Rua

.

Antenío Carlos
nesta. cidade,

'.

filho de Perreíre, 911,' nesta cída-
. Bruno. Hencke e de Leo- de, filho de Otavio Nico-
.

nor da Costa Hencke. Ela, ceUi e de Cecilia Cisz Ni
brasileira, solteira, borda- cocelli. Ela, brasileira, sol
deira, natural de Jaraguá tera, auxiliar de escrító
do Sul; domiciliada e resí- río, natural de Schroeder,

.

dente na Rua João Klein, neste Estado, domiciliada
38, nesta cidade, filha de e residente na Rua Mare
Vitore Machado e de chal Castelo Branco, 2.914,
Leanor Gorges Machado. em Schroeder, neste. Esta-

do.'

Edital 14.139 de 06-03-86,
Luciano José Zanella e

Silvia Klltzke
Ele, brasileiro, solteiro,
desenhista, natural de Ja
raguá do Sul, dOIn:icilia
do e residente em Nereu
Ramos, neste distrito, fi�
lho de Willy Zanella e Ce
ceU Olivia Zanella. Ela
brasileira, solteira, domés
Hca, natural de Maripá,
Palotina, Para,ná, domici
liada e residente Rua Pre
sJdente Juscelino, t44,
nesta cidade, filha de Fri-.
dolino Klitzke: e de Elfi
Klitzke.

Edital 14.143 de 10-03-86.
Hélvio Demárchi e'Alice
Prestini
Ele,; brasileiro, solteiro
bancário, natural de Jara�
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Emilio
Piazera, nesta cidade, fi
lho de Mario Demarchi e
de Annita TomaselIi De
marchi. Ela, brasileira, sol
teira, bancária, natural c\e
Jaraguã do Sul, domicilia_
da e residente na Rua Po
_merode, 230, Boa Vista,
em Joinville, neste Esta
do, filha de Hercilio Pres-

PÁGINA O.

Edital 14.144 de 10-03-86.
Carlos Afonso Santos e

Hdolsa Maria dos Santos
Ele, brasíleíro, ::;olteiro,.
natural de Itapema- neste
Estado, domícílíado e re�
sidente na Vira Rau, nes-'

te distrito, filho de Odorí-:
co Braz dos Santos e de
Doraci Cunha. -Ela, brasí-:"
letra, 'solteira, balconíste, :

natural de Campo'Belo do',
Sul, .em Lages, neste Es�-'
tado, domiciliada- e -resl
dente na Av. Mal. Deodo-
ro, 1228, nesta cidade, fi� ,

lha de Germinia Rodrigues
dos Santos.

Edital 14.145 de 10-03-86..
Roberto Le'itold e Suelt
Goreti Greft
Ele, brasileiro, solteiro,
serrador, natural de Ja
raguá do. Sul, domiciliado
e residente em Garibaldi
neste distrito, filho de Ru�
bem Leitold e de Rosalia
Leitold. Ela, brasileira sol
teira,' costureira, natural
de Luis Alves, neste Es�
tado, domiciliada e resí-

. dente em Garibaldi, nesté'
distrito, filha de Lindo1fó
José Greft e de Alsira dös
Santos.

.

Edital 14.147 ,dß 10-03-86.
José Bortoncello. �. Salete
de Ávila .

Ele, . brasileiro, solteit:� ..

operário, natural de Sole�
dade, Rio Grande do Sul.
domiciliado e residente n�
Rua Paulo Kremmer, 44,
nesta cidade, filho de Vi
cente Bortoncello e de Mi
guelina de SOUza Borton
ce,lIO. :ßla, brasileira, sol
teua! Operária, natural de
Presidente Getulio',; neste
Estado, domiciliada e re
sidente' na Ru,a Paulo
Kremmer, 44, nesta cidade
filha de Augusto de Ávil�
e de Angélica Sevegnani.

E para que chegue ao
conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Edital, que será publicado
pela imprensa e' em Car.
tório, onde será afixado
durante 15 dias.
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J�rag�" f!o '�Ul - �emana de t� a �t/março' a� 8G CORRBIO DO lioVO

""; "Visando o desenvolvi- EB Julius Karten, Gtardí
.:'. �menlo do desperto esCö-, ní Lenzí, Élza Granzotto
- ' ' lar e da educação tisica",' Ferraz, Ilha da Figueira,

a Unidade Operacional de ,João' RomArio Moreira e

Educação Fisica e Despor-, Alvino Tribess. 'Com re

tos da Secretaria d,a EdU-,' Iormàs, no valor de" Cz$
cação, destinou Çz$ .... 20 mil, os seguintes': CE

>. '''545.000,00" para constru� Teresa 'Ramos (Corupá),'
. , - � çtio, reformá e 'Humina� CE Lauro Zimmermann e

,

,ção de .quadras de espor-' EB Almirante Tamandaré,
:tes polivalentes em de� {Guaramirl:qt.), CE,Holando
zesseis estabelecimentos de M. Gonçalves"é EB' Eucli
ensino da rede estadual des da Cunha (Jaraguá do

'. :
·"em Jaragua do Sul, Gua- Sul)., ,,-

ran:Í:irim, Corupa e Massa
úmduba. Tais obras, se�,

.

gundo o professor Waldir
Giese, Chefe da Divisão

.
" de Educação Fisica e Des

", portos da 19a. Ucre, bene
�

",
. Íiciarão 8.876 àlunos des-

,

'sas unIdades escolares.
"cc

,,'. Novas quadras serão
.. 'construldas nestes estabe

, lecimentos, todos com re

. cursos de Cz$ 50 mil: CE
';,. 'General Rondon (Massa-
=.,

=Yêihdubal, EB Alfred-o" Zirn
'i; mer�ann (Guaramirim),

I
,

E, pára a iluminação',
Cz$ 15 mil às quadras po
livalentes dos CE Heleo
doro Borges e Roland
Dorbusch e, ainda, EB Jo
sé Duarte Magalhães. '. As

APPs, em ªui! maioria,
juntamente com ii OCRE,
serão as responsáveis pe
lo recebimentol aplicação
e prestação de contas dos
recursos, que serão repas
sados através de convê-
nios e adiantamentos;

.

'�.S'enac oferece curso' de 'êomputação
,
I. " .. '." "

., .

A Ag�p�ia.�eFormação.
'.' Profisslbnal: '

do Serviço
_'''''�Naciona:i de Aprendizagem

: Comercial (Senac) de Jara
"

gUá, do Sul, está abrindo
. 'matriculas p.ara um novo "

CUI'JO ha área de computa
ção, o Basic Nivel II �

Avançado, que' objetiva
• aprimorar os conhecimen
tos da linguagem Basic,

. com a inclusão de técni
;; cas avançadas e progra-

mação. O inicio será no

dia 19 de abril, em ttês:
horários:· das 8 às 11 BO- .

ras, das 14 às 17h e, das
19 às 22 horas.

o curso é destinado a

pessoas com conhecimen
to na área. Informações e

matrículas no Senac, com

o agente João Beckhau
sér, na Av. Getúlio Var

gas 621, telefone 72-2166.

RECURS_(),S A ,SEDE

A bo-á nova' ammciada
por Prad�,'

.. pre�de.:�e a

promessa. :cfö 'Presidente da
OAB/SC,

.'

ÔérifF' Dé�t�i,
..

da
libeáção 'de � iecu..rsOS fi,
nancei,ros para a:,. constru
Ção da pah� que cabe \ 4
Subseção, da sede conjun�
ta das Associações de En
genheiros/Arquitetos, Mé
dicos, Odontólogos e

dicos, Od o n t (>1 () gas e

Advogados... A Diretoria
. da OAB/SÇ,. virá a Jara
g"uá do.�yJ . em ab.ril; para
detalhar

,
a . lib.etação das

, verbas.

,ADVOGAD.OS .

.. AURILENE . M' . BUZZl.
LEONEL PRADI FLORIANI � ..

Questões: de terras _ acidentes, de transito -, ln
ventárlos - cobran�as e "advOCacia ,�m .. g��aL.
Rua Reinoldo Rau, 86 - sala 4 - Föne '12_27tf '

/Sulseçãa dä OAB receberá recursos .ara 'tJsltlir seR� EI aIIol, o Paaor,,, delrlê.tJlmàd
:;'�':':::i o pt�ide�fe iia 'Subse�', ;�u�t��, - jhd�éiais;':'; �uitas' �bs�fi��é',� lJistlça gratu�:' Os apreciadores da 'a'r-

<.

�a�ei 'Iic� '.� varíado
"

do
", '. 'ção da Ordem d�s Advo:-. ,,vezes, :ti).aiares do que o ta,.:qU:.e. ��m ,sobrecarr7ga-, te, no contexto do dese- fato artístico ,cem:-::,_Santa
r.' gagos do BJiasil!SC' �e Ja-

: valorda causa, o que tem ÖO ,�91 Ae�a�ia es, serviços �nho e gravura, terão opor- Cateríne... :: .. .,; ':' --:, C
..' raguá do Suf, 'Dr".Hum- suscítado descontentemen-'. "?OS ·�ad'Y.ogaç�s! fazendo' tunidade dever, no perío-, ,A �xpo_siçã�i:.�l!e::t�,ª:o

- berto Pradí, considerou to,. aínda..maís quando a co� . Cfl;le tenha" que. des- do de 26 de abril a 04 de apoio <;la, Fu,�dªçã9. çl!l��
altamente positivo o eh" .metadé .deve'" ser paga no tínar �mais tempo para maio, na Casa da Cultura ral de Jéliaguá.4�S.lll eda.,

,

centro do colégio de pre-' ingresso dã ação em juizo. esses serviços. do que pa- SCAR de Jaraguá do Sul, SC.(\.R/. serii .aberta no día
I ; . siqentes de subseções da e os restantes após a sen- ra ßeu�, própríos clientes. o Panorama Catarinense 25 de abril" às �O. horas.
-"'i�:'OAB/SC, realizado de 7'a tença final Neste caso. O P!�.sld�!l�� da Subseção ,de Arte, Desenho .& Gra- A mostra ao p'!Í1;>I.�C9 yai� :.:.:-::� de .março em Caçador," houve ,\imá -atenuante, lià� :::iia ,pAW�C 1:" qu�: a!iJID� ,.Vura 85, que reúne obras ser no horário ,qqS l� .4s
"��;;�'�ilde assuntos de elevada ja �ist.à..���,;;-��i;i��n�;.:,� .�l���:. estar . "sö��4á.ria .. de quarenta e: 1pIl .artístas. 20 ho�a.s. �,Os éU:tt§t!=!�' p�r
n':' ';Importância foram discu- te �.:Y�C?!s::�9tegfaL: 4a�:,co�.-o:"p!!C�t�· ��?�2mIco,.; A Fundação .Cetannense tícípentes. sãp; .AgQ�tinQP

i.�'..
.. �Jcl0S e 1evados ao conhe- cust��:�7v�r� qer��r�ga- ;::t>alx_ad� pel.o. 9ov�rno,fe-,:-çle G.ultu.ra, prosseguíndo Duarte, An��Iij.o Carl�,s

,/: .,

�ç!m�nto do Tribunal. d� �oriamente, se: pag<?' �o. ..der� - fa"z_ um a��rta .so-; com seu programa de tor-
, Mac���" �ntô!li� Rösi.c�i,;"� +Justíça do Estado; Pradí ingresso da açao. bre' ,o� chamados. escrító- nar nossa produção artís- Astríd Líndroth, Clênío

c:::-'destaca o alto valor das Outro -ponto que Pradí rios �de cobrança", que [u- tica mais acessível à co- .Souza, Doracy Ginililt,
,:

.

� '�
.' ".. ,

ridicamente são ilegais. 'munídada catarinense es- Edson Machado, EH Heil,
.�::..:::' "Esse pessoal vem cobran- tá fazendo Itinerar o' Pa- 'Euníldo Camargo, Fernen-
.;ve: ",," .·(·S·c:,:'-Ia"s te'r'·a-o 'CzS·'5'4'5' 'm·ll.pa·r·a'.' . do. até mesmo. honoráríos norama Catarinense de do Lindote, Flávia Fernen-

- - .', �

advocatícíos, o que é um Arte, Desenho & Gravura des, Flávío joão Melrínho,

qua'dras
. de esportes crime, e se alguém for 85, complemento ao Pano- Flávio Souto, GeraldO Máz-

.' pagar conta, antes procu- rama 84, ambos organiza- zl, H amI I t o Machado,
re um, advogado pera dos pelo MASC _ Museu Hassis, Indio Negreiros da
cientificar-se, se o cálculo de Arte de Santa Catari- Costa, Jandira

.
Lorenz,

� o v�lór estão corretos", ,na.
,

Jarina Menezes, lorceiy
assevera. A idéia central' desta

-

Mendonça, ,José Silva,
exposição, além de divul- Juan Pôl1etta, JuHana
gar o espírito c'fiativo de Höffmann, Leiza Quares�
nossos artistas, é fornecer ma, Lena Peixer, Marcos

. o maior número possível Rück, 'Mário timm," Max
·de exemplos que as técni- Mourá, Meyer Filho, Moa
cas de desenho e da gra- eir Móreira, Nilson 'Delaf,
vura possibilitam aos cul- Pedrq. Pires, Rddrigô' de
tores destes gêneros e Haro, ROI Kellermann, Ro
apreciadores dos mesmos. sane Oliveira, 'Semy Bra
Não se tiaÚl de uma com- ga, Sílvio Paruchér,' SueJy
petiçã,o, mas tão somente Beduschi, Tereza Heil, Uri
da apre�entação de um' Azevedo e Veia Sabiho.

Compre seus materials de construção na

Mate'rla.is,(,le_co�trução e telhas coloniais direto da Cerâmica Vila Rica.·
" .. -'

.'
- - to.: 'r'-�"_-. ::".. ..�

,

, , ,,� Âquecedor Solar da Funilaria Jaraguá.

E ,além disso, à melhor laje da região. Visite-nos.

Temos o melhor e Um bom preço;

Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira 850 _ Fones 72-1011,

72-2334 e 72-1292 _ Jaraguá do Sul_SC.

Jaragná

Uma empresa que

@ ttíOHL
...

B-A-C-H
.....

Cresce com sua
SUPERMOTOR gente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.Jalaguei do Sul - Semana de 15 a 21/março de 86 CORREIO DO POVO

Estado de Santa Catarllla
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA 00 SUL

DECRETO N9 1.304/86
Cria a ComIssão Municipal 9.e
Defesa do Consumidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO

SUL, no uso das atribuições que lhe são conferi

das através do item XXIX, do Art. 70 da Lei Com

plementar NY 5, �� 26 g� novembro de 1975;
1).bCRE1'A;
Art. 1'1 _ Fica criada a Comissão Municipal

de Defesa do Consumidor qUE;! terá a seguinte
.

. \
- .

.

COJJlpos1çio:
. .

.... 'Kepreientante tia, Préfeitura
. Municipal.

....�e'piesentante da C�ara de vereaaores.

_ Kep,resentante ela Associação Comercial e' In-
. dustna; _ ACIJS. .

.

_ Keplesentant� �o Clube g� Diretores Lojistas
_ (.,;1)L.

_ .t.tepresentante d,a Delegacia Regional �E;! Polí

Cla.

_. .t.tepresentante da Delegacia d,e Polícia Civil.

... .t.tepresentantes elo SmClICato dos Trabalhadores

nas indústrias ele Construção e Mobllláno.

_ Representante do Smàlcato dos Trabalhadores
nas indústnas 40 Vestuário.

"" Representante· do Sindicato· dos Trabalhadores
nas· Indústrias Metalúrgica, Mecânica � Mate

na1 �letnco.

_ ÄepresenLant� 9,0 Sllldicato 40s r.mpregados no

�umerClO.l

"'li' Äeplel:ientante d,o Smdicato d,os Trabalhaaores
nas maustnas da Aumentaçäo.

� Äepresentant� �o Smdicat. 9.05 Trabalhadores
Rurais.
t'alagrafo único .... Outros membros poderão

ser convocados de acordo com a necessiaade.

Art. 2Y _ Cabe à Comissão Mumclpal de De-,

fesa do Consumidor dirimir ou encammhar aos

órgaos competentes todas as dúvidas que surgi
rem no hel· cumprimento do Decreto Lel NY 2:ltsJ,
de 28 de fevereiro de 1986, do GQl\Temo Federal.

Enfim,· prover de todas as formas legalmente per
mitidas a defesa do consumidor de Jaraguá do

Sul, dentro da nova realidade econômica brasi

leira.
Art. 39 ... Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogad,as as disposições
em contrário.

JaragUá do -Sul, 11 de março de 1986.
DURVAL VASEL IVO KONELL

PrefeitoMunicipal Secreto de Adm. e Finanças

Viação Canarinho I�tda.
o transporte carinhoso

Programe beni as suas Vlagens de férias e

recreação. 'A "Canarinho" coloca à sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota.' Venha conversar conosco.

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

Jaraguá do Sul SC.

Oestil Máquinas ltda.·
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de aluminio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre ..

Ruá Joinville, 433 - Fone 72-1564

Jaraguá do Sul _ SC

e
r PERSIAlAS • BOX • ESO. DE ALUIIIIO ...

� . R!o!L!.!!:U!�SC� ... I'ONE: 104'73I72.Q8l16 .J

Persianas horizontais e verticais,
. box. para banheiros, .

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

Consulte-nost Fone 72-0995

A Associação Comer- vivas do município rece

cíal, Induatríal e Àgrícola beu com muita euforia o

de Guaramirim, re�lizo:U. anúncio da breve instala
día 4 a reunião mensal da ção no município de uma

diretoria. Dentre os assun- Agência do lapas. Da mes
tos de maior interesse da ma forma, a comissão pró
classe e da comunidade construção do Centro Em
abordados, destacam- se: presarial já realízeu a sua

a) Mobilização da classe primeira reunião para de
junto as autoríddes com- finição de critérios a se

pet�tcas p�a,. a melhoria rettl: adotados na campa
do �costm:nentQ da :B�..�O, . nha e proximamente o

dentre dC? p�ri.J1letr� urba- trabalho de arreçedação
no de 91,lar8JD.lrimi b) de denatívçs seré desen
Como ocorre com Jaraguá cedeado.

.

do Sul, Gu�ramirim tam-
bém começa a viver de MEDIDAS ECONOMICAS
forma intensa o problema
da falta de moradias e em

razão disso e do grande
desenvolvimento cJ;o ,mu
nicípio, entendem os em

presários que é urgente a

adoção- de medidas neste
setor e que, com a mudan
ça enonômica, toma-se
imperativo investir no se

tOr imobiliário; c) A di
retoria da Associação con
venioo com a Junta Co

�ercial do Estado, para
Implantação dos serviços
de livros mercantis das
empresas guaramirenses,
que ant�s necessitavam
recorrer a Jaraguá, para
as autenticações.
A entidade, com esfor

ço concentrado das forças

O assunto dominante da
reunião-jantar da ACIAG,
na última sexta_feira re

lacionou-se ao pacote eCO-

.

nômico, onde muitos em

presários manifestaram-se
sobre a questão. O empre
sário Luiz Carlos Sarti
Garcia, dá Jaraguá Fa
bril, fez também breve
exposição sobre a refor
ma, ao passo que o presi
dente da Associação, Fran
cisco Schork, disse que o

encontro da classe, empre
sarial guaramirense teve
como objetivo a observân
cia da reaç�o

.

sobre as

mudanças e concluiu: "O
apoio às novas medidas é
total. Agora vamos fazer

Escritório Contábil Garcia

Escritório Cantábil Garcia

I

.

..

EMBRÀ t ,'iR N�
02714-00-42-2

PDS de Corupá
presente na

Capital

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

D R. W A t D B M A R S C H W E I T Z E R

�línlca de pequenos e grandes aniínais, cirurgias,· vacinações,
. raio x, int�mamentos, boutique. '

�a Jolnville, n' 1.170 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-0919 - Jaraguil do Sul - Sant. Catarina.

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

Elpresários de Guaraliril discute I pacote econôlico sei
- A

uma cruzada em. fa�o� do, (SCAR),
cruzado. Todos índistínta- íundaçä
me�te estão. conscientes série de
da l�p�rtâncla, do. pacot� discutin
eco�omlco. Por ISSO, e recursos.
pre�l�o .haver b�m .senso, Cultura.
equílíbrío e respeito a Herm
lei vigen�e .po,� parte de rações
cada brasileíro . Jaraguá:'

guaense
apresen
ventura.

A
míu a t'
ria. A
aprese
porta, a

Uma comitiva de pedes-
um ?bra

sistas corupaenses, parti- �an�e
cipou sábado passado, em era,;
Florianópolis, da escolha -

.

dos nomes do partido para
as refer

a disputa· do governo do. za, pelo
Estado e dö Senado re-

de Just!

caindo nos nomes do� ex- d� S�l,
governadores Henrique

relO o

Córdova e Colombo Ma- Sala'
·

chado SaIles. Do encontro

participaram todas as li- O
deranças municipais do mas sim
partido. Enquanto isso, na cação d
Câmara de Vereadores, anuncia
entre Os principais pedi- controu
dos destacam-se a cons- co: divi

.

truç�o de uma ponte pen- dízima
sil ligando a Estrada Ita- dia e do
pocu à Rua João Tozini, rio min'
pelo edil Lourival Malm- de Cz$
gren e, a construção, pela número
Prefeitura, de uma sala para a
anexa a Escola 25 de Ju- PIS
lho, para atender os excep- A
cionais que hoje são leva- pagamen
dos à APAE de Jaraguá bancos
do Sul, nos casos de maior xas fixa
urgência. Esta solicitação sos desde
partiu de Ernesto Felipe· cote eco

Blunk. converti
Cz$ 1,00,

CRC:SC 0075. Despacha-.te c�edenciado sob nC} 496
EmplacaJilentos

'

•

Uberações
• Transferências
• Seguros
•

Reno"'ações de Licenças de Veiculos
Confira a eficiência de nossos serviços
Rua Dario do Rio Branco, 168 _ Fone 72-0695

Oferec��os vaga para CHEFIA DE ESCRI
T<?RI�. ExiglInoS conhecimentos nas áreas de es
cnta fIscal.! departamento de pessoal e imposto
de renda. Interessados apres�ntar-se no horário
normal para entrevistas.
Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone 72-0695

AGENCIA COSMOS DE
VIAGENS LTOA.

l.ragu' do Sul - Semana de 15 a. 21/�' de�1I _"C_O_R_R_E_I_O_-_D..;;..,...;.O_·_p....;;·O;...·V_:�O.-.... ....;.......;
..:..:PA:::GIN::::.�_.�A�;;.::OO

C8lelorar.os seus 30 anos 'erßlilou 8 horáril de verão
CUltura Artistl<:a de Jar�guá do S�l �

.

.Desde. a .zero hora deste sáb4do; nio está mais
de junho comemora os tnnta anos de vIgorando no território nacional o horário brasileiro
de �r,�ilr o aconteci�ento co� uma de verão, instituido, pelo geverno em novembro do
cultur�.s que a s�a díretoría J� vem an� passado..Portanto, a partir desta c;iata, apopu'"
r da� P!eocupaçoes na obtenção de _laça0 deverá. atrasar seus relógios 'em uma hora. A

contmUl.dade d�s obr�s da Casa da princípio, o día preVisto para término era 31 de mar

o o presídente, lndustr�al Rolf Botho ço, porém, foi antecipado, por tererem cessadas as cau...

'd!de pensa em transfenr as comemo- sas. que justificaram sua adoção.
es de julho, durante a "Semana de
o pretende ,r��lizar o 39 Salão Jara-

- It D I T A L -
/

,s Plástic." ·0 Enç9ntro. de Corais e ... ,Á.� MOLLÉR �UBBA, Jabelíã
·

t�l, IJ.ntre outros eyent�s � por-· 110 biotaS o
.

�� .� r,u.���. � ..u:��"'� \a" '-'U1.U.a,L�

ocorrer., . a� JiU:Il,vua. �o �u4 .1:.11..01,) � /). \,,;il�u,ul, u 1uriU& \a.

c. s.ma�, a Sra .. Isolde Vargas:assti� ..�I, o\.ç.:_· '.....' .'

'

ci" seM, .durente reunião da, direto- flllZ �b9t a � l� 'i1.l1Ul�� OSJO �1&1. vuem. 'i""

Cl,lltura, que já vem se utilizando,· so aC.IlaJ;ll.Jlea'o �toIlu plU;a prQ1CILO. oa U�UlOä QuDl.Ili:

inQ-vação Interne, qual seja, em cada Aldo Lüdtke Estrada Schróeder _ Schroeder ,...,

lástica Vera Dombusch está pintando .:Amaun Üerent � Nesta ... Arvmo Hornburg "'" Rua

e, retratando as diversas variações e Jose ,t;mmendoerfer 1692 _ Nesta.,. Alvaro Kas-

istico-culturais. A iniciativa é consi- mlerSKI __ Rua Martin Stablf ó93 _ Nesta ... Au

reilo F�i'reIra _ Rua Guilherme WacKerhage,
sln "'" Nesta _ Amo dos Santos _ Rua Pedlo

Hang, s/n ;.. Schroeàer _ Avelino Pavanello ...

bstrada Santa Luiza, sln .. NE;!sta _ Anodical Ano

dização Catarinense Ltd,a _ Rua Francisco Hrusch�

ka, s/n .. Nesta _ Amo Marquardt _ Estrada Rio

da Luz, ß/n _ Nesta _.A RG Com. Ind.· Transp.
Ltda ... A/C da Agencia, 453 ... Nesta ,." Bertolmo

Hundemann' _ Rua Morro da Boa Vista, sln �

Nesta _ Elmo Mathias _ Estrada Rio Cerro I ...

Nesta _ Everson Bortes _ Rua Ney Franco, 329 -

Nesta ... Edmundo Lombardi _ Rua João Picolli,
44 "" Nesta _ Eli Ceresa _ Jaraguá Esquerdo, 273
__ Nesta Francisco Eger _ Rua Francisco de Pau

la, s/� _ Nesta _ Horacio Xavier .... Rua João

Doubrawat s/n _ Nesta Joio Santos _ Rua 280,

s/n, Km 21 .... Guaramuim,." Jaime Zapelini - Rua

Joinville, sln, ... Nesta _ Jefferson da Cunha -

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, sln ,.,. N�sta _ Ja

eil Ind. Com. Móveis Ltda. _ Rua Reinoldo Rau,

s/n _ Nesta _ Luiz Carlos Wischral _ Rua Mal.

Deodoro a/c Breithaupt _ Nesta _ Luiz Hilario Stin

ghen ... Rua Vald�miro Sclunidtl 69 .... Nesta -

Lenita Hruschka _ Rua Jorge Czemiewicz, sin _

Nesta _ Lorival Gumz _ Rua estrada relipe
Schmidt, s/n ... Corupá _ Moacir Gonçalve.s _ Rua

Venezuela, 45 _ Nesta _ Mario José Pamplona -

Rua Preso Epitácio Pessoa, 2677, _ Nesta - Pedro

Paulo de Azevedo ''" Estrada Bananal do Sul -

Guaramirim _ Papelplast Ltda _ Rua João Franz

ner, s/n _ Nf3sta _. Rudiberto Kroeger - Estrada

Rio da Luz __ Nesta _ Sebastião A'yroso, Rua Ilha

da Figueira, s/n _ Nesta _ Silvio Schwefzer -

Rua Henrique Marquardt, s/n _ Nesta - Sergio
Correa _ Rua Henrique Marquardt, s/n _ Nesta

Transportadora Marquardt·Ltda _ Estrada Rio da

Luz I _ Nesta _ Valdir Kretzer e ou Juliana - Rua

AIC Malwee S/A .... Nesta __ Valdinor Schutze -

Rua Angelo Rubin!· Nesta.
E, COJIlo O� ditos devedores • 'foram encontrados

e ou se recusaram a aceitar , devida IntbDação. faz pOr
intermédio do presente edital para que os mesmos com..

J:1MeÇam neste Cartório. na Rua Artur MOller. 78. no

prazo da lei a fim de liquidar o seu d6bito ou entio

dar razão por que C) lIÃO faz, lOb pcaa do .serem os referi
dos títulos protestadOs na forma da lei, et�

IH/Jaraguá do Sul, 13 de março de 1986
Aurea Miißer Gtubba • Tabelil do Notas e

.)fieia) de Protesro. de Títulos da Comarca de J.do Sal

PÁGINA 06'.

também recebeu com muita satisfação,
logio.sas feitas num jornal de Fortale
lardo F. Montenegro, emérito Promotor
há v:ários lustros atuou em Jaraguá
Ceará, onde inclusive é leitor do "Cor-

iiI é de 804 cruzados
átio-mmimo não será de Cz$' 800,00
.�IOO. A alteração consta na republi
t� Plano de Estabilização Econômica,
:.�\ra. O Ministério do Trabalho en

o,.l(.ie Cz$ 800,00 um problema técni-
• ou por 30 dias, o r�sultado era umà

"
� que dificulta a fixação do salário

·

..

.,' Com 9 estabelecimento do salA
Cz 804,00, o salário-dia passa a ser
o salário-hora, de Cr$ 3,50. Com um

1, também ficam facilitadas as contas
ção sindical.

IITERIMOVEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

IMOVEIS A VENDA

onômica Federal reabriu terça-feira os
PIS nas suas agências e nos demais
dos, S� qualquer alteração nas ta
Q rec�biniento� Eles estavam suspen
t�verelro, data da decretação do pa'-

· Os saq1,les dos cotistas estão sendo
Cruzados, na razão de Cr$ 1.000 por

UIA SÃO SEBASTIAO
FORME· PAROQUIAL
do _ Casamentos _ matriz: 16.15h.

Sh. _ Molha: 11.l5h. _ 18h. _ �9h.
· 19h. _ Com. São José 19h. (festa
e) Com. São Luiz 19.30h.
ill,go _ Matriz: 7h. _ 9h. _ 19h. _

· - São Cristoyão 8h. _ Santa Luzia

.

c�sco 9,30h. _ São José 9.30h. (fes
Idé!-de) _ N.. S. Aparecida 9h30 _

l'.00h.
.

.

�ia 11 de março _ terça feira passa
lO a catequese da primeira eucariswi.
e semana, sábado e domingo, terão

�s da catequese de crisma.
IVOS _ Estão abertas as matriculas
� CUrso de preparação ao casamento,
dias 12 e 13 de abril.

- 4 terrenos defronte o salão do Juventus, no
Jarai1lá E8q1.lerdo.

- 1 terreno defronte o portão ao Baependi, com
400m2. .....

..
-- . -- .. ".----

'7 1 e�car� c/várias 1?enf��torias, n<?.RiQ.,Mqlha
- 2 terrenos na rua Amazonas, pr6Ximo à Casa

da Cultura.
.

1 csa de fino acabamento c/ 3()Om2 e terreno
de 900m2, na rua Felipe Schmídt, próximo
ao Sup. Riachuelo. .

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

Folo Cenler Ltda.

·Yenda de
Ocasião

Vendo loja, com es

toque, em ótimo pon
to comercial. Clien
tela formada, locali
zada na' Rua Join
ville n9 1030. Tratar

�pelos fones 72-1278
ou 72-2922.

Agora 80b nova direçlo·
Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mahl uma 8JJlpliação dC:# 20x25 e um álbum. como

brtnde.

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

HONDASUBA NA

CHE GOU A

,·Je

CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÃO. CO
�CIO DE MOTOS, ·ASSIST:eNCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.
'

"Co
e

garan
72-

visita d
Um JD

Dr. José Alberto Kl1tzke

Dra. Márcia BuUchevitz

ADVOGACIA EM GERAL
R. Jorge Lacerda nl? 169 - Sala 02 - Jaraguá do 'Sul

ENTRE NESTA HONDA DA MENEGOTTI
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.
- , Rua Ad'l1a Fischer, 239 (Rodovia BR-200) ,

Fone 72-2,". _ Jaraguá do Sul _ SC.

Eletrônica
MENDONCA

ASSlsnNCIA TV, VIDEO CASSETE E
VIDEO GAME

Posto autorb;udo video game Dactar e Dtsmac.
Transcodlf1caçlo de videos importados.
Rua João Marcatto, 179 _ Fone 72-2128

Jaraguá do Sul.

ADVOGADOS
.PAS�AGENS. E. EXCU�SOES NACIONAIS E INTEkNACIONAIS

Aereaa, ,Rodovlánas e Marítimas. Reservas de Hotéis e Locação de
Automóveis.

_CONSULTE-NOS, pplS SEMPRE TEMOS AS MELHORES
OpÇOES 1; CONDIÇOES.

Rua A 'll�õn;o Tobias, 50 • 10 andar Fones: (0473) 72-0520 e 7.2�1109
.: Jarall1lá do Sul _ Santa Catarina

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

Herdeiros da Urquesl'�!
.

"

J
.

:36. ESPORTE B·LAZER. DOS ;DUQUESES.�IF& :'.[l;/J
Os duqueséS' sempre gostaram'· cio- -esporte �'e ü().;�; .:st <;
lazer. Na'linhä do lazer praticavam: ii 'caça, .a t>es�'- .;. �_ �t
ca, tiro ao' 'alvo, "baralho, .corrrdas de��cavalos.;� �

.;

A caça: Tem sido praticada quase por todlh _>.1 \

mundo; havia' alguns que se- -destacavam, como:'·
Ó Artur Ropélatto, os Campragher. os Sevegnani,::i : -, .

que caçavam veado; caetetú, jãcutinga, paca, an�':',: ; ;
ta, tatú, capivara e outros, além de rola do mal�: �: "

, jacú, inhambu, papagaio, pírlquíto, -: tfdvai: baita-::'�;:
.. � :

. '�"'cai'tucano, etc. Usavam Ó lI:pica-páu" ....e:ás- eSpih�' é:.:. !
'.

gardas 32' e 3Q: A juventüdê- usav�úlõ ö·bodoque�;·;
o

'ê o éstlll:ngúe. Não tinha leis de proteção" Hoje" :�:??
" estamos coni muito raciönamênto.:Ná·'pesêà âp�-:e �:� �'

.........�. .-,.' .. "': .• "�o nhava-se o cascudo traíra ' píave' :" iulidta·· ':eIIr":-� '.:;, !ii"
. , r. , J _.' _ _--_

.. -. : '" .. ,

-glande quantídede no río- Itapocúzin'lio e: ·nós·',ea- 3 ..;�' �.-�
.
,. �,

'
.. ",. ".. � nailt das -arrozeíras, Usavam o 'anzol,

.

a' tari-ªtá?�:� � .." �':
�_ .. '.

"

� - ..... 'IiqUi.-e a fisga.- Tem sido pratícados atos eriiD:i-'t '{: ..

.�. .".::" ".
. '.

nasos' como "estouro de dinamite dentro da- ttgliàf'!L·; .:::' ,

. ,," , .. , ..." -. e �II-001ecar um ·saco de pó de pau de 'peixe'na:_':'; '-:-
<i'. " águar" Quase. todos os peixes morriam. Hoje .sen-

timGs a dor, disso.
.

. .' , .

,l'1ro. ao Alvo: Houve uma linha ali no rumo '

.do Roland .Schützen e o Ftigumz, que 'era' bem .:
'

...

frequentada. Durou poucos anos. Ern. 'todas as�'" c '

-festas.havta a prática do tiro ao alvo, comprê-": ,,"CS

míos. aos. vencedores. O baralho: Acontecia não
. só nos botecos, mas também em casa. Sobretudo :"".

.entre os adultos e QS idosos, onde jogava-se (:>
.r. ·!três�sete",. "truco", "pife", .etc, Algumas vezes .u. -_.,

• o se jogava dinheiro, o que muitos não gostavaiP: � r
:

; .Mas, geralmente o que estava' e.ii:t jogo' etá uriiä·..
,.,

.:

-cerveja assim sábado e demíngctodo,". =,': .. -:=
..

-, ,'�
' ..

"

. _ :,Corrldas de cavalös Havíà uma raía öiide-;es,. -:: ,:�', �,
,� tá. hoje..a granja do Wilson .. As vezes a .coidd��,,� .. � :

,

ja,tla esquina do Honório Demarchí até. D� 'Rösa'
,

r:�': .

i

Panstein. Não. havia cavalos próprios para corrí-' .
;',

.. da;, escolhia-se os melhores que estivessem, nas.
.

,

. imediações na tarde de domingo, geralmente. Ha� �">" .

via sempre muitos apostadores. Brig'as de. galo!�:'
' _.

, Muitos não;.. gostavam deste esporte e lazer.. t;ra."
.

cruel; príncípalmente o galo era treinado párà
"

:..: 'bJigar" usando-se, para tal, esporas de "aço, ,1?eI�'l,
finas., dentro da rinha, com a assistência ao redõi.� .-

.�. - : ,,_ ...:':';, l),p) gaJo, devia matar o outro. Havia quem:torê�ä
'

.. � :
..

',.: �,-. ', �.:._ _. 'e.' quem. chorava. Geralmente' acöntécía" a'õi:do-'� -� -,-' .,
-: .. ::: � �� .'

..

,

,.
_ J-P.,illgOS., d�'pois da reza, antes do meio ena, at��:.ös�'� ·,2�,·.

'

aI!OS 50. Depois diminuiu e foi proibido." ,

_

.• ,�
�

, La MOra: De 2 a 6 homens se cQlo.c-av.am�ao:' '.�'-.�'(:',
reQQr de uma' mesa. Jogando dedos sobft� a 'mê�sa''': '�.'''-'�.:.

·
iam di�endo números. Quando o número ditoJ

·

casq.g_Ip}enteJ equivalesse à 'soma de dedos.�"-o jó-.� �

g,agol devia dizer "móra"l. Era o vencedbr e trõ�' ,,::.,
,·:c.é.lva· de parceíro. Assim por diante,_ até \im.,'ä��

."

../:"
t��inado número de pontos que tivessé" ·sí�0. ..�

, : '

ç0!lilbinado, no inicio.
_. ,:

..

::�.
- ,�

,. :-N�' escola praticava-se outros· tipos �de::'- es� "._ .,.

porte$: corridas de saco, de, resistênCià, ··:(ie: ,.dis.��
,oI . oi tânçi�, ;de obstá.culos, cabra-cega, Íevantár.: o·::l1a;.,

Ião no mês de São João, passar dentrQ dafOgliei� .. ,

ra., .. rodá do "ovo podere" e a casa do "gato"e râ-
.' ,. _

toff. As meninas brincavam multo de "piiolita"
.

'e
- ..

.

'os meninos de "buraco". Havia sem,pre muita
alegria. (Próximo capitulo: A Vida SOcial dó,&.

, . Duqueses} .. '

I -.. , •

.

. � -

'.-- .. -" .... -

�'
.

"

FURGOES� FÚRGOES.ISQWRMICOS E FRIGORíFICOS
J_ragu' lisque.rdo . Rua. �Dr., Enr1co

_

Fermi, 113' '.0 Fone' 72;',t07t .:. ��'-.
� ... r

...

".* •

....,,}.
' .. � " :.. '

'_,

"I'�
c· .

'�'.,�.. ,. :. , .'.

.- -' �
.

'
..

'

'........ _

. : .�SiBESC _

.

totes com: infr��esfrUturä'-"com:i>iêt�pi�iitôs' pára construir o seU lai: ". --- ....

l.ocalização privilegiada no NOVO Jaragua Esquerdo, agora com • paviJn�nt.ação
facilitando -o acesso e valorizando o seu hlvestimento.

APROVEITE' AS CONDlÇOES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.
Infonnaçõe8" e VendaS com a garantla e segur�a de

ElDpreéndilÍl.enfos.

�,'
. .

IrnobiliCÍrios Marcallo
Av: Mal; Deodoro, 117S Fone '12-1136·,- CRECI .... 093 _ 11� REGIÁO .

.
----------�------------
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,

' A
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Assinatura pará' larasuá do Sul •••••••• Cz$ 100,00
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Relojoaria AV'ENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

j6ias, reI6gios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na ,

RELOJOARIA AVENIDA

Na Màrechal e na GetúUo Varps

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora tam�m aquecedores 8

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Re16gios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-se bem com a

moda Verão da

Cinderela
Veste bem. A moda certa, na Getúlio Vargas

e na EiDÍlio Jourdan.

TUBO 'DE POLIETILENO
(MANGUEIRA PRETA}

TUBOS SANTA HELENA J,..TDA.

�ÁBRICA: RUA JOINVILlE, 1016 - FONE (0473) 12'1101. 'i;o;,
ESCRITORIO: RUA CEL, PROCÓPIO GOMelj, 99 -FONE (0473) 72'qQ66
,

JAR4GUÃ DO SUL- SC
"

Foto Lo s s
Potograflas _ equipamentos de eine

foto _ som e video.
'

- Fone 12-0181
'"

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

•••HA 30 ANOS

CONFIRA i\ HISTÓRIA ...
Barlo d� ltapocu

lher e entregar ao Diretor do D.E.�.S.,
dentro de três dias, todas as chaves
em poder' de funcionários ou outras

pessoas (síc), Por essas e outras, a gen
te comece a compreender porque cer

tas famílias estavam num partído e ou

tOras, 'neutro. 'Aliás, Q prefeito �âmo
Q'iladros, da capítal. 9andeir�nt�, us�u'
da caneta para ac;laptar a' a<;lmims-:.
trlição à sua imagéJl). e desejo, neste
começo do ano d� 1ge6, <;la Graça de
Nosso Senhor Jesus Cristo. E fi-lo por
que qui-lo.

. ••HÁ 20 ANOS

o Prof. Paulo Moretti escrevia

para a coluna O QUE VAI PELO LIONS,
abordando o tema -do teonísmo e a éti

ca de conduta. Do longo e' bem feito

artigo, selecionamos o� segUi?�eS tó

picos: "Diz o nosso código de ética em

certo trecho "ser comedido na critica

e generoso no Elogio; Construir e não

destruir", e se soubermos' aceitar inte
gralmente esta, verdade, COÍlcluire�os
que com palavras podemos praticar
grandes males. Sim, Palavras, Palavras.
Modulações inteligíyel é a palavra o

veiculo da compreensão entre os ho

mens. Entretanto, há palavras que ge
ram guerras hediondas e' palavras po�
tdoras da mensagem de paz que amai

nam convulsões interiores e serenam

corações em combates de extermínio.
Palavras' que têm o poder de transfor
mar o mundo alçando-o à condição de

paraíso e palavras que têm a magía
macabra de o precipitar em perigosos
redutos do crime onde o homem recua

aos primeiros estados da animalidade.
Movamos guerra à ma palavra, não a

pronunciando, não' lhe dando valer,
vencendo-a em silêncio. Não demos

paz ao erro. Com nossas palavras ins

piradas no bem decepemos a árvore da
crímíneüdade onde esteja e afeiçoados

.

ao Serviço Desinteressado, difundamos
a 'luz da crença, seguindo para Aquêle
que é "a 1uz do mundo".

'

,_!..!..:!.QÁ. 40 ANOS

- Q Delegàdo de Policia detinha
dois menores, um de

-

10 e outro de 12

anos naturaís de São. Francisco. O prí
me1r� deles con{e�sava; es�tlJ;:, perambu
lanQQ pela. ent"o vilã_ de, 'ÇiuaramirilllJ
titanQo do bOlS:ö dé ,\UD p�létó, no ca

mi:nbiq d� pi�Ptjeda,de,. dá, firma Ma

noel F. da Costa S/,ft.., u�,carteira con

ten�o cerca �e Cr$'1.,500,OO·, De posse
do roubo substituiu a carteira por Q1J,

tra e rumou para Joínvílle, onde se en

controu com o segundo, seguindo da

li para Corupá. Da �mportância r?uba
da ainda foi recuperada a quantia de

Cr$ 470,00.
-- O comércio da cidade de Blume

nau adotava um novo horárío para as

suas atiVidades. Os .estabelecimentos
abríam às 7:45 hs. e encerravam às 18

hs., com um intervalo das 12 às 13:30
hs. para almoço. Aos sábados o expe
:c;liente encerrava às 12 hs., adotando
se assim, definitivamente, o regime da

semana inglesa.
'-- Ern companhía do sr. Emílío da

Silva, Agente de Estatística, o, sr. W.

Hofmann, engenheiro agrônomo, da

Companhia Brasileira de Fumos, em

Folha, sediada em Blumenau, fazia uma

visita de cortesia à redação do "Cor

reio do 'Povo". Na ocasião o técnico
da empresa informava que, a partir
de abril ele permaneceria algum tem

po em Jaraguá, a' fim de incrementar

essa 'cultura no município. A sede da

firma localizava-se em Santa Cruz-RS
e era pensamento construir entre os

maiores produtores, estufas modernas

para valorizar o produto. Jaraguá do

Sul é, realmente, grande produtor de

fumo de alta qualidade, cujos produ
tores h.l�am nesse. começo de ano

por melhores preços' para seus produ
tos, sitiando as' enftâd'as das compra
doras pare evitar o furo do movimento
paredista.

••.HA 18 ANOS

»rr-r-« Revestiam-se de grande brilho as

bodas de diamante do casal Manoel
Francisco (Wanda Henschel) da Cos

ta, com santa missa rezada na Capela
São José, em Itapocuzinho" pelo Pe.
Ivo Ritter e recepção na Sociedade João
Pessoa. Na ocasião falavam, em ß(l)jJle

dos filhos ...... João Lúcio da Costa, então
Víca.Prefeíto, o e�Senador da Repú-

'

blica Carlos Gomes de Oliveira, amigo
de infância do noivo jubilar, o Tabe-"
lião Osnildo Bartel. em nome dos ne

tos, e, em nome' dos bisnetos, o srta.
Nihura Roselee Behrendt, filha de Ro
land (Isoldí da Costa) Behrendt.
-- O Grupo Teatral São Luís, pre
parava-se para os festejos do prímeíro
centenário da cidade tornando públi
cas as suas apresentações do primeiro
semestre. A nota concluía: "E o Grupo
Teatral São Luis, ano 1 ..., E Jaraguá dq
Sul,. ano 100 _ Vamos ao teatro _ Tea-.
�tro é Cultura".

O prefeito Waldemar Grubba
baixava portarias que iam de nl? 23 a

36. Numa delas era dispensado, il' pe
dido, o escriturário Octacílio Pedro
Ramos, do cargo de Diretor do Depar
tamento de Expediente, Educação ,e
Assistência Social, cargo que vinha
exercendo em comissão, sendo, em so

��gar designado, como ocupante do
,.wgo de Escríturárío Padrão Z-13, do

i : -Öuadro Único do Município, para ser

vir' no "
.. Dej:l@,':?+amentodeExpediente,,'.' t '\��

:Educação, el�'A.Ssistência Social, a fim
,(fe' reorgahi'zar a Bibliotéca Mun.cípal.
Noutras portarias, exonerava, ex-oíícto.

'

, ..,,�lídio Floríaní..' Fiscal, Paulo Morct'f.
'Iiispe(or Escolar e Adalberto Weiss,
Extranumerário mensalista. por não
terem os mesmos preenchido os requi
sitos do art. 11, incisos II, V e "Vi, da
Lei n9' 249, aplicável aos servidores mu
nicipais, face à Ler nQ. 2,. de 1'1 de mar

ço de 19!H .. FinalmeIite, uma portaria,
'autori�ando o Zelador da Prefeitura,
sr. Mauríc::io, de Góis Filho, para reco--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Nossos confrades do Criciúma para 1986 e que noportuga''.
Jornal do Sul, da sulina "essa Nova República, de
cidade

.

de Criciúma, na nova só tem o discurso e O mal entendido de que
edição n? 406 estampam, o povo já incrédulo quan- fala Schramm vem con

como de costume, as ocor- to ao seu futuro. O veres- tando nessa. linguagem,
rêncías da Câmara de Ne.- dor

:

foi aparteado pelos que tomamos a liberdade

readores daquela progres- colegas Jucímar Magrin, para transcrever o pito
sísta cidade. E pelo camí- Itamar da Silva e Dilney resco episódio 'acontecído
nho que os pronuncremen- Lopes, que também falou, entre o velho Danieluk e

tos seguiram, observa-se dizendo o "Quanta mísé- Kot: "Lembravam sobre-o

que os· edis não -fícam rta- seria coberta :

com - que cadà um conseguiu no
simplesmente .. ne .. ·',:campo" . üsse' dínheíro», "Para _o

- decorrer do- anos. 'O::pã .. -::,

de sua- -área de . etueção, : veréedor- . A r'i e n t e, -

·0' nieluk'�'(êom(l -n8� !IC�ia 4os: : ;

oue é :0': Interesse dó' mu�: PMDB"qúe: está: governan- Cardeàis"V fa16ié � Com-" �

nícípíe.iO véréaãor :Agtii�':· do·J'riãoé·oJ)MDB bom, o' padre, -ieu não poderiEto":'se=': .

naldo -Nunes acompanha Q, das: esquerdas.'Não é ·este .. queixá, ·tenho :dinhêro' nã·· :

dia....a....dià -da política es-·· -o ·PMDB �que: está lá"'; guardado.;.. caso-meu -pró-
tadual e nacional e o que afirmou. prio, . ganhãndo-, bem· na
lhe deixou invocado é o empleítado e na negócio
recente escândalo no Ins- - x - da vila - jente trabalha -

títuto Brasileiro do Café. Deus ajuda e vai tudo bem.
.

Por sua vez o [omalís- Imediatamente o compadre
Assumindo a tribuna, co- ta Carlos : Schramm volta Kot retrucou: _ íé- você
mo primeiro orador da a escrever no Correio do tá rico, ganha na marca
"casa do povo", discorreu ,Norte, da cidade de Ca- limpa a melhó empreita
sobre o rombo verificado noínhas. Ná edição n9. da, tem negócio bom né
no ,IBC, de mais de 300. 1852, ele lembra episódios vila e tua mulhê .

ganha
milhões de dólares (não da Lumber, onde as íamí- por fóral Incontinenti o
de cruzados, O.K.?), em - lias se relacionavam, ví- Danieluk deu-lhe um so
apenas 20· días. Lamentou sítando-se, as formas de papo que o jogou no chão.
o orador, que tanto di- -remuneração, que e r a O Kot gritou:,...:. tá lóco COMPRA B VENDAr
nheiro tenha sido rouba- feita de 10 em 10 días,

.

cumpadre pro que isto? TROCA, LOCAÇAOr
do 'em tão pequeno lapso através. do London Kank Você fala do meu mulhe INCORPORAÇAO E

de ltempo, por --'aqueies ,& South America Ltd., de e precisa prov.ál -O Kot, ADMINISTRAÇAO
mesmos que· faziam de- Curitiba e os que traba- surpreso, respondeu: Ieu

DE IM:OVEIS
.

núncíes de corrupção nos Ihavam maís no interior díz verdade tua mulhê não
- Av. Mal. Deodoro, sn - Galeria Dom Francisco -

dias de ontem .. ." Segundo eram pagos pelos chama-
'

pinta casas no vila pra to- .

I'
Sala 13 - Fone 72.0510 -Jaraguá do Sul - SC.

Aguínaldo, o rombo é tra- dos "trem de pagamen- do mundo? leu nunca "fá--
duzído em 5 trilhões de tos".· la mal de comadre! EIe-
eruzeíros (hoje 5 bilhões . tivamente a esposa de Da..
de cruzados), "o sufícíen- Ma&-' fala, também, das . : Máquinas e Equipamentos para Escritórios

níeluk, mulher muito tra-
te para pagar todo o pre- íncompreensoes aos mal ,Temos à disposição: Assistência técnica de má-

balhadeira costumava pín-
juízo da agricultura, oca- .

entenuidoa, uaquera geme
.

quinas de escritório em geral, relógio-ponto, au-
. tar as casas dos morado- .

cionado pela estiagem, mais Simples. como nos
.

tenticadora Burroughs e caixa registradora.·
sobrando, ainda ,um tri-

.

tempos tunstícos dé hoje
res com o que ajudava em·· .�Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC,

I
muito a economia' domés-

lhão de cruzeiros". Deve- se mesc a o português com l..máquinas de escrever Olivetti novas e. usadas,
, tica. Aliás,. isso' era cos-·

liam .ser todos presos, o espanhol, em Sante Ca-
-. máquina' de escrever eletrônica DISMAC-OLYM-

tanto estes quanto aque- tarína, pelo menos na or-
tume dos europeus, píntar .PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga-

les que roubaram, também, Ia marítima � no litoral,
as cesas em épocas de fes- .da, móveis para escritórios e acessórios para

na Velha República. O' em geral, fala-sa muito o
tas religiosas. Os "mal en, máquinas em geral.

_

d
.

d tendídosã tem desmancha-
,,_

:Consulte-nos pelo Fone '12-1492 ou na Rua Ve-
que; nao se po e admitir, que convencionaram e

do muit$:$ amizades .: fe-
.

aduzíu, é que o povo con- "espantuguês" ou o "por- ',nâÍl.cio da Silva Porto, 353. - laraguá do Sul - SC.

tínua cada vez mais po- tunhol" . Na região de
lizmente os meus velhos

bre ie que meia duzia rou- Canoinhas, Três Barras, o
e saudo�Qs amigos, escla-·

>

be 'no dia claro". Agui- .polonês fazia parte inte-
recido ,o enga,no, conti- -----..._----------------

naldo informou, ainda, que
.

gtante da colonização, dai
nuaram a.migos até o fim

o r?ubo do IBC é supe- falarem a mistura do por-
de seus Was" ..

rior; a 227 vezes o orça_' tuguês com o polones, que J;Yl Stnsval:.M",r/86...
mento do município de se transformou no "polo-

-

Politica, Políticos� Folclare & eia.

: � c,·ScOhtos especlale em toda linha de
.

,::'. .. jóias e presentes na "i
- ,,�,

JOALHERIA "A PÉROLA"
Rua Reinoldo Rau 289

Jaraguá do Sul
Fone: 72-1823

Lar [móveis
Jaraguá

. COMER,eIA] I FLORIANI

CORREIO DO POVO
Faça uma assinatura.

Ligue para
o fone 72-0091
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Jaraguá sedia compel.ição sesiaol esladual em maia São Luis e GrelRla
.

. '
�

\
� .

�

a Olimpíada Nacional, Centros de Atividades, inauguram noyos estádias
marcada para o período através dos serviços' dê
de 19 a 24 de julho, no

:

esportes, decidiu-se pela Jaraguá do Sul ganha
Centro Esportivo do Sesi," realização de jogos para neste final - de - semana,

em Blumeneu. O Sesí de apontar os representantes dois novos estádios de íu

Santa Catarina, em traba- das várias' modalidades tebol, As 8 horas,' será
lho conjugado com Os que irão �à Ohmpíada. inaugurado Q Estádio "Pe-

,

dro Alberto Gerent", no A Liga Corupaense de

"DME
'. .

d
'

-

d' lad d' Assim, o Estado 'foi di-" Jardim São Luís, bairro Desportos conclui, neste

_'
_ ,IISCr.eVeu.<:, ez,: :11 a I a es � �d��:�r. !�g�õ�s-_ $U=�",� Jafagu� E�que�do, d�_pro- , domingo o sêg�dÇl. tur�:\o:

':
"

.

'
, '�-.:' ": � " ,'_'

.' '" .. ... . . �,; Noite, 0éste ê LeßFe, onde" pnedade do SaQ LUlS Fu- _
do Camp�Qn{l�:O ß� ,1! P.l: �

.. ·�';ara ·,IS··0; JogOS.' 'Abert'o'·s�;·,.�-·, :�-os �������',po�,.�����::.tebOl,Ç1U_P.:, !' 4s' 1'4 �Çl=_..: vi$ã,ö'cC-Q�",a(p�rtl:q��reXl��
, __' ":', .. ��. .', ", ,- .:"., dMte:.ae ':cada r1atllQ, _

q,is,.· r�s,: _-o Grêmio Esportry:o ' tre, �v 'ßê '.N9,'Yem.2r�, .]f :
. ". .':, ..'. .' '.. ..' .' _..,.: puta-i,�: !ft.1túlo.: "es��d!lä[: Ga!'ibaldi realíza a �91enr<. HSln�{l' H\lxnti�Jqt,,� Anta; ,

A. DivlSãQ Mumclpal d� Por outro ,l�d.o,' ,foram :
.

'_ ,: dade de ínauguração .de : res x D. Pedro' II e. Ouro '

.

Espörtes de, Jarag.uã, 'do . prorrogadas -até: bÍlt�m _as_ :
A, regi� lieste é, íntegre-: � seu novo estádio e sede Verde x Agua Verde. 'No"

Sul Inscreveu junto a Co- �
. inscrições para o IV Cem- da ': por Brusque, Blume- social. Em ambos, seus di- domingo passado,'o clás

ordenadoria
-

de Desportos peonato Municipal Var- nau, Itajaí, Rio do Sul e, rígentes programaram um sico XV de Novembro x

da Secretaria de Cultura, zeano, que no próximo : Jaraguá do Sul; cujos jo-
. festival esportivo para D. Pedro," foi vencido pelo .

Esporte e Turismo do Es- dia 20, às 19h30min, na gos classificatórios regío- marcar O· acontecimento, primeiro, 2. a O, e os. de- '.

tado, dez modalidades es- '. SECET (Av. Getúlio Var- nais serão disputados em fato que merece ser res- mais resultados toram:

portívas pará as disputas gas 503), terá definida a Blumenau, nas modalída- saltado, haja vista que o Agua Verde lx2 Antares

dos -Jogos Mícrorregío- fórmula de 'disputa, regu-
.. des de futebol de-eampo,

. futebol, após um período e - Hansa Humbold Oxl'

nais, Jogos Regionais e lamento, tabela, locais de futebol suíço veteranos de decadência em Jaraguá Ouro Verde.

Jogos Abertos de- Santa ,jogos· entre outros deta- (35 anos), voltholM/F, bas- 801- • 8 d·
..

, Catarina. São elas o atIe- lhes maís. O ínícío-das quete, bocha e �lão M/F.
, ao. _ aepen I eDl'

. !��� f����lt��i:ai:�,. ��: '���P�ti��:S6e�� i:�rtstQ; :t��a�_se..r�O ..

12 e 13 de

terceiro .eDl ',Joiß,ille� ..
".-

'_,.,

lao m, vohbol m/f, Judo, FESTIVAL DE CAlAQUES
A fase estadual reunirá

bocha, saltos ornamentais os campeões de modalida-
e ginástica artística. A in-' Ainda neste sábado po- des de cada região, nos

formação é do Chefe da derãoß,er feitas. nas Lojas 'aias 17 e 18 de de maio,
DME, R a u I Rodrigues, Hermes'Macedo, as ínscrí-

.

ein Florianópolis. E os

acrescentando que os .Jo- ções pera o 29 Festival de vencedores, por seu turno,

gos Microrregionais serão Caiaques de Jaraguá do
.

irão à Olímpíada Nacío
disputados, em' todo 'o� Es" ',. Siil, marcada à sUa realí- . nal, em Blumenau, de 19

tado, entre os dias 12 de zação para este domingo, . a ·24 de julho. Os repre-'
abril e 15 de junho e, pos- a partir das 8h30min, no sentantes . de Jaraguá do

teriormente, acontecerão Parque Malwee. A promo- Sul, nesses jogos, deverão
os Jogo� Regionais. Jara- ção é conjunta' da Secre" ser os campeões da Olise

guâ do Sul tem interesse tada de Educação, Cul- já; cuja definição aconte

em sediar os Microrregio- tura, Esporte e' Turismol ceu quarta�feira à noite,
nais. DME e Lojas HM.

'

durante reunião do Con-
selho De�portivo Sesiano.

" Em maib, no dia 11, Ja
raguà .do Sul vai sediar a

olimpíada estadual indi
vidual, qual seja, atletis
iDo, natação e pedestria-

O 19 Torneio Aberto de Clóvis e Edson;' em du- nismo;,' Daqui ,'sairão OS

Tênis de Mesa de Jara- pIas, foi vencedora a for- atletas representantes de
guá do Sul, apesar do bai- mada por Alidor/Edson, Santa Catarina, para a

xo número de- participan- Carlito/Adalberto e_Alva� .. _ OlilllPi&Qa NaciQl}at nes-.
tes, foi, considerado ,bom

.

ro/Stavis ocuparam as de- tas modalidades.
pelo coordenadOr" Ab�l mais posições.. _.

'

Mosca e pelo chefe da No infantil individual,
DME·,. :Raul Rodr_ig'l!-e�., Q os resultados finais foram:

.

Totnej.o hQl,1.ve_-Jje n<;> sá�- . �am:pe�o,
-

Da�ton
-

Luede·rs,·, .. /
do e ,dQmingo,nas· .5Í:�peIl.: � ,_vice· Fabiano, Mayer, ,39,
dências do Agropecuário e Edson' Schúltz e' 49' diau:'

,

�pÓ!? a seqüencia de .par- cíano Mosca; em duplas,
hdas no adulto individual, Fabiano/Rafael, Dalton/Rei-
o �ampeão foi CéirÍito fael e Glauciano/Edson.
Ewald, seguido por Stavis,

Balalooo prepara-se pl a 28. Divisãl

o Serviço Social da In
dústria (Sesi), comemora
neste 1986, quarenta anos

de fundação. Uma vasta

prqgramação serã cumpri
da para marcar o aconte-

_' cimento, sendo uma delas
.

"

:Obleve ê·xill . O, Iarneio" de
Tênis de' Mesa'

Jogando com Oswaldo, Joinville, a 1 gol. Renato
Tarso (Papp), Renato, Chi- anotou para a equipe da
cão 'e Nilton; Rogério, estrela solitária e Tonho
Malica e Marquinhös; Ga- ' êmpatou para a Tupy.
to (João), Carlito, Luizinho O clube aguarda o ar

(Tato), o Botafogo F.C., bitral que ditará a reali
preparando-se para as'dis- zação do certame da 8�C
putas do Campeonato da gunda divis�o, que deve-
211- Divisão da Federação rá iniciar-se no mês de
Catarinense de Futebol, abril. O Botafogo requi-

" obt-eve expres�ivQ resulta ..
,- sitou o Estádio Max Wi

do ao empatar domingo à lhelm (Baependi), para o

tarde diante da Tupy, em mando de seus jogos.

Em comemoração aos
135 anos dê Joínvílle, foi
realizado nos dias 7, 8 e

9 de março, o 89 Torneio
de Bolão "Cidade 'de Joín
ville, do qual participaram
oito equipes, sendô cinco,
do, município 'anfitrião,
uma de Jaraguá, uma de
Itajaí e uma de Curitiba.
A campeã foi a A.À, Tu
py, com 8.713 pinos, vice
campeã o Alvorada (onde
o Torneio foi realizado) e

como terceiro colocado o

C.A. Baependi, de Jara
guá do Sul, .,com 8.546 pi
nos. As melhores médias

do Sul está voltando a'
ocupar o lugar que lhe é

. devido.
EM CORUPÁ

.

foram de 'Guido. (Tupyf
.

- com' 254,6' palítos.: Odair" .:
(Urea) com 253;0 e Güths

, (Baependí] com 251,1 pa-
litos. :,

"

"',
, O recordista do Torneio
(braço de .ouro) foi Guttis,
com. �74 . palitos. Pelo
...ßaependi atuaram os bo
lonistas Ilton Bastos (Kit�,
'to), Wolfgang Riedtmami,
Antônio "Beriis; j a i :Q1 e

Blank" Haroldo Güths;
Ademir Neitzel, Valdir
dos Santos; Rainer Wie
Ie, Sebastião Krause e,

Maltair Voltolini.

SPEZIA " CIA� LIDA.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATÖR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados',

'

Rua. João Januário, Ayroso, 772 .:.... Jàraguá Es
querdo _ Fone 72-0300·...;. Jaraguá'do:SIlI _ S�.

·f

I .

Ii]

..Nós temos tudo
para a radar a todos.

... Ven a conhecer
a linha Chevrolet 86.

, Conheça ,.Iinha Chevrolet 86. a mais completa do mercado.
Nós temos.o carro que VOCê necessit� para pree�r as suas exigências.SejaMonza, Caravan, Opala, Dlj)Iomata. Cllevelte ou Marajó.� val saJr de nossa loja com o que existe de melhor

, Venha ver de perto as novidades e vantagens desta nova Unha, .

.

Nós temoe planos de pag8!"8nto e flnanciamenio facilitados pára você adqUirir o�u'Chevrolet 86,

Emmendörfer Comércio de· Velculos Ltda.
AY. Ma'.. D�odO'O.$S7 � Fon•• ,72·0655 e 72·006q - Jaraguá do sul,se
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Is Inotações de flAvio José Múnleí.ia aguaria CZ$ is ÁIi .à Ministériodi Edocaçãl
o pedido feito pelo lDU-

.

'tuíções, aquisições de ma- - às obras, aterros e acessos
A nodcla de maior boxixo na semana politica foi a nícípíei.em.novembro pas-, teriais permanentes e dí-. à" segunda ponte, que o

anunciada "indepéndêncla" dos vereadores do PDS" sado, ao ministro da Edu�'_ dátícos básicos, bem co- presidente do PFL, Geralcontrariados com certas decisões e atitudes da cúpula. cação Mares Maciel, pelo, mo, aplicação em recursos do Werninghaus, declarouNa CAmara, chegou.se a comentar, fato não oficlali- prefeito Durval Vasel, de humanos (treinamentos). segunda-feira, na RBSTV.
zado, de' que estariam livres de compromissos pártí- recursos da .ordem .de Neste setor, ainda,· foi. Diz o Prefeito que a muní
dárlas, coatorme declaração que a bancada leria assí- Cz$ 1.251.523,00 do 'Salá- aberta Tomada de Preços cípaltdada nada tem a ver'
nado, em decorrência da falta de prestígtamento, rio-Educação, Cota Fede- para compra- de níóveis. com essas .obras, que são

"
. ral, foi aprovado em todas escolares" constando de de competência do Cover-Soube-se posteriormente UCRE, cobiçado por �Ul- . as instâncias. A liberação 360 módulos para equipa- no do Estado, cabendo a.

que a decisão foi tomada tos pretendentes. Pelo SIm,
. desses recursos está ge- mente e reequipamento de Prefeitura apenas as decomo forma de pressão pelo nao, a bancada per- rende e � p � c t a t.ív a s salas de aula, esorívaní- seprcpríações. que já fo

para que Q. vereador Ar� manece coesa, muito em- na 4r. ed�cacioI.1� m�i�., nhas, ermänos e quadros rem feitas, inclusive nanoldo Schulz fosse efeU- bbora hiád qudemEgaralnKta ta Clp�l, C;Qn�1der.�q��.qu.. ·,o, neiros. Os cu,t'?s prevts- empresa da quai éum dosvado no cargo de Chefe,
.

reve a.�, rro re � atual ;MttlJ,stro·é ca.tar1Jl�. tos sio de ume monta con- diretores."da pivisã� de Apoio �er para .0 PFL, desíalcen- se (Jorge Bornhausen), o slderável, �nformou <> pre- Vasel disse que respeitaAdmínístretívo da 19a. o a grei, que contribui .

pera -que feito Durval. Vasel., todos os' partidos, mas não.
AInda na área .legislativa municipal, o vereador' aumentem as possíbílída- ESTRABISMO POIlTlCO admíte colocações maldo-

Orlval Veglni afirmou que haverá novidades nos pró-' des de atendimtnto do O Chefe do Executivo sas. "O caso em evidên
xlmos dias. Não deu maiores detalhes, se politicas ou pleito. O projeto enviado Municipal classificou dé cía, mostra o estrabismo
administrativas. DOre está "quefmado" pelo não aten- ao ME prevê a construção "infeliz" a crítica de falta político do Presidente do
dimento de suas reivindicações pela Secretaria de de várias unidades esco- de planejamento do seu PFL, que mirou num sa
Obras e, pelo que consta, outra Secretaria estaria na lares, ampliações, substí- governo no que se refere biá e acertou no pavão"."
sua mira. O detalhe é que pertence' ao PMDB.

O jornalista Sérgio Li- ma que Roland Dornbusch
no, com sua metralhadora será o futuro secretário da
giratória, disparou grosso segurança de Luiz Henri
em seu jornal "Matraca". que. Caso este vença as
Fez denúncias graves con- eleições _ ao Governo do
tra políticos como Luiz Estado. Roland é fervoro
Henrique e Edson Andrí- so defensor de IRS.
no e" lá pelas tantas, afir-

Deu no jornal: "Os ex.vereador de Jaraguá, Re
glnaldo Schiochet, poderá vir a ser o novo Secretário
de' Administração da Prefeitura de Joínvtlle". Ao que
se sabe, Wlttich Freitag teria mesmo feito o convite
a Reglnaldo, que, no entanto, declinou, poís não pre
tende sair daqui. Sehlochet pode ser Um politico mur

rlnha, mas ninguém deve duvidar da sua competên-
cia. E Freitag sabe, 9

Menegotti 'Veículos
..

'

'ANO 10, I

Passad�s .10 Anos, re'Unlmo-nos para analisar; o que fize
mos, o que realizamos, onde erramos. Se nossos propósitos de bem ser..

vir, de treinar, de dar oportunidades, foram realizados. Em seguida pas
samos a homenagear a esposa e as filhas do Empreendedor de tudo, nos
so sempre lelllbrado Sr. ERWINO MENEGOTfI.

Foi descerrado uma placa comemorativa aos 10 anos de ati
vidades no ramo de eemércío de automóveis, peças e serviços, da famo-
sa marca !·VOLKsWAGEN".

.

o POT ataca na região.
Enquanto anuncia a ade
são de petista da ala dos
trabalhadores (o PT, nas

cituro, já tem alest), fun
da em Guaramirim e Mas
saranduba Comissões Pro
visórias. Em Guaramirim,

O Partido Democrático Social, reuniu o diretório
quinta-feira à nolte', no Baependi, para indicação do
candidato a deputado estadual (Paulo Bauer) e díseus
são de nomes que o PDS apoiará a deputado federal,
nas eleições de novembro. A questão da presídêncía foi
tratada, com a assunçio de Zeca KlItzke na Secretaria
da Administração, entre outros assuntos.

o nome forte que o par
tido "namora" é do ex

prefeito Salim Dequêch.
que seria o candidato ii'

-

deputado. Ontem à tarde
aconteceu novo encontro.
Salim vai ou Salim saiu?..

Nesta placa consta os seguintes dizeres!
Pelos:'10 anos da Menegottl Veiculos, uma homenagem dos

Diretores, funcionários e amigos de' ERWINO MENEOOTn.
,

Jaraguá do Sul, 10_03_1986

Em seguida nossos funcionários, Diretoria e homenageados,
foram convidados para um festa de confraternização.

Jaraguá do Sul iá lei a sua tabela oficial de bebidas
O horário de verão te

ve seu final antecipa
do para ontem, dia 14,
e não mais no día 29
de março, como estava
programado. A decisão foi
tomada pelo Ministro das
Minas e Energia, Aurelía- ..,

A Marisol vai ínstalar uma nova unidade la!>rll,
desta feita fetta no vizinho muníeípío de Rio dos Ce
dros. Irá oferecer Inicialmente 80 vagas,' sendo que até
o final do ano o número subirá para 250 empregos di
retos. O prefeito Valmor Busarello está vibrando. E a

propósito, em assembléia próxima, a Eletromotores
Weg S.A., mudará sua denominação para Weg S.A.

no Chaves, considerando
que a finalidade da medi
da _ economia de energia
elétrica _ foi alcançada
com êxito. Possibilitou uma

economia real de 2 por
cento.

kita 1/2 ... Cz$ 2,20; Agua
Mineral 1/2 _ Cz$ 1,40;
Coca e Pepsi Cola (peque
na) _ Cz$ 2,10; Guaraná/
Soda e Laranjinha 1/5 -

Cz$ 1,80; Fanta/Minuano
(pequeno) _ Cz$ 2,10; Rt-
írígerantes Brahma/Antárc
tica (lata) _ Cz$ 5,30; Co
ca-Cola (lata) _ Cz$ 6,80;
Cervejas (todas as marcas

_ lata) _ Cz$ 1,50 e Cho
co-Leite 1/5 _ Cz$ 3,00.
A inobservância desses

preços poderá ser denun
ciada à Comissão de De
fesa do Consumidor (ane
xa a Prefeitura), ou a Pro
motoria de Justiça, Dele

gacia de Polícia ou, aindaJ
ao Posto Regional do Tra
balho, que tem as mesmas

atribuições da SWlab, em

Jaraguá do Sul.

CoUl base na Portaria
SuperIO da Superínten
dência Nacional de Abas
tecimento, que transferiU
poderes para a elaboração
das tabelas de preços das
bebidas aos municípios, a

Comissão Municipal, de
Defesa do Consumidor de
Jaraguá do Sul, formada
esta semana, divulgou no

final da tarde de quarta.:
feira� a 'relação de preços
de bebidas, cervejas, re

frigerantes e chope," que
deverão ser praticados ,pa
ra vendas no balcão, me
sa, ou para consumo ex

terno em bares, restauran
tes, lanchonetes e simila
res.

Os preços válidos para
Jaraguá do Sul são estes:
Coca, Pepsi, Fanta/Minua-

no, Teen/Mirinda litro ....

Cz$ 6,80; Guaraná/Soda
(todas as marcas) e Limão/
Sukita litro _ Cz$ 5,60;
Chope (litro) _ Cz$ 15,90;
Cervejas e Malzbier (to
das as marcas) l/I _ Cz$
1,80; Brahma e Pilsen Ex
tra l/I .... Cz$ 8,90; Gaso
sa 1/1 _ Cz$ 3,20; Guara
ná/Soda 'Antârtica l/I _

Cz$ 3,80; Barê Cola e Tuti
Frutti l/I _ Cz$ 2,60; Cer
vejas (todas as marcas �

cOD;lUm) 1/2 _. Cz$ 4,80;
Cervejas Extra 1/2 _ Cz$
5,10; Porter e Caracu 1/2-
..... Cz$ 5,50; Brahma Light
1/2 _ Cz$ 5AO; Coca e

Pep�i Cola, Teen, Mirin
da, Fanta e Minuano (mé
dia) _ Cz$ 3,00; SodaJGua
raná (todas as marcas),
Água Tônica, Limão/SU-

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECISÃO INTELIGENTE.

Café SI S SE
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