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J araguá sediará Encontro Region.al
Pró-Constituinte e Constituic_o_

Diretório do PDS referenda<
candidatura de Paulolauer'

Como munícípío-pólo da

microrregião do Vale do

Itapocu, Jaraguá do Sul

sediará no dia 25 de abril,
com início às 19 horas,
um encontro regional' de
palestras e debates, visan
do desencadear e motivar
todos os segmentos da co

munidade em prol da,
Constituinte e contribuir
para a nova Constituição

.

Brasileira. A Ação Cata
rinense Pró-Constituinte �

Constituição, está sendo'
coordenada pela Universi
dade Federal c�e San.a

Catarina, com apoio de
entidades de classe, asso

ciações de classe sindi

catos, poderes públicos,
entre outros.

Para desencadear a ma'

bilização da sociedade em

torno do Dia Catarínen
se da Constituinte a pro,
fessora Sidnéia Gaspar de

Oliveira, da Universidade
Federal de Santa Cataríne
estará segunda-feira; dia
24, às 19 horas. .no' Cen
tro Empresarial. com as

lideranças de todos QS se

tores do município, para
definir a pregramação bá
sica para o Encontro Re-_
gional do día 25 de abril,
que constará de três pa
lestras e debates.
TEMÁTICA.E
PALESTRANTES
O Encontro Regional

Pró-Constituinte e Consti
tuição, será desenvolvido
simultaneamente em n
cidades-sedes de micror

regiões do Estado, com

amplo, debate com toda a

comunidade presente ao

ato. A temática e os P:j_
lestran.cs em Jaraguá lia,
Sul serão os seguintes: a)
Características e Papei da
Constituinte (palestran.e
Dra, Lety Maria' Barbit
b) 'Estrutura e Organ\za
cão do Estado e do Gover
no com ênfase nos aspec
tos ligados à descentruti,
zação político-admini.stra-
tiva e a divisão de pode- _

Chã-de-panela --iD�lua na relaç�äo�,��a�bid�es�!�c�rol�a�dos�A�rt�al�a-.�R�ua�Jo�in�vil�le,-�1�.64�4.�

Prefeitura compra novas
máquinas e caminhões

res, palestrante-deputado cooperar na organização
Salomão Antônio, Ribas do Encontro Regional. Den
Júnior); c) Os' Direitos tre outros. será integrada
Humanos numa Constitui. , por entidades, associações,
ção Democrática, (pales- igrejas, partidos políticos,
trante , Pastor

. Bruno sindicatos, isto em cada

Janssen, de Rio do Sul). um dos munícípíos. haja
O coordenador, do En- vista a amplítude e a 1:11-

centro será o prof, Aírton portância' do
.

Encontro
Pedro Schlindwein. Regional.
Pelas informações prell- ,

O "Correio do Povo" é

minares obtidas pelo "maís o primeiro veículo de co

, antigo", deverá .ser formi- munícação social da re

da a Comissão Municipal gião a integrar-se na di

Pró-Constituinte, que Há, fusão do acontecímento.

Com a participação da
quase totalidade dos mem
bros do Diretório Munici
pal, o. Partido Democráti
Co Social (PDS), ratificou
de forma unânime o apoio

. a candidatura de Paulo Ro
berto Bauer à deputado
estadual nas eleições de
novembro, com o compro
misso do candidato, se

eleito. de uma permanen
te mobilízaçãn com vistas
a, na eleição seguinte, lu
tar por uma candidatura
em outras esferas (deputa
do' federal. por exemplo),
opcr'unízando desta forma
que novas lideranças te
nham oportunidade de
pleitear candidatura a As
sembléia Legislativa.
Quanto a

-

apoio a can

dídaturas a federal.' nada
ficou decidido em função
de nenhum candidato ter
se ma-nifestado oficialmen
te. muito ernbora os no

mes de Artenir 'Wemer,

Luiz Gomes (Lula) e Moa
cir Thomazi, fossem co

mentados. O Diretório, co-',
mo órgão soberano, segun
do o presidente em exercí
cio, Udo Wagner, tomará
para sí toda e qualquer'
decisão com relação a fa
tos ligados a atividades
partidárias. "Nada será de
cidido por grupos, mas

sim, pelo Diretório".
Com a renúncia do pre

sidente José Alberto Klitz
ke, que assumiu a Secre
taria da Adminístração,
Udo Wagner. como vice,
assumiu a presidência du
rante trinta dias e marcou
eleição do novo presiden
te do PDS, para dentro de
15 dias. O diretório val
proximainente ao Gover
nador, solicitar obras de
impacto e de releváncte.
buscando com isso os di
videndos políticos de que,
tanto está a necessitar o

partido.

Agua Verde, Vila Lalau e

outros pontos ma.s críti
cos. onds ocorrem alaga,
mentos quando das, enx 1!'

radas.

As informações são UO

prefeito Durval Vasel, que
recebeu telex do Minist ro
da Justiça, Paulo Bros
sard, propondo uma atua

ção integrada e harmónica
entre o Município e a

União, para o cumprimen
to do decreto-lei que ins
tituiu as mudanças econó
micas. No telex, Brossard
diz que estão sendo ace

lerados os estudos com vis
tas a celebração de con

trato' de adesão com I.�S

municípios, visando a CíJ

operação para a execução
[las medidas adotadas no

final de fevereiro pelo
presidente Sarney.

Konder Reis ·paleslra sobre
Constituinte dia' 26

A Associação Comercial trante, dispensa apresen
e Industrial de Jaraguá do tações. Foi ele deputado
Sul, realizará na próxima estadual Constituinte em

quarta-feira, 26 de março 1941 e deputado nos pe
_ data que marca os 52 ríodos de 1941 a 1954, Se

anos de emancipação po- cretário da. Fazenda em

lítico - administrative do 1951, Senador da Repúbli
município de Jaraguá do ca de 1963 a 1975, Relator
Sul _, o XI Encontro de da Constituição do Brasil.
Empresários, Na opertunt. promulgada em 1967 e da
dade, às 19 horas, no au- Emenda Constitucional de
ditório do Centro Empre- 1972; vice-presidente do
serial. o Dr. Antônio Ca"-' Senado Federal de 1973 a

los Konder Reis. palestra-: 1975; Governador do Es
rá abordando o tema tado de Santa Catarina de Com investimento gi
"Constituinte", que é atua- 1975 a 1979 e, atualmente: rando em tornei de Cz$
líssimo e que deve ínteres- é Secretário Extraordína- 1.400.000,00, a munícípa'i
sar a todos, em vísta da río da Reconstrução. em dade [araguaense está ad

oportunídade que se ofe- nosso Estado." quirindo. à vísta. uma

rece à "socledade brasileí- Ac. Associação já expe- patrola e uma pá-carrega
ra .de montar uma C.ons-, '�' díu- convites as empresas deíra articulada, novas.

tituição que corresponde associadas, porém, o En- para trabalhos afetos cl:3

aos anseios do povo,
'. a, centro é aberto também a Secretarias de Obras. Via

zão pela' qual todos de-' pessoas ou firmas não as- cão e Serviços Públicos.
vem ter participação mar- saciadas. Após, acontecerá Nesta mesma faxa de cus

cante' na sua elaboração. o jantar de confraterniza- to, a Prefeitura aguarda a

__:K.:.o:.:·n=d=e:.:t:...._.:..R:,:e.:;ís:.:.;__;o�p�a_l....e....s_-�ç;...ã_o....;.,_no__C_.A_._B_a_e.:..p_e_n_d_i.---: I entrega de quatro carni-

CEE ,ap'rov,a curso de Informática, ���:����::::�a'q��q���L!�t�
tuirão a idêntico número
de veículos +á com vida
útil comprometida,

E eo preço de Cz$ GOf)
mil. está sendo lsncada li
citação. para contratac'ío
de 1500 horas de tr(lh"�l'n
de escavadeira hidráuhca.

o Conselho Estadual de Educação aprovou
na terça-feira, dia 18, o funcionamento, pela Lei

7044 de um novo curso. de segundo grau voltado

para a área de Informática em Jaraguâ do Sul.

"O curso será desenvolvido junto ao Colégio' Es
tadual Holando Mareelllno GonçalveS, na Iha da

Figueira, '. iniciando já lia próxima segunda-feira,
.à noite, segundo informou a' diretora geral do edu

candärío, protessora Ivete Lomba,rdi.
para emprego, espec+tl
camente, na abertura de
valas, na Vila Lenzí .

\ Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Opinião
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Opinião jovem tem o in
tuíto de expor idéias e crí
ticas dós jovens perante
os

. maís diversos temas. É
uma forma do jovem mos

trar o que pensa e o que
sente, contrariando a idéia
de que o jovem é nulo
diante do mundo.

Se você se considera
um jovem pensante e ti

.ver vontade de expor seus
. pensamentos, procure-nos.
"Jovem, vamos' nos unir

por ÚIIla grande causa, a

própria união que é mera

força".

ANO INTERNACIONAL
DA PAZ

E o jovem calou-se
diante de seu Ano Inter

nacional, a fim de que
nem ele mesmo sabe. E

neste novo ano, o que va

mos fazer? Vamos cruzar

os braços esperando que
órgãos competentes tomem
suas atitudes. enquanto
que nós continuamos in
satisfeitos conosco pró
prios, espalhando o mau
humor e a crítica destru
tiva?

Se cada um tentar per
ceber o motivo de sua

existência, mesmo· sem

concluir coisa alguma, ve
rá que, nada mais justo
que fazer algo por ela.
"Tudo depende de você".
Irradie o posítívísmo, a

amizade, o amor. a sensi
bilidade e a união e você
terá muito mais paz. Fa
ça a sua parte e o mundo
será mais mundo.

O Jovem Pensante'

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

��Lavagem, limpeza de
tetos e esiofamentos.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227

Jaraguá do Sul/SC

�----------------�--------�l:l

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

Relojoaria AVENIDA
"Sempre um bom presente à sua escolha"

Nà Marechal, 431 6· na Getúlio Vargas, n" 9

Celina Cabeleireiros
Atendimento unissex. Experiência comprovada em
cortes, penteados, maquilagens e tratamento ca

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

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

Mamãe Coruja
Artigos Infantis, Perfumes e Bijouterias.

Use nosso crediário.

Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone ,n-om

Dê flores a quem você ama. Decorações
de igreja e salão, 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 Harrís
Filial: Reinoldo Rau 606 - Edificio Santa Terezínha

-

Gente & Informações
Paulo Oníldo de Matos e

Marísa Eliana' Strebe. Já
no día 19, no Rio Molha,
ás 18h, Paulo Roberto

EMPRESARIAIS __ 1. A' Arenhart/Kátía Mara de
.
Eletromotores Weg adqui- Souza: (*) O sindicalista
du 10,99% do capital so- Hanz Egon Burow, foi elei
cial da Perdigão S.A. Co- to e empossado dia 19, na
mércío e Indústria, hol- presidência da tradicional
ding do Grupo' Perdigão. Sociedade de Desportos
investimento que diversi- Acaraí (*_) Na mesma da
fica. ainda mais as suas ta, recebeu

.

as amigas do
atvidades. 2. Já a Mari- seu grupo de lanche, a

sol, em vias de abrir no- Sra. Nilda Salai Staehling.
va unidade em Rio dos OS FREmERGER _ Curtín
Cedros, adquiriu a Pedri- do imensamente o nasci
Di, que funciona no bairro mento do filho Diego, o

João Pessoa, antiga Jari- . simpático e querido. casal
ta. Bola brancal. Waldenir Luiz (Brígitte

CASAL PANSTEIN _ Com PAULO BAUER _ Amigos Schweirile) Freiberger, ele
uma recepção nas depen- e correlegionários do can-

.

o conhecido comunicador
dêncías do Grêmio Recrea- didato a deputado Paulo Tutí da Rád-io Jaraguá.
tivo Marcatto, o casal en- . Roberto Bauer, promove- Diego nasceu no dia 10,
genheiro Aristides (Mar- ram dia 20 à noite, no às 10h40, no Hospital São
Iene) Panstein, ele Secre- Gl?ri� Futebol Clube, em José. Os nossos cumpri
tário de Planejamento da Joínvílle, churracada em mentos aos .Freíbergsr.
Prefeitura, recebeu na noi- comemoração a seu aní
te de ontem, um seleto versário e de apoio à sua

grupo de amigos para co- candidatura. Centenas' de
memorar os dez anos de pessoas . foram levar o

casamento. ocorridos dia abraço ao Paulinho, as-

6 e, também, pelos seus sim como o incentivo.
aniversários, nos dias 16
e 20 passados, respectiva
mente.

POLYANNA CAROUNA •

Para a felicidade .do casal
amigo Espedito (Maria do
Carmo) de Souza Júnior,
nasceu no dia 14 de março,
às 9 horas, .

'com 3kg700,
no Hospital Jaraguá, a

prímogêníta Polyanna Ca
rolina, deixando orgulho
sos também os avós E'Spe..:
dito (Ercília) de Souza e

Geraldo (Cecília) Delgado;
O papai é engenheiro quí
mico da Jaraguá Fabril e

juntamente com a mamãe,
lecionam no Colégio Ho
lando Gonçalves. Parabéns
e felícídadesl..

cado para 9 de maio, com
o Grupo Musical 4a. Re

denção.

FEIRA DE MECÄNICA _

Empresários de Blumenau,
Jaraguá do Sul e Joinville,

.

participaram ontem, dia
21, da Feira de Mecáníca,
no Parque Anhembí, em

MISS JARAGUA _ A me- São Paulo, retornando nes

dida que o tempo avança, te sábado. A Feira visa co.

vão se delineando os es- locar' os empresários em

D.R.O.P.E.S _ A Casa quemas com vistas a pro- contacto direto com as úl
da Amizade, reiniciou ter- moção do Concurso Miss timas novidades da índús,
ça-íeira as suas atividades Jaraguá 86, no dia 12 de tría nacional.
na residência da Sra. Jan- abril, no Ginásio Artur ANOTE ESTA _ A título
díra Souza. (*) Trocou Müller. Inscrições estão de conhecimento geral: o

idade no dia 20, o ex-fer- abertas na Secet e Cäe- ponto mais· alto de Santa
roviário e pessoa muito sar's Club até lQ de abril. Catarina é o Morro da
querida no nosso' meio, O Musical Arco bis e' o Boa Vista, com 1.827 me

Sr. Innocêncín Silva. (*) Grupo Tubarão darão o tros. Detalhe: não ê o
Já no dia 23, rasga a fo- toque ao acontecimento. "nosso" Boa Vista, mas

lhinha dos seus 14 anos, sim, o de Bom Retiro no

o garotão Fabian, filho do ENCONTRO LOJISTA - Planalto Sul Catarínense.
casalleitor da coluna Max foi muito boa a parncí- NO CINEMA _ Nó Cine
(Lonida) Fiedler. C') A Me- pação de Iojístas no 2<! .Jaraguá, a partir deste sá
talúrgíca Erwino Mene- Encontro de bmpresários bado, até quinta-feira, às
gottí, realiza nos dias 24 do Comércio LOjista ,de 20h15, "Rock Estrela" fil-
e 25, no Baependi, a sua' Jaraguá do Sul, realizado me nacional. .'

'

Convenção. na quinta-feira á noite, FOGAÇA _ O advogado
com palestra na ACIJS Altevir Fogaça Jr., queCASAMENTOS _ Nossa pelo índustríal Wol.fgang

.

d
amversariou dia 18, par-

agen a de casamentos re- Weege e [anter de con- tiicipa neste sábado, em
gistra o '''sim'', ontem, fraternização, no Clube Curitiba, da comemora
sexta-feira, na Matriz, de Atlético Baependi. ção dos 10 anos de forma
Luiz Cláudio Bartel/Marle- tura da Turma 1975, na
ne Tepassê. Hoje, na Bar. DESINDEXADAS _ Mar- Universidade Federal do
ra, às 18h ....., Carlos. Gil- cado 'pera 18 de abril, a's P

.

I'
b arena, ra acompanhado
erto Martini IRosímérí

-

20h, na Matriz, o "sim" de d
.

Bruch é, na Comunidade __� a_e_s...::.p_o_s_a_L_u_c_i_a_.----
São Luiz, 17h _ Paulo Au- TORTUGA _ oCIA. ZOOTÉCNICA AGRÁRIA
gusto Claumann /Marilú
Pedri e ás 18h30 _ Evalíir D E C L A R A ç·Ã O
Mueller/AliceTecilla.· Declaramos que a DPL nr. 08.Q44, vencida em

BEIRA RIO _ Este tradí-
11-02-85, no valer doe Cr$ 1.736.000 (hum milhão

cional clube, realizará no
e setecentos e trinta e seis míl cruzeiros), sacada

dia 28 de abril, assembléia
centra VALDEMIRO EHLERT, foi protestada por

pra eleição dos Conselhos desencontro de ordens do Banco cobrador, depois
Deliberativo e Fiscal e da d e estar devidamente liquidada, pelo que já fo-

Diretoria. Na oportunída-
ram adotadas as medidas de cancelamento do pro-

de, o Sr. Laércio da Cu-
testo. Declaramos, ainda, que o referido cliente
continua mantendo conosco, até a presente data,

nha Silveira entregará o -perfeíto relacionamento comercial, bem como me-
bastão presidencial. O Bei- recedor de nosso crédito.
re Rio já prepara o seu São Paulo, 15 de janeiro de 1.986
Baile de Aniversário, mar- -----------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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previsto para
.

o final de
abril.

.

Quatro módulos separam
� final do Programa de

Aperfeiçoamento em' Ad
ministração de' Récuraos O' proveitamento se

Humanos do Senaí.Io Pro- gundo Pedro Pamplona,
jeto Jaraguá IV. Bsta se- diretor do cr, está sendo'
mana, foi desenvolvido o bom, com a participação
módulo Leis de Incentívos de grandes, médias e pe
Fiscais, pelo. ex-diretor do quenas empresas. Findo o

Centro,.de Treínamento Projeto Jaraguá IV, pense
de Jtuaguá do Sul. Paulo se em promover o retorno .

dos, Reis. Os, módulos .se-
.

do programa' do
.

Projeto
guintes serão Legislação Jaraguá, I. lançado em

Trabalhista, Técnicas de Jaraguá do Sul. pioneira
Entrevista, Adminis.tração· mente no Brasil, voltado
de Cargos. e Salários, Pai-

.

ao desenvolvimento de pe
neI sobre Benefícios e en- quenos ,e médios empre-·
cerramento' do. Programa, sáríos.

Comunidade .

:o'elr,8 forma' comitês·
pró-constituinte'

o deputado Marcondes comitês nos municípios de
Marchettí ,registrou da tri- Joínvílle., Florianópolis,
buna a. criação da Comís- São José, Palhoça, Lagu-. .

são Atro-Caterínense. Pró- na, Imbituba, Garopaba
Constituinte, e n ti da d e Gravatal, Braço do . Nor-..
constituída de negros e te. Crícíúma e Tubarão. "A

que tem por objetivo dís- entidade ganha força e

cutir assuntos de ínteres- pretende se expandir aos

se no momento, como o municípios de; Chapecó,
desemprego, trabalho, NU- Concórdia Joaçaba, São

cação, economia, seguran,
.

Bento do Sul, Mafra, BIu
ça, organização da socíe- menau. Itajaí. Piçarras,
dade e apoio aos oprimi-. Barra Velha, Rio .do Sul,
dos e marginais do pro-.
cesso econômico, Jaraguá do Sul, Lages.

Brusque São Joaquím e

Ibirama. A entidade busca '

na conscientização dos ne

gros com propostas' con
cretas de valorização

-.

da
Juta da sociedade negra
em geral, na direção da
sua auto-afirmação da so

ciedade
.

negra em geral.
na. direção da sua .auto
afirmação e na busca de
espaços' na represéntaçêo
legísletíva e IIfelllot opor- ,�

{unidade' de nível de vi:l,;

Segundo Marchettí, "a
medida em que os ares da
liberdade dspensemento e

de ação se estenderam pe
lo País, vários segmentos
da sociedade passaram a se

organizar, buscando obter
os. resultados almejedos .

através de união des ca
tegdrias"�, Disse, o pada
mentar quá a· COUltS�Q .

Afro - Catarínerise Pró ,.

Constituinte já i�stalQ\l
� '� .�-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edital 14.148 de 11-03-86.
AdellDo. Calldido e Nadl�
clr Apare'Clda Vltorbao

_ Ele, brasíleíro. solteiro"
NJ\SCIMENTOS operário, natural de Mas·

Dia 24/feverelro ' saranduba, :neste Estado,
Femanda, filha Luiz Car- domícíliádo e residente na

los (Neila)' Bianêhi " Rua Henrique Piazera, nes-
DIa 25/feverelro " ta cidade, filho de José
Bíenca''e 'Rómulo, ':.filhos Antonio Candido e de He
de 'José Luiz (Mônica) lena Candido. EI�, brasí-

Macoppi .

'

.
leira, solteira, operáríe, na-

Dia 2'1jfevereiro tural de Barra Velha, nes-

��e�OgériO Loewen Luis Carlos,' filho Lauro te 'Estado, domiciliada e

Sr. Guido Püttjer (Ma: Lourdes)' Kreyssing residente' na Rua João

Sr. Roberto Kaiser, Paulo Aíesender, filho Planínscheck, 901, nesta
Sra. Nair Elsa Harbts Ca- João Paulo (Irene)' de cidade, filha de Eliziário

Souza " Venceslau Vitorino e de

;:!m anos domingo, DyeiJ:nison ,Francis, filho Ester da Trindade Vitorio

Sra. Marta Pedri ' ,Antônio,(Benta) Moser no.

Sra. He,rtha Henschel Mar- Dia, 02/março
'

,Edital 14.149 de 11-03-86.

JIl Maykon Alenkar, !illho In- Nata11clo Pinheiro e Ma-
quardt, em e;

Sra. Marly Hasse Gu�taf.. go (Neisa) Roepke ria Martins

SOll, em Ctba; "., ..

Dia 04/março Ele, brasileiro, solteiro,

Sr. Wilson Roberto Schaf., Meícon filho Nilton (vlt-. motorista, natural de Ibí-

ma) pa�dol#,'
",

rama, neste Estado, domí-
� ,

/ 'E
Sr. Maurt César Ra�ue.nz Dia 06 marco '; "': ciliado e residente na S·

Sra. Paula Luzia Stelleln, GiÍson Jorge, filh<? Lírio trada Nova, neste distri

no Paraguai;- ,.,.,' (lraciFLaúbe 'J' to, 'filho de José Pedro

Sra. Maria Mueller HUHer ,Jósiane/ ",filha"" V.almor Pinheiro e de Enedina Ma.

Márcia Cizeski (Vaidete) Scheuer da Pínheíro. Ela, brasileí-
. Dia 08/março :lra) solteira, costureira, na-���!:'g'f�udia dos san- Daíana, 'filha Atâlício' (Ja- �tural de Ascurra, neste

nete) Soares Estado, domícíhada e re·

FabiaÍlo, filho, Wander (EI- sidente na Estrada Nova,
fina) Sifert 'neste distrito, filha de
Dia 09/março Olímpio Martins e de Ma-
Marcos Roberto, filho' Ga· ria Conceição Correia.
briel (Juraci) largas" Edital 14.150 de 11-03-86
Alessandra Maria, filha Enlldo Fischer e Allce Ho

. Allrio '(UliaIÍ) Giovanella rongoso
Dia io/marçó Ele, brasileiro, solteiro,
Edson 9 \Vande'rleii filho' operário, natural de Jara
waídemer (Maria) Torí-. ,guá do Sul, domiciliado e

nelli, residente na Estrada Ga
Milicon J.eferson, filho 11a- ribaldí, neste distrito" fi

tio (HildegardLJacobi lho de Eugenio Fischer e

Jaqueüne, f(lha quilher-' cÍe Renata Lemke Fischer,
me (Terezinha) Voltolim Ela, brasileira, solteira,
Diego, filho Waldenir operária, natural de Jara-

, (B�rgitte) �reiJ:>erger .: guá dó Sul, domiciliada e

Dia H/março< ,,' � residente em Garibaldi,
va '

Sr. José Miguel Campes- Jaslana, filha José Dirceu neste distrito, filha de

trini
' , i (Elisa), Carvalho Conrado Horongoso e de

Sr. Valério Kazmierski Nádia Mána, filha Paulo Imgart Milbratz Horongo-
Srta. Rosane Sasse ,

(Ivete) Sc1;lwirkowski, so.

Sra. Maria Pe'reira Nunes Ketlin, filha, Tarci!, (Rose-, Edital 14.151 de 11-03-86.

Dia' 26 de março...... 'li) So:uza , ;,
, "Ivo 'Grossklas e Asmllda

Sra. Paula Mey de Souza, Melip,a, filha,Walt�r (Elfi) Roweder
no Rio de Janeiro; Goetzke ,', ' Ele, brasileiro, solte�ro,
Sra. Eliane Teresinha Ro· Derick Renê, filho, Edson operário, natural de Mas-

pelato Dal'Ri (LHian) Bruch, saranduba, neste E'Stado,
Sr. Sebastião Silva ,Carla Edl\arda, filIja Se-' domiciliado e resj,dente em

Sra. Anita Mueller' bastião (Edite) ,Scheuer Rio da Luz, neste distrito,
Sr. Luis da Silva Dia 12/março' filho de Bruno Grossklas

Denis Tadeu, filho Maucir e de Gertrude Laube Gros-,

Dia 27 de março (Ma., Lourde�) Alegri sklas. Ela, brasileira, sol-
Sr. José Antônio Brun�er, Dia, 13/março ,

'

, teira, operária, natural de
no Paraná;

. RodHson" filho ,Rainold, Jaraguá do Sul, domicilia-
Sra. Irene" esposa de Ru-

(Regina) Goltz' da e residente, e� Rio da
fino Janboski

-

Dia 14/março Luz, :neste distrito, filha de
Elisângela Fodi Mariana, filha Sérgio (Mi- Wigand Roweder e de
Sra. Cecilia S. Lunelli riam) Schwartz

i

Wahltraud Kahmke Rowe-
Sra .

.,.,
Adelaide Kunfehm André Luis, filho Alindo der.

Sr. 13nio Küster (Sandni) 'Noriles 'Edital 14.752 de 11-03-86.
Dia 28 de março Polyana

'

Carolina, .filha Sllveste Sevenno e Mana
Sr. José Finta, no Gari- Espedito (Ma; Carmó) de Relinde ,Hee'r,dt
baldi; Souza" Ele, brasileiro, solteiro, in-
Sr. Rolf Porath Diä 15/märço dustriáJ:io, natural de Co.
Sr. 'Liberto Pommerening Luana, filha Edson (LeHa) rupá, neste EstÇldo, domi-
Sr. Gilmar Zonta Menslin', ciliado e residente na Rua
Ema Kanzler" ."

Cyiltia, filha V&.ldii·· (Ma: Max Doering, 12,' nesta
)'faria Elizabete PedrotÜ Laürdes) Odelli;, Maicon, cidade, filho de Manoel
Cintia, filha de Célio {In- (ilho Sílvio .(Ma; Clarinda) Lino Severino e de Desci
grid) Rengel. ' Gonzaga dos Santos, lina Severino. Ela, brasi-

Fazem anos hoje': 22
Sra. Use, esposa de Her
mes Krüger
Sra. Amazilda Margarida
Lenzi Leitempergher -

Sra. Edir, esposa de Ar,,
mínio Marquardt, em Jlle;
Sra. Eliana

-

Vieira ROd{i-

tos
P

.

Sr. José Jozímo
'

erena

Sandro José Krause

Jerri Luciano Klabunde
Dia' 24 de! março
Sr. Alfredo Janssen .

Sr. Moacir Silva (Cilo).
Sr. Elvio Souza Belderra.111
Osnildo José Neitzel
Sr. Rigoberto BehUng
Sra. Lisete Veloso Rosa

Franklin Fischer
Leonida K. Sasse

Maria Lúcia Hörner
Dia .25 de março
Sr. João Cláudio Braga
Sr. Ireneu Bornhausen
Sra. Norma ,Mül�er ·eta Sil-

d ..e ".;
"

MARGOT ADBUA GRUBBA LEHMANN, Oficial do R�.
gjstrO CivO do 19 Distrito da 'Comarca de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em

Cartório exibindo os documentos exigidos pela Ieí, a fim de se
habilitarem para casar. OI seJWÍDtes:' .' '

leíra, solteira, industriá- lha de Seno Bander e de
ria, natural de Vergern do Maria Terezinha Bender.'
Cedro, São Martinho, nes-. Edital 14:751.. de 12-03 ...86"
te Estado, domiciliada e Amauri Inacío Dorow e .

residente na Rua Ney TAnia Nlgia Verbinnen
Franco, 408, nesta cidade, Ele, brasileiro, solteiro, in
filha de Livino Heerdt e dustríárío, natural de -Rto
de Laura Preuss Heerdt. do Oeste, neste Estado, do
Edit�l 14.153 de 11-03-86. mícílíado e residente na

Ivo Rebl1n e Lldia Schu- Rua Leno Nícoluzzí, nesta
bert cidade, filho de Villi 00-
Ele, brasileiro, solteiro, row e de Gertrudes 00-·.
operário, natural de Jsra- row. Ela, brasileira, sol
guá do Sul, domiciliado e teira, costureira, natural
residente em Rio Cerro 1, de Alto Paraná, Paraná,
neste distrito, filho de domiciliada e residente na

Bernardo Reblin e de The- Rua João Januário Ayro
ela Kopsch Reblin. Ela, so, 607, nesta cidade, filha
brasileira, solteira, lavra- de Nilton José Verbinnen
dora, natural de Pomero- e de Edla Hansen Verbin
de, neste Estado, domící- nen.

liada e residente em Rio Edital 14.758 de 12-03-86.
Cerro II, neste distrito, fí- Jorge Parma e Leonilda
lha de Freimund Schubert Manske
e de Renarda Schubert. Ele, brasileiro, solteiro,
Edital 14.154 de 11-03-86. torneiro, na t u r a 1 de
Amllton Schmitz e Izalete Schroeder, neste Estado,
Claudia Vitkoski domiciliado e resídentena
Ele, brasileiro, solteiro, Rua Orestes Bortolíní, 90,
operário, natural dê Luis nesta cidade, filho de 00-
Alves, neste Estado, domí- míngos Octavio Parma e
ciliado e residente na Rua de, Rosa Duarte Parma.
Joaquim Francisco de Pau- Ela, . brasileira, solteira,
la. nesta cidade, filho de operária, natural de Jara
Osní Francisco Schmitz e guá do Sul, domiciliada e
de Maria Terezinha Coe- residente na Vila Lenzí,
lho Schmitz. Ela, brasíleí- neste distrito, filha 'de',Eno
ra, solteira, operária, ne- Manske e de Adelína �
tural de Jaraguá do Sul, Hornburg Manske.

'.

.., ..

domiciliada e residente na Edital 14.759 de 12-03-86. "

Rua 25 de julho, nesta cí- Ademir José Giovanella e

dade. filha de José Vít- Roseít Silvia Vasel
koskí e de Adelaide Ele, brasileiro, solteiro,
Schmitt Vitkoski. técnico de reíngeraçãe.:
Edital 14.755 de 12-03-86. natural de Rio' dös Ce
Ildemar Fagundes e Márcia dros, neste Estado, 'domi·'
"Aparecida' da Silva ciliado ,e residente Rua
Ele, brasileiro, solteiro, \Valter Janssen, 47, nesta
operadOr de máquina, na- cidade, filho de Nelo Gio
tural de Jaraguá. do Sul, vanella e de Maria Giova
domiciliado e residente na nena. Ela, brasileira, soltei
Ilha da Figueira, neste dis- ra, costureira natural de Ja··
trito, filho de Laudelino raguá do Sul, domiciliada
Avelino Fagundes e de e residente na Rua, Chris�'
Benilde Zapellini Fagun- tina Marcatto, em Jara
des. Ela, brasileira, soltei- guá-Esquerdo, neste distri�
ra, operária, natural de Rio to, filha de Helmuth Adoi
do S\.11, neste Estado, domi- fo Emílio Vasel e de Mar-
ciliada e residente na Rua tha Schurz Vasel.

'

Itajaí, neste Estado, filha Edital 14.760 de 13.'03-86.'
de Gilson Máximo da Sil- Adilson pena de Moraes e

va e Dalci Terezinha da Maria Cristina Miranda de
Silva. Oliveira
Edital 14.756 de 12-03-86. .Ele, "brasileiro, sQlteiro,
Janlo Domingos Pedri e militar, natural de Nova
Sueli Bender Iguaçu, Rio de Janeiro,
Ele, brasileiro, solteiro, domiriliado e residente na·
tecelão, natural de Jara- Av., Sernambetipa, 1976,
guá do Sul, domiciliado e apt9 203, Barra da Tijuca,
residente na Rua José Rio de Janeiro, Capital, fi
Emmendoerfer, 704, nesta lho de Althair MOraes e

cidatle, filho de Alarico de Lourdes Alves Pena de
Pedri e' de Jandira Valca- Moraes, Ela, brasileira,
naia Pedri. Ela, brasileira, solteíra, estudante, natural
so'lteira, comerciária, na- de lrati, Paraná, domicilia
tural de Santa Hel�na, Pa- da e residente Rua Jor�e
raná, domiciliada e resi- Lacerda, 169, apt9 201.
dente na Rua Ana Kars-
ten, 225, nestá cidade, fi- (Conclui na pág. segUinte)
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Casaßlentos
nesta cidade, filha de Ro
berto Rapozo de Oliveira
e de Alcy Miranda de Oli
veira.

Edital 14.761 de 13-03-86.
Silveste Ranghetti e Clau
dete Erdmann
Ele, brasileiro, solteiro, al
moxarífe, natural de Luís
Alves, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Julio Ferreira, nesta cida
de, filho de Adelíno Ve
gini Ranghettí e de Olan
da Ronchi Ranghetti. Ela,
brasileira, solteira, auxi
liar de escritório, natural

de Jaragué do Sul, domi
ciliada e residénte na Rua
Julio Ferreira, nesta ci

dade, filha de João Erd
mann e de Natalia Rope
lato Erdmann.

Edital 14.762 de 14-03-86.
Antonio José .Gonçalves e

Marta de Carvalho
Ele, brasileiro, viúvo, la
vrador, natural deste Es
tado, domiciliedo e ;e:i
dente na Rua João Pla
nínscheck, nesta cidade,
filho de Maria Gonçalves.
Ela, brasílera, solteira, do
lar, natural de Rio dos
Cedros, rieste Estado. do

mic.Iiada e residente na

Rua João Planinscheck.
nesta cidade, filha de Ma
nuel Estevão de Carvalho
e de Leocadia Cidral de
Lima.

Edital 14.763 de 14-03-86.
Dorival Henrique e Tere
zinha de Carvalho
Ele, brasileiro, solteiro,
funcionário público,' natu
ral de Laguna, neste Es

tado, domiciliado e resi
dente na Rua Vera Fischer,
133, nesta cidade, filho de
Lotar Henrique e de Al
bertina Rosa Henrique.
Ela, brasileira, solteira, au
xiliar de escritório, natu
ral de Imbituba, neste Es

tado, domiciliada e resi
dente na Rua Marina
Fructuozo, 348, nesta ci

dade, filha de Antonio
Sotero de Carvalho e de

Joaquina Terezinha de
Carvalho.

Edital 14,764 de. 14-03-86.
Osmar Lennert . e Ivone
Zilse
Ele. brasilero. solteiro,
operário, natural de .Jara
guá do Sul, .dorrríciliado e

residente na Estrada Ga
ribaldí, neste distrito. filho
de Alfredo Lennert e de
Maria Leithold' Lennert.
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Jara
guä do Sul, domiciliada e

residente em Ribeirão das
Pedras, neste distrito, filha
de Henrique Carlos Alfre
do Zilse e de Romilda Bor
chardt Zilse.

Edital 14.765 de 17-03-86.
Carlos Mamoru lssago e"
Maria Silvia Fugel
Ele, brasileiro, solteiro,
bancaria, natural de Sapu
caia, Rio de Janeiro, do
miciliado e residente na

Rua José Theodoro Ribei
ro, nesta cidade, filho de
Toshio Issaga e de Shige
ko Issago. Ela, brasileira,
solteira, do lar. natural de
Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente na Rua João
Doubrawa, 555, nesta cida

de; filha de Henrique Fu-
. gel e de Sebastiana Cunha
Fugel.

Edital 14.766 de 17-03-86.
Valdir André Bagio e

Marlene Olczyk
Ele, brasileiro, solteiro
extensionista rural, natu

ral de ltuporanga, .neste
Estado, domiciliado e resi

dente na Rua Antonio
Carlos Ferreira, 575. nes

ta cidade, filho de Fernan
do Pedro Bagio e de Maria
Momm Bagio. Ela, brasi

leira, solteira, balconista.
natural de Massarenduba.
neste Estado. domiciliada

.

e residente na Rua Anto

nio Luís da Silva, 66. Vila

Progresso, em Guaramirim
neste Estado, filha' p.e Ca

simiro Olczyk e de Sanita

Marques Olczyk,

E para que chegue ao

conhecimento de· todos,
mandeí passar o presente
Editai, que será publicado
pela imprensa e. em Car

tório, onde será afixado

durante 15 días.

Medidas econômicas serao

em Jarauuá
Prefeitos, vice-prefeitos,'

vereadores, secretários de

Finanças, contadores e

assessores técnicos das

Associações Municipais do

Estado estão reunidos des
de o día 18 de março para
discutir as repercussõesdo
Decreto-Lei n? 2283, de 28
de fevereiro. que instituiu
a Reforma Econômica no

País. Sob a coordenação
de Federação Catarinense
das Associações Munici

pais (FECAM) e com a

promoção do Gaplan. Se
cretaria da Fazenda e As

sociações de Municípios,
os seminários vêm propor
clonando aos participantes
maiores esclarecimentos
sobre o Decreto-Lei e seus

reflexos nas finanças mu

nicipais.
São muitos os assuntos

que precisam ser esclare
eidos. No que se refere à

receita pública é preciso
saber como ficarão as

transferências federais e

estaduais e a receita tri

butária. Com relação às

despesas públicas os mu

nicípios -estão discutindo
salários. dívida pública,
PIS PASEP, Previdência
Social e BNH. Também os

orçamentos terão que ser

adequados à nova políti
ca econômica e será pre
ciso fazer fim balanço do
Decreto-Lei 2283 e co

participação do Estado no

Programa de Estabiliza
ção da Economia. Outro
assunto qu'e vem. sendo
debatido é a .remuneração
dos vereadores.

As palestras estão sendo
feitas pelo secretário
chefe do Caplan, Sérgio
Sachet. secretário da Fa

eznda Nélson Madalena. e

técnicos ela Fecam e Tri

bunal de Contas.' O pri
meiro seminário foi. rea

lizado dia 18 em Crlcú
rne. cutro c:�a 19, em F).o

rianópolis e no dia 24, se

gunda-feira, o será em Ja

raguá do Sul, reunindo
trinta municípios que com-.:

põem as seguintes asso

ciações de municípios:

discutidas segunda-feira
das normas. estabelecidas
pelo DL 2283. Além dis
so, discutiu-se o projeto
elaborad., pela Federação
Catarinense das Associa
ções Municipais. visando
a alteração da Lei Orgâni
ca dos

.

Municípios que
fixa a remuneração elos

prefeitos. a qual encontra
AMVALI REUNIDA EX- se totalmente defasada e

TRAORDINARIAMENTE desproporcional ao que
percebem os vereadores.
Cite-se como exempo
Massaranduba, on d e o

Prefeito ganha e\ll torno
de Cz$ 9.800,00. enquan
to que o Presidente da
Câmara de Vereadores re

cebe Cz$ 6.660,00.

Microempresários participam palestra

Ampla (Mafra), Amunesc

(Joinville). Amvalí '{Jara
guá do Sul) e Ammvi

(Blumenau).
I

O seminário em Jara

guá do Sul iniciará às 14

horas, no Salão Nobre do
Centro de Atividades do.
Sesi.

A Associação dos Mu

nicípios do Vale do ltapo
cu, reuniu extraordinaria
mente na terça-feira os

prefeitos da microrregião,
para analisar problemas
de ordem administrativa
e financeira, em função

A Associação Comercial e Industríal das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do Itapocu (Amevi}, pro
moveu palestra no último dia 6, nas dependências do
Grupo Escolar Municipal Albano Kanzler, com o tema

"Admínístração de Microempresas", proferida pelo Sr.
Luiz José Nícolodelli, presidente do Clube de Direto
res Lojistas de Jaraguá do Sul. A presença dos micro

empresários, deu mostras de que o movimento se de
senvolve satisfatoriamente na

.

região.
Segundo João Pedro Steinbach. presidente da

Amevi. a Associação tem cumprido seus ob'etivos
'

e

compromissos junto aos associados, não aceitJando na

da que possa intervir contra suas reais finalidades.
Segundo o próprio, .muito pouéo ainda foi feito pela
classe, porém, se houver união e participação, muito
se fará em beneflcio de todos. "Nós estamos à dispo
sição para melhores informações, junto a Foto Norte
lándia, imediações do viaduto" ..

- -_ .. _-- ---- --_.- -----_._-----

MATHED! QUER PLACAS PRÓXIMAS AS ESCOLAS

A Câmara de Vereado- n_�NER\, no rentido de que
r es de Jaraguá do Sul não ·r;ô.plante: urgentemente,
Sul não realizou ressões placas índtcatlvas iunto ':1

no decorre: da semana. Na BR-280. nas .mcd.acöec
última sessão, no entanto, dos acessos à EH Julius
o vereador Gustavo Ma- Karsten e EM Padre 4.1-
thedi. solicitou a ínterven. berto Jacobs, alertando
cão da Prefeitura junto ao sobre o trânsito de esco-·

Departamento Nacional dr; lares.
Estradas -de R o d-a g e m
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Reyoolds lança um novo cigarro: Luxar • um luxo
R.,J1. Reynolds acaba

'

Estado, cuja qualidade
de lançar em Santa Ca- é reconhecida' Interna-
tarína, um novo cigar- cíonalmenta, estamos a-
ro: LUXOR.

'

presentando um cigar-Trata-se de uma mar- ro que vai satisfazer
ca que está revolucío- permanente as exigên-
nando o mercado de cí- elas do público fumante.
garros, pois LUXOR :e um produto- de prí- ,

te'm filtro branco, é meira categoria e que
suave, tem 100 mílíme- com um preço bem me-
tros e é sUms, com 21 .no- que o de' seus sí-
mllimetros de círcuníe- miJares, vai dar portu-.
rêncía, sendo apresen- nidade a que a grandel
tado em elegante car- maioria possa dar-se ao
telra de .altíssímo pa- luxo de fumar um ex-
drlo gráfico, com um celente c i g a r r o de
preço bastante' acessí- 100mm, slims, com fil-
vel a malorià da ca- Além da "Categoria Com referência ao tro branco, ou seja, o
mada populacional. Reynolds, LUXOR" por mercado catarinense, nosso LUXOR. Apoiados
Carlos Bduardo Jar- seu preço, vai dar opor- Paulo Vargas, gereute numa excelente campa-

dim, Vice-Presidente da tunidade a que a grande Divisional Sul da Rey- nha publicitária- pro-
Reynolds, afirma: "LU- maioria dos brasileiros nolds, declara: "- O Ian- mocional, que começaXOR terá em Santa Ca- 'possa fumar um exce- çamento de LUXOR é a ser veiculada nos di-
tarína o mesmo sucesso 'le.nte cigarro de 100mm, uma reafirmação daqui- ferent�s veículos de Co-
,alcançado noutros' 10-'

1 sUms, com filtro branco,' lo que dissemos meses municação Social, esta
caís, :fi um cigarro que í ou seja: um cigarro de atrás, quando da am- mos apresentando 1U
está revolucionando o 'primeira linha com pre- pliação das atividades XOR aos cataríneasss,mercado, tendo o seu 'ço todo especial". ,da Reynolds em Santa na certeza de que ele
lançamento sido cercado I MERCADO Catarina. Com o exce- irá revolucionar o mer-
de CUidados especíaís. ; EXCELENT!3 lente fumo plantado no cado local".

Sabonete Perfumado de Ervas, Talco, Emulsão
Hidratante Universal, Gotas Perfumadas p/Banho �'

uma vasta linha de Deo-Colônias.
Nesta Páscoa, ofereça um presente com o perfume da

"

natureza.
ArmaI, Natural é Boticário.

CASA DOS ENFEI TES
Av, Getúlio Vargas- 158 E Av, Mal. Deodoro- 204

Fone, 72-0583
Jaragua do Sul· SC,

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Secretaría de Planejamento

COMUNICA'DO

A Secretarja de Planejament
em díspositivos legaís pertinentes
cipais NI? 18/48 e N9 1,030/85, co
os proprietários de terrenos urb
que procedam a roçadura, capín
dos,mesmos, evitando com isso iii
zinhança e à população e mau as
impedindo a proliferação de inseto
mais animais daninhos e nocivos a
'giene pública em tais imóveis.

Torna público outrossim, querios que desatenderem ao presente
serão autuados e multados; sem pre
gação de roçarem, capinarem e

'

terrenos, de acordo com as dete '

,

A cidade é o nosso "habitat"
mos conservá-la limpa, aprazível �
nós mesmos e aos que nos vísít
o grau de educação e desenvolvim
de seus habitantes,

Jaraguä do Sul (SC), 19 de mar
ARISTIDES PANSTEIN
Secretário de Planejam

os para
limpeza
s à ví-
cidade.
is e de
e à hí-

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPI\L DE JARAGUA DO stn

.

}�;);�f��J�L.>� ,::;,-;;
O E C :R E T O N9 1.306/86 ,"
Declara ponto facultativo o dia 27 de março de 1986.

o PREFEITO 'MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no uso

dé suas' atríbuíções,
DECREATA:

,

'
,

,

ponto facultativo nas repartições públicas munícípaís. res

salvadas as necessidades de serviço de cada secretana, nodía 21 de mar- .

•

co de 1986, Ouínta-Feíra Santa.

-Jar�g\1� do Sul, 1� de març� de 1986.

DURVAL VASEL IVO KONELL'
Prefeito Municipal Secretário de Adm. e Finanç�.

. ,... . ..;
,

" ","

AGRADECIMEN'{O E
CONVITE PARA

CULTO

A Fam1lia Enlutada da
Senhora
FRIDA EHLERT
SPLlTI'ER
falecida no dia 12 de

'março,' aos 78 anos,
agradece! a todos pelo
envio de flores, coroas

e telegramas, aos ami

gos, parentes e vizi
nhos, especialmente a

Dra. Ieda Schroeder
Galastri pelos serviços
prestados à fale.cida e

ao Pastor Ingá Píske,
pelas palavras consola
doras em casa e no Ce
mitério Municipal.
Nesta oportunidade,

convida para o culto,
marcado para as 8 ho
ras deste domingo, dia
23 de março, na Igre
ja Evangélica Lutßfana
Centro.

Jaraguá do Sul, 19 de
março de 1986

BD I TA L,
AUREA MULLER GRUBBA, 'Tat>eliã

de Notas o Oficial do Protestos de TItulos da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado do S. CatariDa, na foIllÚl da
'lei etc.,

Faz saber a' todos quantos este edital vfr� que
se acham neste Qu.16rio para protestos os titulos con�a;

,

Antonio Rogerio' Stinghen .... Rua João Januário

Ayroso, s/n _ Nesta _ Agro Pastoril Vale Verde
Ltda _ VUa Chartes .... Nesta _ Alfonso Oberthíes
...., Rua Castelo Branco, 744 _ Schroeder _ Curt
Sasse _ Rua Exp. Antonio C. Ferreira, 745 _ Nes
ta., Carlos Antonio Gonçalves _. Rua Getulio Vfir
gas 128/15 _ Nesta _ Daniel de M�llo Rosa

..

_

Rua Mal. Deodoro, 1402 _ Nesta-i, Díetmar Mul
ler _ Estrada Rio da Luz _ Nesta _ Euclides 4,n
tonío. Morchioro .._ Rua Av. Paraná. s/n., Sertão

,

Recanto Gaucho .... Barra Velha _ Hirodaki Umet- i

su _ Rua Theodoro Roeder, s/n _ Nesta .... José'
Alverínho Plebáni .::. Rua João Zapella, 88 _ Nes

ta; Jacíl Ind. Com. Móveis, Ltda .... Rua Reinoldo

Rau, 's/n _ Nesta .._,' Juvini dos Santos r: R. Mal.

Deodoro, sln .... Nesta .:Jurandir Schíoehet-c; Ne- :

rau Ramos .... Nesta _ Joãc5'Uerenf_ BR 280 _''Agua'
Verde _ Nesta .... Luiz Carlos 'Paiva _ Ruª, João I

Marcatto 147 _ Nesta.,... Mat. Construção Lawin
Ltda -' Rua Jaraguá;, 50 .... Nesta .... Vita }.anches ,

Ltda .... Rua Reinaldo Rau s/n .... Nesta _ Valdinor
,

Schutze _ Rua Angelo Rubini � Nesta. ,.:

E. como os ditos ,devedores nlo foram encontrados
e' ou se recusaram a aceitar a devida jntimaçio, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos COlD

f1areçam' neste Cartório, na Rua Artur MillIer, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu d6bito ou então
dar razão por que o não faz, l!Ob pena de serem os referi
dos títulos, protestados na torma da 'lei., etc.

IH/Jaraguá do Sul, 2Q de marÇo de 1986
Aurea Miißer Grub.... Tabeliã,' de Notas e

,.')ficial de ProteStos de Trtulos da Comarca de l.do SuJ

ADVO.GADOS'

. ,.

rlnarla
TZER
CHWEITZER
ais, cirurgias, vacinações,

os, boutique.
ao Supermercado Breithaupt)
Sul - Santa Catarina.

Clínica
SCH

DR.
- Clínica'de pequenos e gr

raio x, rote
Rua JoinvllIe, n� 1.178 (em

Fone 72-0919 -- Ja

ÉMBRA. t ,'iR N�
02714�OO�42-2

.,AS"AGENS E EXCURSÖES
Aéreas. Rodoviárias e Marítim

,

Aut
CONSULTE-NOS, POIS S

.

, OPÇÖES E
Rua ,1,n�ôn;o Tobias 50 _ 10

Jar�guá do Sul

Coletivos voltam a custa 100,

AURD:.ENE ,M' BUzzt
LEONEL PRADI FLORIANI

Questões de terras - aCidentes de trAnstto • in
ventários - cobranças e advocacia em geral.
Rua Reinoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

INTERIMIYEIS '

.

Intermediária de
Imóveis ltda.

lMOVElS A VENDA

ACENe COSMOS' DE
VI .

S LIDA.
NAIS E INTEkNACIONAIS
ervas de Hotéis e Locação de
is.
TEMos AS MELHORES
DIÇOES.
nes: (0473) 72-0520 e 72-1109
ta Catarina

Através dos advogàdos Paulo .Sé
Job Gonsalves Filho, os Sindicatos dos
nas Indústrias' da Construçã., e Mobili
ção, Vestuário e Comércio, impetraram
dado de segurança contra os decretos do
nicipal, que majorou para Cz$ 1,50 e
reduzidas para Cz$ 1,20, as tarifas dos
vos urbanos, ferindo o decreto presid
gelou os preços, Em vísta da relevänd
Dr. Carlos An':Té Moreira, Juiz de Dir'
em despacho do dia 2G de março, quin
a liminar, notificando a Prefeitura de
pensos os efeitos dos Decretos, dando
prestar as informações necessárias;

Com isso" os coletivos voltàram, a
para Cz$ 1,00 a passagem,

'&baça e

lhadores
limenta-
18, man.
tívo Mu-

_que con

edído, o

2a, Vara,
, deferiu
stão sus-

'",

Escritório Contábil' Garcia
CRC..SC 0015. Despachante creclendado sob n� 496

* Empla�entos
* Llberaç6es

,

.

* Tran&ferênclas
• Seguros
• Renovações de Licenças de Veiculos

Confira a eftéiêncla de nossos-serviços
Rua Bario do Rio Branco, 168 _ Fone 72-0695

-. 1 terreno c/600m2, na lateral da rua Rodolfo'
Hufenuessler

-, Terrenos na 'M�recl 'lal Deodoro, e taterats

_ 1 casa em alvenaria na rua Marina Fructuoso

_ 1 casa em alvenaria próximo ao Juventus, em

Jaraguá Esquerdo.
R. João Píccoli, 104 - fone 1t�2111 .. Jaraguâ do Sul/

Escritório Contábil Garcia
Oferecemos vaga para CHEFIA' DE ESCRI

TORIO. Exigimos conhecimentos nas áreas de es·

crita fiscal, departamento de �ssoal e imposto
de renda. Interessados 9presentar-se 1)0 horário,
'normal para' entreVistas.

'

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

----�----------------------------=-���--���:�'�-'

Folo Center Lida.
Agora sob' nova

,

.díreção
Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
maís uma ampliação d� 20x25 e lfIID álbtlID como

brinde.
'

,

I ,

Foto Center - Galeria Dom Frand.s<.�o - Sala :05
I
i

----�--------�----------------�--�--�

SUBA NA HONDA

·C H E 'G O U A

f Vl\'If- "·'r"-

CONCESSIONÁRIA HONDA DA REGIÃO. COMeRCIO DE MOTOS, ASSIS1;'i;NCIA TÉCNICA
E BOUTIQUE HONWÁ-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA,
� Rua Adél1a' Fiséher, 239 (Rodovia BR--280) ,

.

Fone 72-2999.,_ Jaraguá do Sul _ SC. '

, Eletrônica
MENDONCA

ASSISTENCIA TV, VIDEO CASSETE E
VIDEO GAME

Posto autorhado video game 'Dac:tar e Dismac. : '

Transcodiflcaçio de 'videos importados.
Rua Joio Marcatto, 179 _ Fone 72 ..2128

Jaraguá do SUl.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Extensão rural
- A Acaresc, Escritório

Local de Jaraguá do Sul,
vem incentivando à nível
de município, a constru-

. ção de paióis para arma

zenagem do milho, visando
- sobretudo a sua proteção
contra ratos, carunchos e

traças, conservando, con

sequentemente, a sua

qualidade. Segundo dados
do IBGE, há 2.700 hecta
res de milho cultivados
em Jaraguá do Sul, ·com

produção estimada em 135
mil sacas ao ano.

A extensão rural há dois
anos, vem realizando um

trabalho de incentivo e
,

orientação a armazenagem
do produto e, neste perío
do, quinze paióis apro
príados foram construídos
em Rio da Luz, Rio Cerro,
Três Rios do Norte. Ne-

incentiva' a' cOlstrução'
-

ie paióis
reu Ramos e .Garíbaldí,
possíbílítando também o
uso da técnica do expur
go, aplicado dentro do
próprio, paiol sem a neces
sidade de movimentar o

milho, controlando, desta
maneira, a proliferação de
ratos e carunchos, que
chegam a destruir até a

metade da safra.
Para a construção do

paiol, conforme o agrôno
mo Laurindo Goedert,
existe possibilidade de fi_
nandamento pelo sistema
troca - troca, individual
mente. O plano é feito na

própria Acaresc e há con

dição do pagamento ser
realizado em até cinco
anos, isto é, o agricultor
paga com o próprio milho,
nas sucessivas saíras. o

fínancíamento do seu pai
ol. sem necessidade de

Seja' você também o fiScal. O pacote econömíco
; veío para ficar. PrecisamQS acredítar nele. Ele vai

, -- ---- -,-, dar certo, com o apolo de todos.
Denuncie o descumprimento das tabelas.

Associação dos Jornaís do Interior de Santa

Catarma _ ADJORI

EDITAL, DE CONVO(;AÇÄO

Pelo presente. edital ficam convocados to��s
os associados da ADJORI-SÇ- para a Assembléía

- Geral Extraordínária, ,. a
' realízar-se día 31 de

março de 1986, no Plenarinho da Assembléia Le-'

gislativa do Estado de Santa Catarina, as ,14:00
.horas em primeira chamada - e, trinta minutos

após (14:30) com qualquer número de presenças
para a seguinte

ORDEM DO DIA
19 _ Alteração do-art.' '}.9 do Estatuto,
29 _ Assuntos gerais.

' ,

OBSERVAÇOES:
19 _ Analise e discussão do pacote econômico e

Os jornais do interior.
.

29 _ Reunião com todos lOS Deputados EstaduaIS
para alteração da Lei Orgânica des Municí

pios.
39 _ Lançamento da campanha péla ADJOR!

SC para maior veiculação publicitária nos

jornais do interior.
4� .: Inauguração do escritório em Florianópolis.

à Rua. Conselheiro Mafra, 40 sala 905.

Gaspar.12 de março de 1986.
Silvio 'Rangel de Figueiredo - presidente

dispender outro. dinheiro.
Agradecimento a Prefeitura
A Direção e a Associação de Pais e Professo

res (ÀPP,) do Colégio Estadual "Holando Ma!ceHi
no Gonçalves" quer de público agradecer a Pre

feitura Municipal de Jaraguá do Sul. pela cons

trução da calçada, e estacionamento _defronte o

referido Colégio, resolvendo assim o p�oblema
de acesso do pessoal, bem como da segurança dos

veículos. ,
,

Por mais este benefício para a Comunidade.
nossos agradecimentos e nossa �onsid:r?ção, I;>0is
esta obra confirma uma vez mais que: as COIsas

. se constróem - porque os homens se unem".

Atenciosamente _
, '

Direção t� APP _ Colégio Estadual '''Holanda Mar-

cellino Gonçalves".

REPORTAGEM NA RBS
DOMINGO

No programa "Campo e,

Lavoura". que irá ao ar
pela RBS-TV deste domin
go, 23 de março, às' 7 ho
ras da- manhã, será mos

trada reportagem feita so
bre o armazenamento de .

milho em uma propneda
de do munícípío tle Auro
ra, que 'certamente causa
rá um grande Impacto,

Temos o melhor e um bom preço.

Compre ileUS materials de construção na

, ....

Arte Laje Jaraguá
Materíaís de co�trução' e telhas coloniais direto da Cerâmica Vila Rica.

Aquecedor Solar da Funilaria Jaraguá.

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

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

l,
__:__'_-'-'__---:-_7_,2__-2_3_3_4_e_72-1292

- Jaraguá do SuLSC.

·,Sorvetes PINGUIM
'êt,--,., I, _

O�OR 'DESTE_VERÄO

;f\�.:: -: -- Sàbor, pureza e qualídade. Sirva-se à vontade tomando
",

J 'sorvetes e picolés' "Pinguim", em vários sabores.
: -

" Tem�s também gelo.
,

.

, . i:-;: j'" Rtiâ Angelo Rubini, 1119 - Barra do Rio Cerro (fundos
i ?ci ,,:-,:-, �dô 'Sup. Benthíen) - Fone 72-2181. - Jaraguá elo Sul.

,_ _'____�'�"'.::.: :,.��.:_ ••
'

I.

,

.

A rota da malha

.
_.

TI.BE:RIO Ltda.Oficina' MA.ecamca
/ Rua Leopuldo Malhelro Do 6?,:_ Fone '12:1059 _ laRguá do' ���, �

SC.

Serviços de lataria, pintura, pohmentos. em' todas as linhas. -de carros-panse.o

Motores à base de troca com gardl).tia, de ,2(�.OOO km.

Retifica de motores, reguíageai, revisões e demals se�y1:ços especialiZad9,s

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Seu' povo sempre tem si
do. honestn e trabalhador,
porém tímido . ao exigir
qualquer melhoria ou be
nefícío em sua comunida
de, apesar de ser. uma re

gião altamente geradora de
impostos que beneficiam' a
Prefeitura de Jaraguá do

Emmendörfer Comércio de. Ve(culos Ltda.
Av. Mal. DPodo,o,557 - Fone.,72·0655 e 72-0060 - Ja,aguá do sul·se

A Preíeítura de Jaraguá
do Sul tem feito um bom

.

trabalho, tanto no centro
da cidade quanto em ou
tras localidades do muni

cípio, porém, Santa Luzia
foi esquecida,' seu povo
está preocupado pois não
sabe o motivo deste es

quecimento e está aguar
dando com ansiedade a to
mada de prövídêncías por
parte do governo munici
pal.
Santa Luzia não merece

este desprezo.

.J�lraguà. 60 .sul - Semana de U • 28 de março/86 C O R R I! IODO PO.VO.
A-;--O:p=..E=n-=IOO::-:="'

..------------- -.....,..· , """.. -.-.' .. "

S,anta l.uzia, uma cODlunid_de esquecidà Racionamenlo de
�� .. '.

. .. ·pelo··- governa municipal. "".' caiu para·':-Sànta Luzía, é· uma co- Sul.' ,IL"::".'1M1_ Obras e Serviços Públicos
munídade que tem sua eco- Tem sido grande o nú- de Jaraguá, Sr. Alvaro Ro
nomía baseada nó mini- mero de pedidos e recla- sá, que é morador de San
fúndio agrícola, com a ex. mações feitas a municipa- ta Luzia, mas usa a rodo
ploração da rizicultura, lidada através de seu se- via via Schroeder para
agropecuária e bananícul- cretariado quanto as pés- deslocar-se ao centro da
tura.. além de· outras pe- símas condições em que se cídade.. dado . ao péssimo
quenas atividades rurais. encontra a estrada de aceso. estado em que se encontra
No campo -da- indústria, so de Jaraguá do Sul e a estrada de acesso Santa
destaca-se um frigorífico sues laterais; situação que Luzía-Jaraguá,
de médio porte, indústria de vinte anos para cá, se-

.

de beneficiamÉmto· de ar- gundo seus moradores,
roz, fábrica 'de papelão, está sendo o pior ano em
fábrica de conservas, ser- termos de conservação de
rarlas. além de súpermer-, estradas e a própria popu
cada e outros . comércios lação pensa em resolver a

ali ínstalados. situação com seus micro
tratores para macademízar
a estrada ou pelo menos

amenizar o problema. To
dos os que usam as estra
das, preferem as rodovias
do município de Schroedar
que sempre estão em óti
mas condições de trafega
bilidade, como prova dis
to o próprio Secretário de

Vestindo bem Senhoras e Crianças
Vá conferir a mais variada coleção de inverno, aproveitando

as vantagens do preço e crediário Sueli
Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr- 1085 _

"

.' F. 1-2-0693 Jaraguá do Sul _ se.
Loja 2 -Rua Reinaldo Rau, nO 530 _ P. 12-2911 _

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

••• •

�,. .

'._

PÁGINA 11

energia
10-·/.

Até o dia 31 de março,
o racionamento de ener

gia nos três estados do
Sul diminuirá de 20 para
10% -. A medida foi tomada

. na semana. passada em Bra
sília, pela coordenação de

operação interligada, que Na primeira quinzena
reúne os diretores das em- de março o cálculo ainda

presas concessionárias de será feito com 200,.6 e na

energia elétrica. Essa me- ! segunda quinzena já pó
dída, porém, poderá- ser derá ser feito com 10%. A
reavaliada no final do mês, média do mês, portanto;
já que não há previsão de permitirá que os consumi
chuvas até julho na região dores possam gastar mais
Sul. A comissão de racío- energia.

namento e a Celesc estão
fazendo um levantamento
do mês de fevereiro, para
detectar os consumidores
que ultrapassaram à cota

estipulada pela empresa.

Nós temos tudo
para a radar a todos.

. Ven . a conhecer
.

a linha Chevrolet86.
Conheça a linha Chevrolet 86. a mals completa do mercado.

.

, Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.
Seja Monza, Caravan, Opala, Diplomata, Chevette ou Marajó, você vaí sair de nossa loja com o que existe. de melhor.

, Venha ver de perto as novidades e vantagens desta nova linha.
Nós temos planos de pagamento e financiamento faciltt.ados para você adquirir o seu Chevrolet 86.

Ccnjecções .S'u e l
í Lida

e
' PERIIA.AS • BOI • ESQ. DE ALUMiNIO .....

� R!o!L��!:U!�SC-= .... FONE: CM73) 72411196

Persianas horiZontais e verticais,
,

box para banheiros,
divisões, toldOS, portas santonedes, luminosos

e serralheria em alum1Dlo.
Consulte-nosl Fone 72-0995

SPEZIA & elA.' LTDIA.
_

SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR
Madeiras para construção e serviços de trator

- com profissionais altamente especializados .

Rua João Januário Ayroso, 772 '_ Jaraguá Es
querdo _ Fone 12·0300 ...: Jaraguá do Sul _ SC .

c. I. 8 I E P E O N I
EDITAL DE CONVOCAÇÄO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os

Sócios Patrimoniais do CLUBE ATLEnCo BAE
PENDI, afim de se reunirem em Assembleia Ge
ral Ordinária, em sua Sede Social, sito à Rua:
Augusto Mielke n9 466, nesta cidade, à realizar
se dia 31 de março de 1986, as 20:00hs em primei
ra convocação ou às 20:30hs, em segunda convo

cação, com qualquer número de sócios presentes,
. para Deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
19 Apreciação do relatório, prestação e apro

vação de contas da Diretoria referente o exer

cicio de 1985.
29 Eleição e posse dos novos membros do Con

selho Delíberatívo, para o período de mar-

çO/86 à março/88
.

39 Outros assuntos de interesse da sociedade.
Jaraguä do Sul, 07 de março de 1986. I.

Reiner Modro • Presidente
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO

I'

Posto de Vendas Ma·rcaHo/,
Chapéus, bonés vizeiras, camisas, sborts,

bermudas e cordas.
.

Em frente à fábrica. Amplo estacionamento.

Politica,. _, P_olíticls;· FIlelore
.

& Cil.
-e Decreto-Ler -M.283 estä-epestaaéo pra ver-ao alagoana que percebem

vai ficar na história COmO: que vai dar. Depois do mil saléríos astronômicos, re

o famigerado instr�ntQ... . réis, .!J .cruzeíre.jcedeu ao latando que um funcioná

legal. que m1,ld.o.u _.O,2irlLmº ..
, cruzado, com o reto� río federar tentou acabar

da economia hrasil�ira�., Q _
do centavo, após o corte .

com os privilégios mes
maís importante .deste sé- .

de três zeros e o quadro terminou sendo cooptado
, culo, e que todo p murirlo' se apresenta assim: (leia-se aderindo) e hoje

lá está recebendo um pol
pudo _

salário, o que pro-
,.

vocou generalizada gar-·,
galhada.

.....x...
_

E por fala:!; em Assem-
,

bléia Legísletíva, a dita
de Santa Ctarina também
entrou a conferir os pre
ços que se praticam no

Restaurante da Casa, ven
do nas listas que estão
sendo distribuídas se es

tavam de acordo. E não'
estavam. Pelo bandejão os

frequentadores vinham pa
gando 9 mil cruzeiros, que
no dia seguinte passou a

custar 11 cruzados. Esta
beleceu-se generalizada re

clamação e os protestos
foram num crescendo até
que interveio o deputado
lraí Zilio, presidente da
Comissão de Defesa do
C-onsumidor, que interpe
lou o administrador que
viu-se obrigado a retroce

der, fazendo vigorar o pre
ço antigo.

_x_

Conta-se que no primei
ro ou segundo dia da Era
do cruzado, um português
desembarca pela manhã
no Aeroporto Internacio
nal do Galeão. Apanha um

taxi para levá-lo até o ho
tel onde havia feito re-

. serva. Ao chegar no local,
pergunta ao motorista
quanto tinha custado

.

a

corrídare o "chauffer" brin
cando rapidamente disse:
"Dois cruzados". O desfe
cho da história é bastanté
simples: o português' está
detido por agressão e o

motorista no hospital com
o queixo quebrado, depois
de levar dois socos "cru
zados" do portuga. Ora,
pois, poísl.;

Evl Sinsval • Mar/86

•

O Chefe do Departamen
to do Meio Circulante do
Banco do Brasil, sr. Italo

Sydney Gasparini Filho,
. do Rio de Janeiro, man

da dizer em comunicado
que as moedas de Cr$ 1

(Um cruzeiro) e Cr$ 5

(Cinco cruzeiros) não mais

possuem poder liberatório
e devem ser depositadas
nos bancos, associações de

poupança e empréstimo e

demais entidades autoriza
das a funcionar pelo Banco
Central, até a data de 27
de fevereiro de 1987, em

quantidad.es que perfaçam.
no mmimo, valer equi
valente a um centavn de
cruzado.

,�
_ -: Céduias e' moedas do pã-

.

Equivalência em Cruzados
.

� dr.ão C�uzeir6s
-. "

Descontos especiais em toda linha de
,

jóias e presentes na
'

JOALHERIA "A PÉROLA"
Rua Reinóldo Rau 289

Jaraguá do Sul
Fone� 72-H�23

,

Cr$ 100.000 (Cem milcru- Cz$ 100,00 (Cemcruzedos)
zeíros) .,

Cr$ 50.000 (Cinqüenta mil

cruzeiros)
.

Cr$ 10.000 (Dez roH cru

zeíros) "

Cr$ 5.000 (Cin-co mil cru- Cz$ 5,00 (Cinco cruzados)
zeiros) .

'. Cr$ 1.000 (Mil cruzeiros)
Cr$ 500 (Quinhentos cru-

.. _ zeiros)
i e-s 200 (Duzentos cruzei

I ros)
: Cr$ 100 (Cem cruzeiros) Cz$ 0,10 (Dez centavos)
f Cr$ 50 (Cinqiienta cru- Cz$ 0,05 (Cinco centavos)

.

zeíros) .

Cr$ ·20 (Vinte cruzeíros) Cz$ 0(02 (Dois centavos)
ii Cr$ 10 (Dez cruzeíros) Cz$ 0,01 (Um centavo)

-X_

Como o assunto só acon-
teceu poucas vezes na vi
da dos brasileiros, até os

governadores que foram à
Brasíüa para Uma reunião
com o Presidente Sarney,
muitos deles se manifes
lavam c-ompletamente crus

ao que estava sendo. tra
tado na pauta dos traba-

Cz$ 50,OP (Cinqüenta cru

zados)
Cz$ 10,00 (Dez cruzados)

Cz$ 1,00 (Um cruzado)
Cz$ 0,50 (Cinqüenta cen

tavos)
Cz$ 0,20 (Vinte centavos)

lhos, diversos não conhe
cendo. síquer .0 texto do
'decreto-lei que implantou
antes do início das ativi
dades parlamentares o pa
cote econômico e pediam
cópias ao Palácio do Pla
nalto, para se inteirarem
daquilo que nos jornais de
sábado e domingo havia si
do amplamente divulgado.

.

Um dos governadores, na

sua santa ignorância che
gou a pedir que as delibe
rações do decreto-leí fos
sem estendidas aos esta
dos, o que obrigou o mi
nistro da Justiça, Paulo
Brossard, de pronto, escla
recer que elas já estavam.
Divaldo Suruagy, das Ala
goas por sua vez, acabou
criando momentos de des
contração na austera reu

nião, quando solicitava ao

Presidente uma substan
cial ajuda do Governo Fe
deral c para acabar com o

que ele classificou
-

de
"Marajás" de seu

Estado'lReferia-se, é élaro, aos

servidores da Assembléia

Lar Imóveis
Jaraguá

COMPRA E VENDA,
TROCA., LOCAÇAO,

INCORPORAÇÃO E

jADMINISTRAÇÄO .

Av. Mal. Deodoro��n�g�� ..)�� F;�Iici�co .:
.

Sala 13 - Fone 72.0510 ..Jaraguá do Sul _ sc.
. .' _. _ -- . L' . ::-. '"o"

COMERCIAI, FLORIANI
Máquinas e Equipamentos p�ra Escritórios

Temos à disposição: Assístêncía técnica de má
quinas de escritório em geral, relógio-ponto, au
tenticadöra Burroughs e caixa registradora.

. .

Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC,
.

máquinas de escrever Olívettí . novas e usadas,'
máquina, de escrever eletrônica DISMAC-OLYM-'
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga
da, móveis para escritórios e açessóríos para
máquinas em geral.

,.

Consulte-nos pelo Fone 72-1492 ou 'na Rua Ve.·
nAncl0 da Silva Porto, 353.• Jaragua dö Sul .. SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Definidas empresas à fase regional da Olimpíada do Sesi Seis clubes DO Citadino de lutebol
.

de Salãoo Conselho Desportivo
Sesiano, em reunião reali

zada segunda-feira à noi

te (dia 17), definiu o ca

lendário de promoções do

corrente ano. No mês de

abril, dia 6, o Torneio de

Pesca ao Caniço, com ins

crições abertas até 31 de

março; nos días 12 e 13,
a realização da fase elas

sífícatória regional da

Olimpíada. Sesiana e, de
19 a 21, Festival de Fute
bol Suíço, cujas inscrições
deverão ser feitas até 7 de
abril. Em maio, dia 11, em
Jaraguá do Sul, a fase es

tadual da Olimpíada nas

modalidades de atletismo,
natação e rústica; dias 17
e 18, a fase estadual das
modalidades coletivas em

Florianópolis e, no dia 25,
a realização da Prova Ci
clística Dia da Indústria,
à nível local.
Em junho vem a Copa

do Mundo e, também, a

Prova Rústica Sesiana, no
dia 29, à confirmar. No
mês de julho, no dia 5 ou

12, o Festival de Música
Sertaneja e a realização,
em Blumenau, da 3a. Olim

píada Nacional do Sesi,
em comemorção aos 40
anos do órgão. Para agos
to está previsto o Campeo
nato de Volibol Masculi
no e Feminino, para se

tembro (dias 13 e 14, 27 e

28) os 39s., Jogos Sesianos
de Salão (de mesa); para
outubro, o Campeonato de
Bocha e, finalmente, em

novembro, a V Olimpíada
Sesiana, que terá início no

dia 22, terminando a 06
de dezembro,

bol dé Salão _ Weg Mo
tores, Futebol SuÍÇO Ve
terano • Marisol. Volibol
Masculino _ Weg Motores,
Volibol Feminino _ Mal
wee, Basquetebol _ Weg
Motores, Bocha _ Kohl
bach e Bolão Masculino _

Lulímar. Estas empresas, a
seu critério, poderão for
mar seleções com atletas
de outras empresas.

do dia 17 ficaram defini
das as empresas que re

presentarão o Centro de
Atividades do Sesi de. Ja
raguá do Sul na fase re-

- gional nas modalidades
coletivas da Olimpíada, a

ser realizada em Blume
nau, nos dias 12 e 13 de
abril do corrente. São as

seguintes: F u t e b o I de
Campo _ Marcatto. Fute-

maram . presença, sendo
eles a Urbano, Mirtes, Ja
raguä Fabril, Rio Molha,
Móveis Weber e Juventus.
Eles foram divididos em

chaves, assim delineadas:
19 turno _ Chave "A" _

Urbano, Juventus e Mó
veis Weber; Chave "B" _

Mirtes, Rio Molha e Jara
guá Fabril. No 29 turno _

Chave, "A" _ Mírtes, Rio
Molha e Juventus e Cha-

A Uga Jaraguaense de
Futebol de Salão realizou
na noite do dia 14, no Bei
ra Rio Clube de Campo,
assembléia ordinária, onde
foram discutidas' e apro
vadas várias questões, co
mo reformulação e con

solidação do estatuto so

cial, prestação de contas
do exercício de 1985, apre
sentação' do orçamento
deste exercicio, confirma
ção dos clubes da catego
ria adulto para o Campeo
nato Citadino, aprovação
do regulamento e elabo
ração da, tabela do cam

peonato desta temporada.
Para as disputas do cer

tame, seis clubes eonfír-

8atalolo troca diretoria e, enfrenta
a Tupy

-' tarne. o Botafogo enfren
ta neste domingo, às 16
horas, em seu Estádio, a

O Botafogo Futeböl cie. Tu P y (Joinville), com

be, elegeu e empossou do- quem empatou recente
mingo a sua' nova dire- mente em Joinville a 1 gol.
toria. A presídêncía íoí Por outro lado, em Co-

, eleito o desportista, Jaime rupá. foi encerrado do
Célio Píazera, que substí- mingo, com os jogos XV
tuí 'a Ricardo Hruschka, de Novembro 6xO Hansa
enquanto que o departa- Humboldt Antares lxl D,
to de futebol foi confiado Pedro e Ouro Verde 5x4
a Ivanír Lombardi, que na Agua Verde, o Campeo
tarde de ontem, sexta-feira, nato da la. Divisão da
participou de reunião na LCD. Classificaram-se pa
Federação, tratando sobre ra a disputa da fase final,
a participação do clube no que começa neste domin
Campeonato da 2a. Divi- go, XV de Novembro, D.
são, que começa em abril. Pedro, Hansa Humboldt e

Preparando-se para o cer- Antares.

Abre-se dia 25 Torneio de Bocha

Segundona, com, doze clubes, ilicia
dia 6 de abril

ve "B" _ Fabril, Urbano
e Móveis Weber. O cam
peonato tem início pre
visto para 5 de abril, no

Ginásio de Esportes Artur
Müller, a partir das 14 ho
ras, com estas partidas:
Urbano x Juventus, We
ber x Mirtes e Rio Molha
x Fabril.

bro.
Na última quínta-íeíra,

os dubes voltaram a se

reunír no Sesi para defi
nir ã fórmula de disputas,
chaves, tabelas e ultimar
detalhes para o início efe
tivo da segundona no día
6 de abril. Os campeões e

vice de cada chave, nos

dois turnos, vão disputar
o quadrangular final, em

busca do título,

Em assembléia realiza
da na noite do dia 13, a

Liga Jaraguaense de Fu
tebol definiu a realização
do Campeonato da 2a. Di
visão de Amadores, que
teve a confirmação de
d o z e c I u b e s, que
deverão inscrever seus

atletas até 1<1 de abril, se-

, gundo o que ficou conven
cionado, haja vísta que o

início do certame está mar
cado pera 6 de abril. Par
tícíparão desta competi
ção o Alvorada (que mes
mo sendo campeão da tem

porada passada preferiu
disputar a 2a. Divisão e

não a la. que o título lhe
assegurou), Avaí (Guara
mirim), Grêmio Garibaldi,
Guarani, Malvice, Francis
co de Paulo, América, São
Luís, Vitória, Ponte Preta
Aliança e XV de Novem-

- Ficou decidido na assem

bléia que as preliminares
serão entre os àspirantes,
que obedecerão a mesma

tabela e o mesmo regula
mento. A informação é do

presidente da UF, Walde
mar Vieira, que nos pró
ximos dias reúne Os clubes
da primeira divisão para
acertar a realização de um

torneio regional intermu
nicipal, entre clubes de Já
raguä do Sul, Corupá e

Gueramírtm.

Motociclismo: em maio, aqui, etapa
do Estadual ,

A Associação Recreati- em sua fase de classifica
va dos Servidores Públicos cão. sendo que jogarão
Municipais de Jaraguá do por noitada, apenas qua
Sul' (Ársepum), realizará tro gremíações. em duas
a partir da próxima quin- canchas, no sistema me

ta-feira, dia 25, um torneio lhor de três,
de bocha, nas dependên- O sorteio das equipes'
cias das suas moderníssí- houve-se na noite de on

mas canchas no parque tem, sexta-feira, e a pre
Agropecuário "Ministro miação será a seguinte:,
João Cleophas". A equipe 19 lugar _ um novilho de
será composta de quatro 8 fl 10 arrobas 2� lugar Um
bochófilos, podendo ter porco de 100 quilo!". 39 [u ,

mais dois de reservas. As gar um porco de 70 a 80
partidas, com início às 20 quilos e quarto lugar,
horas, acontecerão sempre também um porco, de 50
às terças e quintas-feiras a 60 quilos,
DME definiu na quinta-feira, o
Varzeano/Bô rodadas iniciais do certa

me.

Vinte e quatro equipes

rios de 1986 para as ca

tegorias velocidade e cross,
assim como os regulamen
tos que regerão os cam

peonatos desta temporada.
Segundo o calendário, Ja

raguá do Sul' vai sediar
uma das etapas do Cam

peonato Catarinense de
Motociclismo - Velocidade,
no dia 04 de maio, porém,
nenhuma de cross. como

vinha acontecendo em

anos anteriores.

A Federação Catarínen
se de Motociclismo, em

assembléia recente, discu
tIu e aprovou os calendá-,

DEFINIDAS AS
REPRESENTANTES

Na reunião do Conselho

Boa Festivalparticipação no

de Caiaques
o 29 Festival de Caia

ques de Jaraguá do Sul,
promoção das Lojas HM e

Secretaria de Educação
Cultura, Esporte e Turis-,
mo do Município, resultou
em inteiro êxito na manhã
de domingo último, no Par

que Malwee, Houve 56 ins
crições das quais 47 efeti
Vamente participaram das

competições,' representan
do as cidades de Jaraguá
do Sul, Brusque, Guaramí.
rim e Jaraguá do Sul.
Os resultados finais fo

ram: até 11 anos _ Paulo
Roberto Wille, Tcharla
Menel e Leonardo Pacie
lo; categoria feminína _;_

Kátia WielIe, Alessandra

da Silva e landra Riboldi
Garcia; de 12 a 14 anos -

Fernando Menel, Roberto
Gosch e Alessandro Len
zi; de 15 a 11 anos _ Guí
do Jackson Bretzke, Már
cio Pacheco e Renato Os
valdo Bretzke; de 18 a 30
anos _ Ruy Dorval Les
smann, Paulo Luiz Rubini
e Jaime Davi Waíníurter:
até 40 anos _ Aírson Gar
cia, José Antônio da Sil
va e Eraldo Pacielo; acima'
de 40 nos _ João Riboldi,
Waldemar Behling e Gui
do Fischer; categoria caia

ques com 4 metros .sspectal
_ 'Evaldo Simpson, Jorge
Luiz Paza e Dimas Alberto
Konell.

O calendário é este: Ve
locidade _ abril/16 em

Joaçaba, maio/04 em Ja

raguá do Sul. maio/25 em

Rio do Sul, julho/20 em

Rodeio, agosto/31 em Blu
menau, setembro/21 em

Joínvílle. outubro/26 em

Curitibanos e, novembro/
09 em Lages. No cross.

àbril/04 em Rodeio (extra),
abril/27 em Curitibanos,
maio/04 em Tubarão, ju
lho/13 em Canelínha. agos-

,

to/24 em Brusque. setem
bro/07 em Lages, setem
hro/21 em Orleans, outu
bro/12 em Rio 'do Sul e

novembro/23, em Chapec6.

\
A Divisão Municipal de

Esportes realizou' quínta
feira à noite, assembléia
para a definição e acerto
de detalhes quanto a rea

lízação do IV Campeonato
Municipal Varzeano de
Futebol. a ter inicio no

mês de abril. Na oportu
nidade foram confirmadas
as equipes participantes,
assim como aprovado o

regulamento, sorteio de
chaves e, montagem das

inscreveram-se previamen
te. sendo elas: Cohab. Sa
turno, Bangu, Rio Molha,

ludependente. Vila Nova,
Olaria AvaL Weg Máqui
nas Pinheiros, Brasil, Vi
la Lenzi. Santa Luzia Ca
.nannho Vitória. Sénior.
C o lú m b i a, Continen
tal Santo Antônio, Ouro
Verde Figueirense, Ju
ventude, Cantareira e

Primavera.
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trazer o primeiro curso de

pós-gradueção
.'

á Jaraguã
do Sul, oportunídade em'"

que, também,
..

reivindicou
gestões do próprio para a

implantação de curso na

área da informática, dada
a .necessídade e' a carên
cia no

-

setor, verificada

principalmente junto as

grandes e médias empre
sas de Jaraguá do Sul.
O curso inicia-se em

agosto, com 360 horas!
aula. Destina-se a proíes
sores da FERJ, bem como

a executivos da adminis
tração. pública e privada
do Estado e terá no máxí- .

mo 40 participantes.

.. '1 ...

�
.

"." "'.1.

Is Inalações de Flávio last Curso
-

de- pós-graduação já é realidade
o Coronel Pedro Ivo Campos, postulaàte a candí- Foi assinado na tarde nidade microrregional, um

datura ao Governo do Es�ado, pelo PMDB, realizou de sexta-feira; 14, o con- curso de pôs-graduação de
quarta-feira visitas na mícrórregtão, mantendo contao- vênío entre a FE$C/UDESC 'boa qualidade técnica, de
tos com correlegionários na busca de apoio ào seu no- FERJ, para 'o desenvolvi- senvolvído 'pelá ESAG,
me às prévias que indicarão o candidato no día 21 de -ménto. em Jaraguá do _ que: há 20 anos atua na
abril. Visitou Schroeder, Guaramirim. Corupá, Luiz AI;. 'Sul, de um curso de espe-' educação do Estado, cuja
ves e Massaranduba, sempre acompanhado de Durval

.

-cíalízação em admínístra- qualidade de ensino é re

Vasel.
.

,

ção (pôs-graduação), pro- conhecida, sendo também
Alheio e abstendo-se de Fogaça Júnior, disse que gramado pela Escola Supe- a maís procurada, inclusi

comentar o lançamento, o Diretório terá o seu períor de Administração e ve pela iniciativa privada
ainda que não oficial, do candidato oficial, a ser :Gerência. O 'ato foi pres- (a Weg, par exemplo, fe
nome do empresário Ade- lançado na época própria, tígíedo pelo prefeito Dur- chou curso com ela). Ele
mar Duwe, a, deputado . não segredando que hoje val Vasel,·. representantes . citou também os relevan
estadual, apoiado . pelo. o nome maís cotado éo da 1'9a,· UCRE;.: secretário tes serviços que a FERJ
"grupo do Prefeito", o pre- seu próprio. municipal de Educação, tem prestado à região e

sidente do PMDB, Altevir membros do Conselho CU- a Santa Catarina,
rador e direção da FERJ. Em nome da oomuní-Fogaça afirma que tem apolo das bases, dos pe- O reitor da -UDESC, Lau- dade, o Chefe do Executi-emedebistas autênticos e dos membros do Diretório, as-
ro Zimmer e a diretora da M Iê di t d vo unícípal, agradeceu asim como da ala jovem, que desejam v -lo .. spu an o FERJ. Carla Schreiner, as- Zimmer pelo empenho em

a eleição a.deputado. E ele trabalha neste sentido. No sínaram o termo de cominicio de abril, o dep. Luiz Henrtque, que postula tam-
promísso, 'avalizado pelobém candidatura ao governo do . Estado, manterá na
'prefeito Durval Vasel e

região contactos com
"

as lider��ças, em �atas a
..
con-

.,. pelo presidente da Asso-
firmar. : '" .'.

-,

: . -

.

.

" cíação Comercial, Alidor O Tribunal SuperiorO PDS" efetivamente, eleição, do novo .preslden- Luedérs, Eleitoral baixou resolução,ratificou o nome de Paulo . te e alguns nom_e� ;�urgem Lauro Zimmer, referin. em 28 de fevereiro, conBauer para deputado e�- - para o cargo. mUlto. e�- do-se a solenidade, disse tendo as instruções para a.

tadual e pelo menos tres bora a' grande maiona .

FESC/V'DESCque a
, a implantação do aiistamento

nomes são comentados a prefira que Udo Wagner partir daquele instante, eleitoral mediante pro-deputado federal: Artenir, permaneça no comando do
f. estava o erecendo a comu- cessamento eletrônico deLula e Thomazi. O partido Diretório.

mobiliza-se agora para a dados e·a revisão do elei-

Blulk del·xa O PDS torado. Em todas as zonas
A Bancada do PDS, na Câmara de Vereadores, está' .

eleitorais será feita a re-

apaziguada. Depois da' ameaça de "rebelião", o Ie- •
-

'P'"FL visão dos eleitores ins-
vante foi contornado, voltando os edis "numa boa" com, e val -ao . critos, com a conferência
o partido. Arnoldo Schulz assumiu a Divisão d.e Apoio

.
e atualização dos respec-

Admínístratívo da 19a. Ucre, na sexta-feira e, para o Com' o recinto da Cá- tivos registros, mediarite a

seu lugar na Supervisoria Local de Educação, não fOi mara de Vereadores líte- apresentação do título.
indicado nínguém.. ainda. Aguarda-se novidades à res-· ralmente tomado, o verea- eleitoral e o consequente
peito. ',," dor Ernesto. Felipe Blunk preenchimento do Iormu-
Em Corupá, Ernesto Fe- mada, da qual será o pre- anunciou terça-feira à noí- lárío de alistamento.

lipe Blunk transferiu-se sídente, certamente," No te, oficialmente, o seu des- Segundo fonte do Car
com armas e bagagens pa. PFL, Blunk poderá reali- ligamento do PDS e o con::' tório da Pa. Zona Eleto
ra o PFL. O ingresso hou- zar um velho sonho: ser "sequente ingresso, no Par-. ral, de Jaraguá do Sul. a
ve-se' na terça-feira. Ago- candidato a 'prefeito em tidá' .da Frente Liberal, revísão do eleitorado será
ra, Blunk articula a forma- 88 e,. rieste sentido,. já vem

que está organizando em

ção do partido e já tem a trabalhando. Corupá. Com a saída de MUnl·CI'
..P·1·0 laz 52 anos dia 2&Comissão. Provisória for- Blunk, o PDS e o PMDB

O Partido Democrático Trabalhista J·á .tormou a ficaram com quatro mem- Criado pelo Decreto-Lei 565, de 26_03_1934, do

b
.,

d b d Interventor Federal de Santa Catarína, CeI. Aristiliano
chapa para o Diretório a ser eleita na Convenção do. ros em ca a anca a e O

Di ��ó i t PFL 'com um' vereador Ramos, o município de Jaraguá do Sul completa qusr-dia 13 de abril, assim como a Executiva. O r�L . r o e- .

rá 10 membros e 3 suplentes; Coino o PDT acredtta.que Nö mesmo dia. estive- ta-feira, 52 anos de emancipação polttícc..admínístre-
receberá a adesão de lideranças ligadas a outros parti- ram em Corupá o depu- tiva ..

,

A instalação ocorreu no dia 8 de abril de 1934.

d P d C 1'· Nenhuma comemoração foi programada para marcar o
dos politicos, principalmente do PDS, já, reservou va- . ta o é- ro o in e o ve-

d A·· J
. aníversárío, haja viste que a tradição jaraguaense é

gas no Diretório, que pode ter até 45 membros.
.

rea or maro oaquim
1 J '11 a comemoração do aniversário de fundação e não da .

.

1 municípios de
" A ves, de oinvil e, man-

_

o. Governador Esperi- ta .

pe os, S- B. tendo contactos com as Ii.
__e_m_a_n_c�ip,-a...;ç,-a_o_, �,--_� _

. dião Amin visita São Ben- Campo. Alegre,. haoo C�� deranças municipais. Er
to do Sul no dia 02 de

'

�o e RlO Negnn.
_ nesta Felipe Blunk, que

abril, ocasião em que, ISSO, a AI?-u�esc, com se-
preside à Associação de

além de diversos atos de em Joínvtlle, se esva-
Vereadores do Vale do. . , .

d a'ís Antes .

admínístratívos, vai ser ziara am a m
.. ',.

'

Itapocu�Avevi, marcou ,as-
criada a Microrregião do perdera os mumclplOs �o 'sembléia -para o dia 5 de
Alto Rio Negro, compos- Vale do Itapocl;i. abril, em Schroeder, para

O �ice-governador Victor Fontanà, realizou na se-,' eleiç�o çl� nova diretoria.
mana passada, visitas de corte'sia aos prefeitos' Aldo (1 edil propôs também
Pasold, de Schroeder e José de Aguiar,' de Guarami-

_ e a Câmara aprovou _

rim. Assuntos políticos e administrativos na pauta. Fon�
a criação da Comissão Mu

tana almoçou com Aldo e também o de'putado Pedro
nicipa.l de Defesa do Con

Colin visitou o município; convidando o Prefeito a in-
. sumidor, formada por re

gressar na Frenle Liberal. Em maiO, AmiJi virá a Schroe-
presentantes dos poderes

der. .Executivo e Legislativo,
ANTES DE TOMAR UMA AssoCiação Comercial' e

..
lndustriál,' Igreja Católica

DECISÄO,
_

TOME UMA e Igreja Evangélica, E err No flagrante, as obras de aterro na nová pon-
DECISÄO' INTELIGENTE. 'Corupa'; ainda, assumiu te construida sobre o Rio Itapocu. Mesmo preca-

sáb'ado último 'como dele rlamente, a nova ponte já vem dando passagE!m
gado de polída ci ex-co-·

para veí<:ulos e pedestres, desde o último ímal-
missaria' de J�nlguá de de-semand.

....

Sul,' Alcivandro Espezim .. .:..,_ -'- -- __....___
.

Revisão do eleitorado começa dia 15

Calé. SI S SE

efetuada no período de
15 de abril a 30 de maio
de 1986·, ficando estabele
cida, segundo a resolução,
a data de 18 de maio co

mo o Dia Nacional do Re

cadastramento Eleitoral.
Os postos de alistamento
eleitoral deverão ser ins

talados junto as secções.
Até 26 de setembro os tí

tulos novos estarão pron
tos e a disposição dos

eleitores.
Diante do recadastra

mento e revisão 'do eleito
rado, o Cartório da 17a.

Zona sustou a feitura de
novos títulos, para não in

correr em trabalho dúbio,
. dada a proximidade da da
ta do início da revisão.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




