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JARAGUÁ DO SUL - CIDADE" S'íMBOLO DA 'FAMíLIA JOURDAN
.' ,

o� candidatos participarão
'

de comício, onde também
presidirá solenidade i:ela
cíonada a rodovia Jaraguá.
Pomerode, reivindicação
antiga das duas comuni
dades.

Min. Born,hausen, hoje, na: cid-a'de:' ·

'," ,

/ "
'.

Quanto ao acesso, o go- Nest� sábado, día 18; às táeta com Iíderanças pa!-
vernador íníormou que' a 14 horas, Cörupá recebe tídérias, 'segúindo,' peste-'
Engepasa já recebeu a or- 'pela primeira vez na sue

'

;tiormente a Massaranduba' ",{
dem de serviço para. Q iní-, história a VIsita de um Mi- para idênticos oontactes 'E!'
cio imediato dos trabalhos nistro de Estado. O ex- onde fundará o Partido' da
é no tocante a criação da' governador de Santa Cata- Frente Liberal e recebera'
Regional da Celesc, foi a rina, atual Ministro da a adesão do prefeito Ze
estudos, havendo possíbí-.' Educação, Jorge Bornhav- ferino Kuklínski e do ";e�
lidades de atendimento. sen, também' cidadão ho- reador Artur Keullecke,'
Ö PDS, segundo Udo, .noräno de Corupá, será que deixa� o PDS.

'

iniciou no Ribeirão Gran- recebido no Seminário Sa.
'

de da luz o ciclo de. corai- grado Coração de Jesus KLEINüBINC VEM
, ,

cios, ontem à' noite. No pelas autoridades munící- O candidato Vílson.Kleí,
domingo; às 9 horas, have. pais" .lideranças da Frente' nübing, realizará quínta., _'
rá comlClO no Salão da .Líberal e o povo em ge- feira, dia 23; a sua vlsíta.'
Igreja de Alto São Pedro. Tal. Acompanhará o Mi- o f i c i a I a Guaramirim:"
A grande concentração pe- nistro o candidato a gover- Schroeder e Massarandu.. ,,'
dessísta, com a presença nador Vilson Klenübing, ba, ond� pessará boa pd):-': " ;
do governador e des can-

"

candidatos ao Senado e a te do día. Em Schroeder, t
dídatos da região" vai Deputado, dentre os quals fundará o PFL. €? partido, t
acontecer mesmo na pró-: Décio Raul Píazera. De em Jaraguá do SuL inicia I

xima quinta-feira. Ccrupá, às 15h30 Bornhau. no dia 24 a série de cofní- I:
sen será' recepcionado em cios que culminarão no 1'.

Jaraguá do Sul, onde con- día 12 de novembro,' �
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Governador cumpre rolei'ro dia 23 na reliia �

O Diretório do PMDB de Ribeirão Grande, do' Nor
Jaraguá do Sul definiu o te-Salão 'da Igrej'a as Í9he
calendário de reuniões às 20h30 em Corupá; dia A Prefeitura Municipal das pela' mâo-de:ôbrâ.' e
(comícios) que cumprira 22, nó Salão Hornburg-. de Schroeder 'está execu- Incentivos concedidos pe,
atê o dia 12 de novembro, Vitória; día 23, no Salão tando a abertura dos aces. la Prefeitura."

'

última data permítída pela, Amizade-Três Ríös ;" do sos lateraís às ruas'Mare- A muni c i p a Li d ,a d e

justiça para a divulgação" Norte; día 24, 20h30., "em chal Castelo Branco e Pre. schroedense está -execu

das mensagens dos candí- Corupá;, dia 25, salão do sidente Costa e Silva; pos-' tendo a infra-estnatt1í-a de

datos. Esta semana, quatro Juventus-Jaraguá Esquer- . sibilátando, com isso; a um novo 'trecho -da Rua

concentrações foram rea- do; día 21, 19h, comérCio Implantação de três em-' Mal. Castelo' Branco, a

lizadas, no Alto São Pe- Egídio Furlani e 20h30 em presas, que proporcínarão partir da ponte sobre o rio

dro, Chico de Paula, Es- Corupé-Faxinal: día 29,,:na de início, cerca de duzen- Braço São José, mima ex

cola Vieiras e Santa Luzia. Cohab e em Corupá; dia tos empregos diretos, As tensão de 200 metros+Ií-
. Neste sábado está previs- 30, São João-Salão da Igre-

.,

empresas já definidas são neares. obra a ser execu-

to para as 19h30 comício ja e día 31, São Judas Ta- a Kohlbach. Metalúrgica tada com recursos do

na Vila Lenzi (defronte o deu-SalãO' da Igreja., Os . Erwíno Menegottí e BM Prourb. Na' área educacío. j
Sunerrnercado Lenzi); dia demais locais, divulgare- Art:efatos de Borrachas, nal açha-se em fase de

20," em Rio Cerro II _ Sa-
.

mos posteriormente. que iRiciam,' de forma conclusão a çoristmçã(i) da
Ião Aliança; dia, �1, ein

'

abrangente, a industriali- pré-escolar, .anexo a ,EscO-

I Jaraguá. jii�I��D);;iP;r;f;'jtu;aRe;id;;r:i�t;ri��
O GabineLe do Ministro" Cz$ 1 milhão,. chegam a, . .

do Planejam,ento João Cz$ 6 nü1hões as. verbas A justiça .eleitoral, da cionarão no interior do

Sêtyad, informoú por telex liberadas pela União, p. Ja- 17a. Zona, determinou um município, postos dê en

ao prefeito Durval Vasel, raguá;do Sul. 'esquema especial para a trega, dêÍ:i11G1os na mailhã;

que o presidente José SaI- Por outro lado, esteve entJ;ega dos títu�os eleito- de ontem. ".

ney aprovou a liberação na cidadE;, quinta-feira, dia rais ne�te final-de-semana,

de Cz$ 1 milhão a fundo 16, o Cci.'BFuno Kleis, do viséindo atingir o maior

perd:do, para o município 8° Bata,lh�0 de polícia Mi- número possível de e!ei

de Jaraguá do Sul. aten- lUar, tratãndo com o 1;'re- torês: A�sim é que' ds qu'e
'

dendo o pleito da comuni- fE)ito a questão de segl..l- votam ·na cidade, deverão
,

'1 d 1 lu' Hen )""!,f,-,,,:n,�'é,a,>,.ü','.'" Gru,pam"énto de, r.etir,ar seus documentos na;
ClEH,',e ,e o (ep, ,� lZ -" -f$l� I'i, .

, c: ·d' f 't· mr '�an·Pãtrt;llha, dentro dos Pr€�eit1,lra Municipal. quer Cíue, ,_€?:l1D .,0 o pre"el 0, "

es;es recllfsoS serão apli- próxi'mós ''dlas. mudará de' :rÉ'IID,aneceTá aberta nes!e
cados em obras, não esta'n. cede, na antiga queijaria s.'·óbado e domingo dás·8 às

do definidas para qUéÜS Grubba�,;na !Epitácio, Pes-' 11 horas, inintp"-nmta

especificamente. Com esses soa. mente. No domingo, fun-
�--�--��----�����������--�----��-

Está confirmada a vin

da, na próxima quínta
feira, dia 23" do governa
dor Esperidião Amin e co

nfitiva, acompanhado do
candidato a governador pe
lo Partido Democrático
Social Amilcar Gazaniga,
candidatos ao senado e a

deputado federal e esta

dual. Às 11 horas,' em Po

merode, assinará a 'ordem
de serviço para a pavi
mentação asf'áltice do seg
mento 'rodoviário Jaraguá
'do Sul-Pomerode; às 14

horas, em Corupá, cum

pre atos administratives e

assina a ordem de serviço
para o asfaltamento da ro

dovia, Corupá-São Bento

do Sul. trecho da serra,
de cerca de 40 quilôme
tros, De Corupá, Amin

inaugura obras às 16 ho
ras, em São Bento,
À noite, 20 horas, no

Salão. Alvorada, em Rio
Cerro II, o governador e'

Supe'rmercados:
horáriosQOVOS

Os supermercados.de Ja

raguá do Sul, a' partir do
dia 25, funcionarão em

novos horários. A decisão
foi tomada esta semana e

através de acordo mútuo,
o funcionamento dar-se-á
doravante, de segunda ,1

sexta-feira, das 8 às 12 ho
ras e das 13b30 às 19 ho
ras e aos sábados das 7h30
às 15 horas, sem fechar pa
ra o almoço,

'

A' ihformação é do pre ..

,sidente do' Sindicato dt:
Comércio Varejista de Ja

raguá do Sul, Bruno Brei

tbaupt. A forte concorrên
cia. da indústri.a sobre c

'comércio, 1).0 que tange à

mão-de-obra é um dos mo·'

tivos dessa dedsão, A pro
pésito, desde o dia 1'9, af

concessionárias de veícu·
. los e algumas oficinas
não mais prestam atendi
mento ao público, aos sá

, bactos,

COM O GOVERNADOR
O presidente do Díretó-,

rio do PDS, Udo Wagner,
contactou com o . governa
dor, quarta-feira, na Capi
tal do Estado, onde cobrou
o cumprimento de obras
no município, como o

acesso à segunda ponte �

ralvíndicou .a criação do
Escritório Regional da

.

Celesc em Jaraguá do Sul,
desvinculando a região do
Escritórío 'de .Ioínvílle.

PMDB programa o� seus comícios
/

'

Novas indústrias em Schroeder
'

.

Seplan: CzS 1 lIi1hãa

Atualmente, " �m média
mil eleitores yêin r,etirapclo

J
'1 J ,. >

•
i" .• �

seus t'ítu:los:' de 'áébYdo
com o cartorário Adolpho
Mahfud. Os eleitores qUe i
não retirarem ös titulos

.

i
neste nnaí-de�selTItma, 'po- :

1

derão fazê�los nos" locais.
'

I
tradicicnair. a.. re'rtir de
seg�n�a-feil1"a.. ;

:1

IRIIMI ÊXPOSITORES CROMADOS

MOVfMENTAÇÄQ ·1N,:r>üSTRIAL.
..

PREOCUFE-SE COIvl' A NATUREZA. PROTEJÀ A SUA CIDADE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-iaraguA do Sql -- Sem_ de .8 "a .24/outubrol86
- Nasceu no .día S/ou- da -Márcia 'Fogaça e Ro..

,

tubro, no Hospital e Ma- stnha WOdzinSkt, reee
lemidade Jaraguá, trazen- bem a partir das 16h des
do grande alegria a famí- te sábado, para um co

l.a, o Alexandre Eugênio ,quetel em alto estllo, as,
de Matos. O "reizínho" é ,debutantes, .comíssão er

filho' de Paulo Onildo· tg.anizadorà e .convidados.

(Marisa Elia� Strebe) de
_ A Sociedade Viel-'Matos e neto do ex-prefeí-

rense realizará día 25, o
to Eugênio (Edeltrauth

baile de rei e raínha do
Meier) Strebe e de Onil-

bolão, com a Bandinhado José (Maria Benito) de
Lyra da Aurora. As festí

Matos. Recebam todos os
vídades iniciarão às 13h30,

nossos parabéns.
com a 'busca das magesta-

_. ReJomaram no dia des. Ingressos já estão ,<8

1 d,� giro a dez pf.lsefj venda.
Eluropeus, de onde contam

__, O 20 Ano .de Il.\f01..maravilhas pelo que foi
'mittca cÍo Colégio Esta

dado ,a ver e conhecer,
,&ua. Holando Gonçalves,Ru� Hertel e Carla Schrei-
1)rolilove neste dla 18, no

ner, agora novamente rein- salêo do Botafogo, o Con
tegradas ao nosso convi-

curso ''Garota Efektus".
vio.

Os promotores conVidam
O C.A. Baependí, a galera [ovem a prestí

abre oficialmente .neste giar o acontecimento.
sábado, dia lS, as suas pís- � Neste sábado e doo,
cinas aos associados.' Os
exames médicos são feitos mingo, a, Comunidade'

das lS às 19h, no 'Clube, Evangélica, Luterana de

Três Rios do Norte premosendo, que os tíckets de-
ve a sua tradicional festa,

vem Ser adquiridos na se-

cretaria, até as ia horas. apresentando uma série de

atrações, para a qual centa
� As patronesses das 'com a participação de to

debutantes deste ano, Lú- dos

CORREIO ,DO POVO PÁGINA :02'

Gente
"
& Informações

SPRIN(;MANN \ RE..

'TORNA _ Brevemente
estará de volte �,,)a,r_a�
guá do Sul, o conceí
tuado médico Dr ... Per
nando Artur Spring
mann, que por' longos,

anos .clínícou na cída-
de, de cUJéI,S mãos aju
dou a trazer ao 'mundo'
centenas ,de jaraguaen
ses. Np, per�odo da .tar
de trabalhará no con

sultório -de seu genro, o
'pediatra Dr. Moacir

Zanghelíní, com clínica

ginecológica e exames
preventivos de câncer

ginecológico, a sua es

pecialidade. 'Um feliz

regressor lhe deseja
mos.

A EUROPA _ A bo
nita e simpática Yara
Cristina, ex-aluna da
SCAR, filha dos amigos
Bentica e Dorotéa, via-
"[ou para a Europa, on

de fará, na Alemanha,
um curso sobre música
e também visitará vá
rios paises do velho,
mundo, dentre ,os quais
Áustria, Suíça e Holan
da. Seguiu juntamente
com colegas do Colégio
Sinodal, .de São Leepol
do..;RS, onde, estudam. A
Yara, desejamos um

bom aproveitamento.
'CASAMENTOS - Nos-

DEBUTANTES DO C.A. BAEPENDJ

Crístíane, filha Edegar Ju- ' Rosemérí, filha Waldemilr
raei) Maflt. José (Olinda) Hein.

, ,

,- Encerra-se neste do-

mingo, dia 19,'em Blume
nau, a .3a. Oktoberfest;
onde eentenas de jaragua..

.enses já marcaram pre

sença� A Banda Lyra" da
Aurora, animou em várias
oportunidades o grande
evento tunsneo.

Exclusividade T.

Ma,cçhJ.one - Acessory'-

DiVina Decadência

HWY - I e Park Avenue

Lílian Regina, filha José Daniela, filha Walmor Izí
Moacir (Ivonete). Francisco ,

doro (Liara) Ferreira- A Weg Motores Te- sa agenda branca deste

cebeu quarta-feira, pela sábado registra os casa

primeira vez, no Rio, de mentos, de: Matriz _.

Janeiro, o Prêmio petro� 16hlS-Renato Lehnert '}
brás de Controle de Qua- Rosanir 'Walz e Iríneí

lidade. A comenda foi re- Heiser/Neusa Uller; Rio
cebida pelo díreter-supe- Molha ,.... 16h15-Gere
rintendente Geraldo Wer" mias Mannes I Márcia
.níngheus. Corrêa, I1h15-Frandsco

da Silva/Maria Francis
ca A.lv�s e 18h-Edgar
Daleffe/Símone Kostet
zer, Na igreja Evangé
lica, 17h - A dem a r

Schulz I Loiva Soares,
Luiz Tomelin / Verôni
ca Schulz, lSh-Osnildo
Neítzel/Sílvía dos San
tos e 19h-Imo Spíeeker/
Zenaide Santana.
BINGO DA APAE. _

Sexta-feira, día 24/0u
tubro, o Clube: de Mães
da APAE promoverá
um bingo beneficente,
com' custo de Cz$ 15,00
o cartão. Iniciará às
14h30min, na própria,
'APAE.

---------

Rua Preso Epitácio Pes
soa, �S

SEXTA É O GRANDE
DIA _ Encerramos nesta

edição a apresentação' das
menínas-moças que debu
tarão na

:

próxima sexta

feira, dia 24, no c.A. Bae-
"

pendi, em acontecimento

que movimentará toda a

sociedade e que será mu

sicado pelo Grupo San Re

mo, de Pelotas. São 28

jovens que serão apresen
tadas oficialmente pelos
seus pais, de Jaraguá do

Sul, Corupá, Joinville, Flo
rianópolis, Penha, Joaca
ba, Itajaí e Urubici. Com

graça, charme e beleza o

grande sonho será vivido
durante o baile. branco,
que marcará época.
Os comunicadores Wal

denir Freiberger e Celso

Nagel serão os mestres de
cerimônia, com a 'partici
pação do estilista Luiz

Augusto. A apresentação
inícíar-se-é 'às 22h30. A
Sra. Maxima Zelinda Dorn
busch é a madrinha de
honra e as patronesses são

as elegantes senhoras Lú
cia Márcia Menel Fogaça
e Rosinha Wodzínsky. que
esta tarde, às 16h, recebem
as debs.

Fone '12-1201

Jaraguá do Sul.

João Maria -e
Venha conhecer -

as últimas novidades da moda

ínfanto-juveníl que' seus filhos vão adorar. Para
todos Os gostos e para todas as ocasiões.

Ru� João Píccolí, 161, em. Jaraguá do Sul.

Márcia, filha Luiz Henri
que [Ivete] da Silveira.

Jóias, reló�los, pulseiras, aaéís, alianças,
" pr�tarla, artigos em euro e tudo o mais para
presentes na'

A venda de mesas para
o baile branco, ao preço
de Cz$ 500,00, começa na

segunda-íetra, 'dia 20, na

secretaria do Baependi.

Relojoaria 'Ivenida
" �echal Deodoro 43. fi' Getúlio Var�as n' 9

,(fatMamae,
... � \

, Coruja � Aniversaria n e s t e

domingo, dia 19, o ex-pré-
'feito de Guaramirim e

atual Chefe do Posto do
Sine/SC em Jaraguá do
Sul, Sr.. Paulino João de
Bem. Receba os nossos pa-
rabéns!.

.

Roupas Uífant1s� perfumes, e bijouterlas

Ru Barlo ,do Rio BrancO 168 _ Fone 72·0695

JaraguA do Sul'
,

Barão doRio Branco, sala 4
FONE:72.2607

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Sanealeo'lo tem
A Sudesul destinou, esta

semana, importância em

torno de Cz$ '4 milhões a

41 munícípíos catarinenses,
para execução de projetos
de desenvolvimento social,
em especial nas' áreas de

saneamento básico, saúde

pública, eletrificaçã.o rural,
pavimentação de estradas,
calçaD;lento de ruas e lan

çamento ou substítulção de

pontes.:O superintendente
da Sudesul, Francisco, J0-

sê·Pereirà .vísítou Jaragilá
do :Su:1 -ne manhã de ter

ça-íeíra, : ocasião em que
a'ssbiou' convêriio com o

selR' prestes à·

farlar Orquestra.
As Malhas Malwee S.A.,

através da sua direção,
assegurou à Sociedade Cul

tura Artística de Jaraguá
do Sul, uma doação de Cz$.
35 mil, destinada a com

pra de instrumentos musi

cais. como viola clássica e

víoloncelo, que' são os

complementos para a fu

tura orquestra que a' en

tidade pretende organizar.
O presidente RoU. Her
mann, da SCAR, ficou sa

tisfeito com o gesto, uma

vez que possibilitará o

cumprimento de uma no

va meta em prol da arte e

da cultura do município.
Hermann informou tam

bém que o grupo Suzuki
da SCAR, formado somen
te por violinos e que fun
ciona desde o segundo se

mestre de 1984, vai parti
cipar neste domingo, como
convidado, na 3a. Okto
berfest, em Blumeneu. on
de se apresentará para
milhares

_

de pessoas. -O
mesmo grupo _ que recen ..

temente tomou parte no

5° Encontro Nacional da
Educação do Talento _ Mé
todo Suzuki, em Víamão,
Rio Grande do Sul, parti
cipárá de 23 a 26 de ou

tubro, em São Bento do
Sul, de um Encontro Esta
dual e, de 06 a 14·de de
zembro, um grupo de 6 a

a.alunos, marcarão presen
ça em um curso de nível
internacional, em Curitiba.

verbas
.munícípío, no: valer de
Cz$ 200 mil, para obras
de drenagem da rua 141-

. Alberto Santos Dumont,
num total de 450 metros
lineares. No mesmo ato,
com a presença' do prefei
to Saul Zamboni, de Ga
ruva, celebrou convênio
de Cz$ 10a mil, para ele
trificação rural às locali
dades de Braço do Norte,
Mina Velha, Palmítal e

Peraharas. cujos recursos

complementares- serão' da
Prefeitura 'e' do Pundec
(Banco do Bnlsil)','no velor
de Cz$ 439.800,00.
Prestigiaram o aconteci

mento o deputado Luiz

Heni:ique, o candidato
Adernar Duwe, os presi
dentes do PMDB de Coru

pá e Guaramírtm Carlos
Dieter Werner e Antônio

da Sudlsul'
Carlos Z1mÍIl�rmann, além
de secretários municipais.
Guaramirim obteve .do su

penntendente da Sudesul,
a .garantia da .Iíberação de
Cz$ 200 mil, para irriga
ção 'de arrozeiras na lo
calidade de Poço Grande.

De acordo com o Supe-
. ríntendente, a Sudesul tem
em

. sua [urísdíção". cerca
de . 800 munícíplos nos
três: Estado$ sulínos, .mas
que, devídö éf falta de re.·.
cursos', o 6rgilQ vinculado
ao '.Ministério 'do :Int�rj9r
está atendendo somente
os municípios que apre
sentam maiores necessída-:
des, notademente de in

fra-estrutura, que são; as

sim, atendidos em suas

necessidades mais pre
mentes.

ACIJS elele O novo Cooselho
Sigolf Schünke, Udo Wag
ner, Valdir Tomelin, Wil
mar Ulrich e Wilson Kohl
bach. Conselho Fiscal -

Efetivos: Nélsío Henn, Ro
naldo Köhntopp e Flávio
José Brugnago; Suplentes:
João Batista Prim, João
Carlos Venturelli e Errol
Sasse.
O Conselho reúne-se,

agora, no . dia 27, para
eleição da diretoria da

Associação, devendo os

membros atuais serem re

eleitos, .

com Alidor Lue
ders na. presidência, Den
tre as príncípaís ativida
des da entidade no perío
do administrativo findo,

figuram a participação no

problema habitacional, as

faltamentó da Corupá-.
São Ben�o, segurança, ilu
minação do trevo de aces

so ao Vale do Itapocu
(BR·101), energia elétrica,
acostamento' e iluminação
do acesso à FERJ, agên
cia da EBCT, linha Jara

guá-São Paulo, cursos, ci
clo de conferências, den
tre outras.

A Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do
Sul realizou segunda-feira,
assembléia para aprecia
ção do relatório das atíví
dades desenvolvidas no

período' outubro/8S a se

tembro/Bô, discussão e vo

tação do balanço geral,
ambos aprovados.· Chapa
única concorreu à eleição
dos Conselhos Deliberati

vo e Fiscal, sendo eleitos
e empossados os seguintes:
Alidor I:.ueders, Bruno

Breithaupt, Célio' Cristo
vão, Derval Marcatto,
Eríberto Bretzke, Guido
Mundstock. Ildo Domingos
Vargas, Ivo Ewald, Jaime
de Souza, José Carlos
Neves, Lotárío Fendrích,
Luiz Carlos Sarti Garcia,
Luiz José Nicolodelli,
Mauro Barbosa Vilela,
Mauro Koch, Milton Rei

mer, Neívor de Bona,
Octaviano Lombardi, Os
waldo Pereira, pedliO Do

nini, Raul Driessen, Rena
to Raboch, Rivadávia Ras- .

selle. Rodolfo Hufenuess

ler, Rolf Botho Hermann,

t1j' 'FRIGORíFICO GO M Z S. A.

Produzindo alimentos com qualidade e higiene
desde 1945.

Frigorifico _ Supermercado e Fá��lca de Rações.

Estamos atendendo com novo horário
.

MANHÄ
7h20min às I1h56min

,:'!GlNA 03

Muitas "obras el escolas. estaduais
o Governo do Estado,

através da Secretaria
\

da

�ducação, executa, inúme
ras obras em prédios es

colares e quadras de es

portes polivalentes. Recen-.
temente APPs e Prefeitu
ras assinaram convenios,
de cujo, totaí sessenta por
cento acaba de ser líbe
rado. 'As obras em anda
mento são as . seguintes, ,

conscente o professor Ar-,
nolclo Schulz, Cheíe da.Dí
visäo de APOiO Admínís
tratívo da 1.9a. ,I,1CRE: EB
José Duante

-

Magalhães
(duas novas salas' de aula
e reforma da quadra de

esportes),' EB Julius Kers
ten (construção de área de
convivência e quadra ,de
esportes), CE Heleodoro

Borges (reforma 'da quadra
esportes), EB Giardini ten
zt (quadra....,de esportes);
'CE . Lauro Zimmermann
(reforma da quadra), CE'·
Roland Dornbusch (duas
salas de aula e reforma da

quadra), EB Elza Gran
zotto Ferraz (quadra de

esportes), ES João Romã
rio Moreira (uma sala e

quadra de esportes), CE

Holando Gonçalves (refor
ma e 'pintura do prédio e

reforma da quadra), CE
Teresa Ramos (reforma do

prédio e da quadra), EB
Euclides da Cunha (uma
sala e reforma da quadra),
ER Max Schubert (reforma
do prédio), ER Maria
Kreutzfeld - Massaranduba
(reforma da escola e qua-
dra esportes).

. ..

. ,

Afora estas, ;'a Prefeitura
. de Guarainhim conventou'
com o Es.tado,:· parfi ' a
construção do novo pré
dio da BB São José,' de
Rio Branco" que em .bre
ves días inicia â sua cons
trução. A terraplenagem. .,

no lado oposto. da escola
atual foi executada pela
Prefeitura. Some-se ainda
a 'EB Alvíno Tríbess, de
Vieiras obra já iniciada.
Pará reformas e constru

ção de prédios. escolares,
a região foi beneficiada
com Cz$ 802 mil; Cz$ 315
mil para as quadras de es

portes e, aínda, Cz$' 300
mil para a primeira etapa
das obras da EB São José,
de Rio Branco.

Heste sábado tem Feira de Arte

JUSTIÇA QUER DIMINUIR VlOL:ENCIA
O Ministério da Justiça tanto', desenvolve campa- .

está empenhado em redu- nha em âmbito nacional,
zir os altos índices de vío- cujo objetivo é despertar
lência no Brasil e. para consciências para a neces-

sidade de todos assumirem
atitude ativa 'contra todas
as formes de violência. O'
Ministro Paulo Brossard.>
em oficio subscrito ao

"Correio do Povo", pede
o engajamento à campa
nha, através a reprodu
ção na forma de "selo".
do desenho-símbolo da
campanha, produzido pelo
cartunista Ziraldo, estam

pado acima.

Realiza-se neste sábado;"
a partir das 8 horas, a Fei
ra de Arte, e Artesanato
do mês de outubro, na rua

Quintino Bocaiúva e Praça
Angelo Piazera. Artesãos
de Jaraguá do Sul, Jóín
ville, Balneário Camboriú,'
Florianópolis e de outras.
cidades' comercializarão
durante' todo o dia o seus

TARDE
13h15mln às 18h15min

AOS SABADOS NÄO HA EXPEDIENTE.

produtos e, paralelamente, .

no palanque armado no

local, serão desenvolvidas.
atrações de palco: 9h _

Conjunto Mensageiros do
Sul; 14h _ Coral Juvenil
de São Bento do Sul e lSh
_ Grupo Visão, de Floria
nópolis, que apresentará
um repertório variado de·
música popular brasileira..

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edital 1!).083 de 01 .. 1O�86.
CeJso Jair Stinghen e Cla
ríeía MUller
Ele, brasileiro, solteiro,
metalurgico, natural de
Jaraguá do Sul, domícilíe
do e residente em Itapocu
sínho, neste distrito, filho
de Orestes Stinghen e de
Maria Plebani Stinghen.
Ela, brasileira, - solteira,'
operária, natural de Jara-

.

guá do Sul, domiciliada e

residente na Rua-Alberto
Zan'ella,. 640, -nesta cidade,
filha de Edmundo Müller'
e de Anita Fischer Müller;

NASCIMENTOS'

Dia 22/setembro
Kelly, filha Ariy (Sônia)

Kuchenbecker.
'

:pIa 2S/setembro
Dorval, fílho Ciro (Ro

vina) Mathias.
. Dia 28/setembro

Diego Ricardo, filho
Flávio (Marli)' Hornburg.
Fábio, filho' Olívio (Ane
liä) Langer.
Dia 29/setembro

.

Salete, filha Luís (Vitó-
ria) Demathé.

.

Aiessandra, .

filha José
(Bernadete) Luz.
Dia 30/setembro
Daniela Diana; filha Ar

níldo (Adélia) Hansen.
Dia 02/outubro
Juliana, filha José (Te

resinha) Carlíní.
Dia 04/outubra Fazem anos hoj� .8 .

Jacinira, filha Verner Sra. Paula Rubini, Sra.
(Erica) Darem. Edna Bruhns Vemuth, em

Jeferson Alexandre, fi- Joínvílle: Romi Elisabet
lho José eUo (Nercy): de Schneider.
Moraes; Fazem anos domingo
Dia 05/outubro Sr. Leopoldo Karsten,
Fabiane, filha Carlos Sr. Lourival Stein, Sr. Ar-

. (Marta) Bertoldi. no Black, Sra .. IIena, espo-
Dia 06/outubro sa de Ernaldo BarteI; Val-
Rosiméri Cristina, filha dir Luís Holler.

Waldir (Gislaine) Sebas- Dia 20/outubro
tiany. Sra. Rosália Ayroso,
Dia 07/outubro Edgar Juarez Sçhmítt,
Hélen Crístíne, filha AI- Walmor Mannes, Sra. Hil

gacir (Terezinha) Hoff- da Fodt Liesemberg, Sr.
mann. Herbert Alperstaedt; Sra.
Rodrigo, filho Ismael (Mar-, Elisal)'eth, esposa de José
li) Corrêa. Steilein Neto; Mônica
Dia 08/outubro Karam, em Ctba.
Josías Rafael, filho Wer- Dia 21/outubro

ner '(Monica) Bruns. Ale- Felipe Artur, filho Dr.
xandre Eugênio, f i I h o Moacir [Regína] Zangheli-

.

Paulo (Marisa Stebe) de' ní: Samuel, filho Francis
Matos. Fabrício, filho An- co (Kátia) Taranto; Lucia-
gelo (Marlene) Burger. no José Winter, Sra. Lígia.
Derciano, filho Dornaldo de Freitas Pereira, em

(Rení'da) Dräger. Fpolis; Elisabefh Bruner,
Dia Id/outubro no Paraná; Sra.. Hedwig,
Flávio, filho ·Nélson (Ma- esposa de Alwino Modro;
rlna) de Oliveira. Emerson, filho Osmar (Ce
Daniel Filipe, filho Walde-

. lina) Bartel. em Ponta Po
mar (Zulmira) Tomelin rã-MT.
Thiago Raphael, filho Cló- Dia' 22/outubro
bio (Maria Luci) Francis- Italo Cássio; filho Hans
ce. (Carla) Mayer; Sr. Batís-
Emmanuel Guilherme, fí- ta Araldi, Sr. Rodrigo Ni
lho Flávio (Luzia) Bortoll- coluzzi, Elaine Cristina
ni.·

. Witkoski, Sr. Adelino
. Dia 13/outubro . Holler.

.

Thiago Roberto, filho Cé- Dia 23/outubro
lio (Solange) Deretti. ,

Sra. Marta Bittencourt

FALECIMENTOS L�ciano, Sr. José Olegário
. Pumann, Sr. Albano Sté-

Dia 02/outubro phani, Sra. Renilda Keiser
Artur O t t o Alberto Seick, Srta. Suely Horn-

Krutzsch, 68 anQs. burg, .

Sr. Sebastião Ayro-
Dia 04/outubro so, Sra. Rosa da Costa
Almir Gumz, 27 anos. Meier, Sr. Mauro Sckiba,

Dia 07/outubro em Curitiba.
Rosalina Gonçalves da Dia 24/outubro

Luz; 62 anos.
,. 7��-'" Sr. Hans Gerhard Mayer,
, .,.... '--'-'- Sra. Tereza Ponticelli;' Áu-BINGO DA ÄPA:t:r-::- rea Maria Zielonka Rodri- .

gues, Kristian Erdmann,
S·ra. Maria'Ana Mann Pe
reira, Rosana Adélia Go-

.

mes, Sr. Ivo Westphal. Sra.
Maria Moreira, lone Betti
Fachini.

Ed�tal 15.084 de 01-10-86.
Adalr Corrêa e Amllde
Bolauf '

ANIVERSARIANtEs

DI� 24 de', outu�, . na

APAE, bingo beneil�ente.
Promoção do Clube de
Mães da APAE. Apóie' a
mals esta Iniciativa.

Prlclallas de'CasalDentls
MAROOTADRLlA ORUBBA LBHMANN, Ofioia! do _R-.,_

gistrÓ Civll do 19 Distrito da Comarca de Jaraguä do Sul, Es
tado

.

de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em

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

habilitarem para casar. es seJtUi.ntes:

Ele, brasileiro, solteiro, Mario Cesar Corrêa e

índustríáríó, natural de Irací, Gruetzmacher
Corupá, nesta Estado, do- Ele, brasileiro, solteiro,
miciliado e residente na comissário de polícia, na-

Rua Antonío Carlos Fer- tural de Canoinhas, neste

reíra. 596, nesta cidade, Estado, domiciliado e resí
filho de Ismaél Corrêa e dente em Joinville, neste
de Dirce Batiste Corrêa. Estado, filho de Adão da
Ela, brasíteíre, solteira, Conceíção Corrêa e de

operária, natural de Jara- Domitilia Marcelina Cor

gu,á
.

do Sul, domícílíada e reá. Ela, brasileira, soltei
residente na ..Rua Brwíno ra, auxiliar de escritório,
Menegottí, 153, nesta cida- natural de Jaraguá do Sul,
de, filha de Afonso Bolauf domiciliada e residente na

e de Adelia Schewinski Rua Jorge Czemiewicz,
Bolauf. 850, nesta cidade, filha de
Edital 15.085 de 07-1(}-86. Gerhard Gruetzmacher e

Altamir Alves da Silva e de Hilda Baade Gruetzma-
Marllda Inês Demarehí, eher,
Eie, brasileiro, solteiro, co- Edital 15.089 de 08-10-86.
merciante, natural de Pou- Cello Pereira e Regiane
so Redondo, neste EStado, Maria Pontlcell1
domiciliado e residente na Ele, brasileiro,' solteiro,
Rua Angelo Rubini, 504, auxiliar de escritório, na

nesta cidade, filho de Bru- tural de Jaraguá do Sul,
no Alves. da Silva, e de domiciliado e residente na

Ema Alves da Silva. Ela, Rua Àguas Claras, 298,
brasileira, solteira, operá- nesta cidade, filho de An
ria, natural de Jaraguá do tonio Pereira e de Elsíra
Sul, domiciliada e restden- Gertrudes- Pereira. Ela,
te .em Rio Cerro I, neste brasileira, solteira, escri
distrito, filha de Victorio turáría, natural de Rio do
Demarchi e de Angelina· Oeste, neste Estado, domí
Marangoni Demarchi. ciliada e residente na Rua
Edital 15.086 de 07-10-86. 25 de julho, 1607, nesta ci
Pedro Juarez Gomes e Ro- dade, filha de Pedro Pon

sangela Margarete Fer- ticelli e de Miriam Pontí-
nandes celli.
Ele, brasileiro, solteiro, Edital 15.090 de 08-10-86.

pintor, natural de José Osmar Antonio Martins de
Boíteux, Ibirama, neste Es- Souza e Salde de Lurdes
tado, domiciliado e resi- Scoz
dente na Rua Erwino Me- Ele, brasileiro, solteiro,
negotti, 39, nesta cidade,· operárío, natural de Piên,
filho de Leontina Gomes. Paraná, domiciliado e re

Ela, . brasileira, solteira, sídente na Rua Barão do

operária, natural de Coru- Rio Branco, 72, nesta cí-
. pá, neste Estado, domici- dade, filho de José Mar
líada e residente na Rua tins de Souza e de Lour
Erwino Menegotti, 39, nes- . des Silva de Souza. Ela,
ta cidade, filha de Erotil- brasileira, solteira, operá
des Fernandes. ria, natural de Laurentino,
Edital 15.087 de 07-10-86. neste Estado, domiciliada
Elo! Diogo de Oliveira' e residente na Rua'· Gua
Belmonte e Marcia Silva nabara, 630, nesta cidade,
dos Passos fi.lha de João Scoz e de

Ele, brasileiro, viúvo, na- Erotides Scoz.
tural de Porto Alegre, Rio Edital 15.091 de 08-10-86.
Grande do Sul, domicilia- Cópia recebida de 'Cartó
do e residente na Rua José rio de Pomerode, neste

Emmendo.erfer, ,1090, nesta Estado.
•

cidade, filho de João Gual-' Frank Scbwartz e Marileia
berto Belmonte e de Geor- Nascimento

gina de Oliveira Belmori.t�. Ele, brasileiro, solteiro,
Ela, brasileira, divorciada, comerClano, natural de
natural de São Francisco 'Pomerode, neste Estado,
do Sul, neste Estado, domi- domiciliado e residente
ciliada e residente na Rui nâ, Rua Joinville, 2001,
José Emmendoerfer, 10§.Q1

.

j�ta cidade, filho de
nesta cidade, filha de: :H�in:z Schwartz e de As
Francisco Teodoro dos trid Schwartz. Ela, brasi
Passos e de Izabel. Silva leira, solteira, comerciária,
dos Passos. natural de Pomerode, nes

Editaí 15.088 de 08-10-g6. te Estado, domiciliada e

Cópia recebida do cartó- residente na Avenida 21
rio de Joinville, neste Es- de Janeiro, 2368, em,Pome-

.

tado. rode, neste Estado, filha

\.
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de João Natal do Nascí
mento e de Inocencia Olí
via do Nascimento.
Edítal 15.092 de 08-10-86.
José PElidro Maestri e Ele
nUda CeciU8 Schappo
Ele, brasileiro, solteiro, _

operário, natural de Jara-.
guá do Sul.idomícílíado e

residente na Rua Bertha
Weege, Barra do Rio Cer
ro, neste distrito, filho de
Vídal José Maestri e de
Amabile SaUer Maestri.
Ela, brasileira, solteira, .

operária, natural de Luís.
Alves, neste. Estado, domí..
ciliada e residente na Rua.'
Joaquim Francisco de Pau-.
la, 2566, nesta cidade, fi
lha de Tarcísio Schappo Oe
de Ida Rech Schappo.

.

Edital 15.093 ,de 09-10-86.
Celso Direttt e Marine:l
Kreis
Ele, brasileiro, solteiro, au
xiliar de escritório, natu
ral de Massaranduba, nes,
te Estado, domiciliado e

residente na Rua Araqua-'
ri, 290, nesta cidade, filho'
de Jorge Direttí e de Ma
ria Bernardete Petry Di---·
retti. Ela, brasileira, soltei
ra, secretária, natural de
Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente na Rua Ara-

. quarí, 136, nesta cidade,
filha' de Raulíno Kreis e

. de Maurilia da Silva Kreis.
Edital 15.094 de 10-10-86.
Natal Dellaglustina e Ma
rina Thomazelli
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Bar
ra Velha, neste Estado,
domícílíado e residente na

Rua 25 de julho, 1876, nes
ta cidade, filho de Germa-

.

no Dellagíustína e de Her
ta Dellagiustina. Ela, bra
sileira, solteira, costureira,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

Rua- Corupá, 40, nesta ci
dade, filha de Hermelinda
Thomazelli ·Gabriel.
Edital 15.095 de 13-10-86.
Carlos Alberto de Souza e
Maria Stofél1
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, . natural de' Pri
meiro de Maio, Paraná,'
domiciliado e residente
no Morro da Boa Vista,
em Ilha da Figueira, neste
distrito, filho de Divino de
Souza e de Maria de Lour
des Lucas de Souza. Ela,
brasileira, solteira, copei
ra, natural' de São João
Batista, neste Estado, do-

. miciliada e residente. no

Morro da Boa Vista, em

Ilha da Figueira, neste
·distrito, filha de Elizeu
Stoféli e de Normé Vene
ra Stoféli.
E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandel passar o presente
Edital, que será publicado
pela imprensa em Cartó
rio, onde será afixado du
rante 15 dias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Orçam.enlo municipal' já na C�mar�Seminário de Juventude Rural em Jaraguá· ,.' do Sul
Está" tramitançlo ria;, es. 5�.520·QPO,00, �sençl9, Cz$

mare de Vereadores, o 25.160.000,00, especifica,'..

projeto-de-Ieí que estima mente pafa obras] e ,SéciE{
a receita e fixa ii despesa taría de Planejamento e

da Prefeitura e dos órgãos Serviços Públicos Cz$ ... '.
'

da admínísträção descen- 12.699':500,00.
I

•

tralízads, para o exercício' O orçamento que' fixa
de 1981. O valer global do as despesas do triênio

orçamento é de Cz$ .... 1981/1989, feito com base
110.140.000;00,' sendo Cz$ nas informações das uni-

1.400.900,00 à FERJ, Cz$ " dades orçamentártas., pre-
12.340.000,00 ao Samae, vê investimentos de Cz$
Cz$ 1 milhão, à Fundação 4fo06_.ÓOO,oo para '87.; éz$'
Cultural' e Cz$ 150' mí- 49.201.200,00 para. H:J88 e,

Íhões para a Prefeitura. Cz$ 59.048.640,00 para ,� . l
Por setores, o projeto pre- '1989. Esses orçamentos sê-'
vê as seguintes despesas: guirão para análise das
Câmara deVereadores Cz$ comissões técnicas inter";
4.559.000,00, Gabinete_ do nas da Casa Legislãu:va.

'

Prefeito
..
Cz$ 1.568.000,00, Os vereadores, por seu'

Secretaria da Admínístra- turno, apresentaram índi-'
ção Cz$ 12.331.000,00, Se- cações. Luiz 'Zonta, do,
creteria dê Finanças .Cz$ PDS, solíeítou, junto

�

com
10.681.000,00, Secretaria um abaixo-assinado,.'" ilu<
Bem-Estar Social Cz$ .... mínação publica I, da' rua
6:912.000,00, Secretaria dE} 560, lateral da Bertha We .. ;
Educação, Cultura, Espor- ege, conhecida cdnio Tifa:,
te e Turismo Cz$ da Moscâ, ao passé que:
41.138.500,00 (dos quaís Almiro Farias Filho;

-

"do,
Cz$ 31.500.000.00 à educa- PMDB, pediu ao Executivo]
cão, Cz$ 1.595.000,00 para Municipal a inclusão no

o setor cultural, Cz$ � . .. plano de pavimentação a

1.713;500.00 ao esporte e rua 57-Padre Horâcio.:
,Cz$ 850.000,00 para o tu- além-de um abrigo na pa
rismo), S e c r e t a r i a de rada de ônibus junto ao

Obras e Viação' CZ$ ....

'

Conjunto. 'da Cohab.

paleê-tra "Politica :Ag_l;!cola
E�ta9uag, \ atrav.és�qocs_,�
cretérío da _ A�ri�u}!m'!,
Odacir Zqnta, S�gujdam��
te será feíta ,a avaliaç�o
do Seminário e. encerra-

, .,
• ,'.1,..,;

mento. \ \

às lOh, palestra Jovem '_
.

Pamílía e a Comunidade
pelo, Padre Osmari Fritz;
das 10h30 às 12h, palestra
"Politica Agrícola Regio
nal", por Samuel Duarte
Callado e das 14 às 16h,

,
.

Pragas do pepi'no são :'pea,uJ�a_�s
A Estação Experimental naís de outubro de 8S. -a

de Itajaí da' EMPASC-Em� março de 00; 'No lp�QratÓ"
presa Catarinense de Pes- río, dos 1Q.131 exemplares
quisa Agropecuária, .rea- ídentíüeados, 31,,7%, eram. »c

lizou um levantamento so-' panis�tas, ou' pr.e�adores,
bre a ocorrência de .ínse- 35,2% insetos sem. Impor
tos na cultura 'do pepino, têncía agríçola, 1.5,8% pra-,
visando verificar as pra- gas, de diversas culturas
gas e os inimigos naturaís e 17,11% eram pragas' re
da olerícola, para auxiliar ferentes à cultura do p�
os técnicos re agricultores pino.
num melhor controle dos

'

A cultura dessa oleríco
insetos daninhos; dími- Ia é atividade, ímpcrtante
nuindo a utilização de para. muitas., famílias ru
agrotóxicos no pepino. O rais, além da sua produ
estudo foi efetuado' em ção ser aproveitada por
Guaramirim, onde foram agroíndústríes, que beneíí-

_------------------re-.a-l-iz-a-d-a-s_c-o-le-t-a-s-'-s-e-m-él--, cíam o produto e o, expor-

AGRADECiMENTO E CONVITE PARA CULTO, tam para diversas reg!õßs,
A Família Enlutada de

,do .País. Santa Catarina

O T l' O H I END L M A Y Ê R
destaca-se como. malen

falecido no día 11 de outubro de 1986, coma ída-, produtor nacional .de pe-

de de 12 anos, 2 meses e 4 días, agradece, iii' todos,
' pino para conserva e.o sé"

'tirno produtor pqra, con .. ,

os parentes, amigos, vizinhos e pessoas d� suas
sumo "in natura", ... "

relações, pelo envio de flores, coroas, cartões..pela ! d

solidariedade e colaêoração '4ürante "o: <lHtei. ' ,r "

.transe e, iambém,�pelo. acompànhainento' âs'ceri,� r CURSÔS PARA 81
'(

mônías �úne,bres e de sepultamento, ocorridas nç
dia 12, domingo, no Cemitério Municipal de Ja-'
raguá do Sul.

'

De forma especial ,agradece ao Dr. Wander
lei Quarte Pereira, ao Pastor Ingo Piske pelas p.a
lavras confortadoras, aos" préstimos dq' casal Ar
thur e Maria SantOla, enfim, a todos quantos se�

associaram a dor da familia.
Outrossim, convida para o Culto a realizar

se no dia 26 de outubro, ,às 8h30min, na Igreja
Evangélica Luterana-Centro.

Jaraguá do Sul, Outubro de 1936.

Na próxima terça e

quarta-feira, (21, e 22 de

'outubro), Jàraguá do Sul

sedia o I Seminátio Regio
nal de Juventude Rural,
promoção da Acaresc e

.que vai reunir represen-
, tentes dos munícípíos de

"

Massaranduba, Araquart.
Barra Velha, Indaial, Co

ruP.;t{, Ascurra, Benedito

Novo e Rio dos Cedros. O
local do conclave será o

Centro' Sh�llQn;' -de Nereu
Ramo�, e· o primeiro dia

prevê a abertura oficial
às 10h30, seguida de ex

plícítação 'do programa,
objetivos e informações
gerais e, daß 14' às ! 1 ho

ras, 'palestra "Relações
Humanas", a cargo de
TeIma Souza e João Pe
dro Pitz. Postenormente
haverá .passeío turístico,
jantar e recreação.

'

Na quarta-feira, das 8

I,

Escolas recebem nova mere�Jda �:
;:

,

o Centro de Atividades
do Sesi: de Jaragl1á dto Sul'
oferecerá 1'10 próximo �mó
no.vos cUrsos a seus .usuá
rios e dependentes. Segun
do Ralf Egerland, já estã@
aprovados ,os cu�sos de
violão, estHisn'lO 'e rílauta
doce. Maiores' detalhes
quanto ao, funcionamento
serão fornecidos nas pró ..

A 19a. 'Unidade de Co ..

'

ordenação Regional I Dl

VJG, através_ do Núcleo
ReglOnal, repassou às unie

dades eSCOlares estaduais,
municipai�' e entidades be
neficentes, 54;594 quilö's
de alimentos e 1.38U dú
zias de ovos, destinados à
m�renda escolar, disVi
bukla' diariamente a: cer

Cq de 14 mil escolares de

pré, 10 e 2'1 graus. Tmn"
bém a Secretaria da Edu

cação, via Programa Esta ..

dQ.al 'de :Ali:mentaçãG Esco
lar, repassou recursos na

I \ o�de:ql de Cz$ 89 mil para
o "Programa de Suplemen
tação Alimentar, sendo
atendidos 8 colégios esta

duais, 17 escolas básicas,
1� escolas reunidas e 1

grupo escolar, todos da

r�de estadual de ensino,

sepdo que as escolas só

"..
podem empregar os recur

sos na compra de comple-
_______�--!..---�---'':____......;_ __,....."..o,._-_".",.--"... m:entos como sat frutasl

verduras, legumes', e leite!,
, 1

pasteu�izado. , ,

;

Com os produtos' exis-;'
tentes nas escolas, são as:
mais variadas as r,e1eições\
servidas as crianças. b
afora os produtos destina-�
dos ao Programa de Me-,
renda -Escolar, a ßivig! '

1'9a. Ucre repassou 'as UIl'l_l
dades escolares, 1.008 qui- ,

'los de sopa desidratada, '

canj� e' S\J2l, quilos de ri -

.

soto de carne bovina, pa-'
ra atender aos "irmâos dos

1

escolares'" ,de O a 6 anos,

que se encontram fora da
escola.

ximas edições.--'----_.__:_-_._----+-

I
i Modas.Slylo -

Prezado Cliente,
, Com 0 pensamento. sempIe voltado para, npssos çl,iente� � I,

no intuito de melhor atendê-lo, temos a grata. satisfação ,de, infônnar �ue
'

'a partir do próximo dia 20-10 .. 86, estaremOs atendendo em nossas nova.s ,

instalações, situadas na Av. Mal. Deodoro 135, defronte as Lojas Her- ,

mes Macedo. " . ,

Esperamos póder continuaJ' recebendo sua valiosa colabo- ,

ção pois é nosso desejo prestar-lhe melhor conforto e comodidade em
I

suas compras.
STYLO MODAS _ CALÇADOS E CONFECÇÖES

A Direção

Este-programa veio aieÜ-
'

, der a 276 crianças ria pri-
'

meiia etapa e numa segun- ,

da etapa será ampliado:
para 3.000, sendo que o i

alimento é preparado na'

própria casa onde reside a

criança beneficiada.
.

,
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'

GDRRIIO DO" PQVO'
��----------------------------------�--�------------

Dastil Máquinas ltda�
lquipamentoi' pera "briea de doe.. de ftutu,
chapai de cobre, fundição' de' alumínio e bronze.
'Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

Rua Joínvílle, 433 - Fone '12-1564
Jaraguá do Sul _ SC

Spezia & eia. Ltda�
SERRARIA' E SERVIÇOS DE TRATOR

Mad�iras para construção e serviços de trator
com. profissionais altamente especializados.
R.ua João Januério Áyr6so, 112 _ Jaraguá Es..

querdo _ Fone 12-0300 � Jaraguá do Sul,_:' SC.

Persianas 'Engler
ESTEIRINHAS HORIZONTAIS' E- VERTICAIS,.
pAINlUS PARA DIVISOES-TODAS EM MADEI
RA. PERSIANAS HORIZONTAIS E AGORA, COM
'EXCLUSIVIDADE, AS' VERTICAIS EM ALUMI
NIO E JUTA; PO�TAS SANFONADAS EM vA..

� CORES E BOX PARA BANHEIROS.
Nós coasertemos tàmbém a sua persíana,

Faça-nos 1lID,a visita ou ligue-nos!

Rua Max Wllhelm, 869, _ Fone (04'13) '12-0058

Jaragui do Sul-SC.

INTERIMOYEIS
Intermediári'a de
.Imóveis

.

LIda.
'_VENDE-'

-- 1 terreno com 7.500m2 de frente para a rua

principal _ Jguá Esquerdo.
-- 1 terreno com 1S.000m2,' todo plano,' próximo

á Cerealista .Urbano _ Jguá Esquerdo.
..... 1 terreno com 1.500m2 próximo ao Bar Mera-, '

bá com casa de alvenaria antiga.
- Vários Apartamentos, (grandes e pequenos).
- 2 chsas de alvenaria recém construídas próxi-

mas ao Fórum.

'R. Joio Piccoli,.ltM - fone 72-2111 - Jaraguá do Sul

SUBA NA HONDA.

ÖHE GOU A

,
.

��
: ,CONCESSJONA;R:{t\ BONDA DA JUlGIÃO.'CO- ,

�, }.EReIO, o.."'��, 'ASSIST:eWCIA TÉCNICA
,'" ' E BOUTIQUE HONBA-WAY.

.

,
'

"

�taE'N,ESTA 'HONUA DA M;ENEOOm,
�MOTOS E SAIÁ PILOTANDO À. SUÁ MAQUINA. '

r:" RU!' Adéu:à' ,FJsCb..er, 2,39 (��do_vla BR.:-280) r.>

�e '12-�999. � Jar,a,.,guá do'S� -:Sç.

,
"

Frei' lurélio Manda
J

drínho E.V. Schmockel. O
, Senhor nos dê a paz!

1 _ Bela intimação que
o prezado padrinho me .

faz! Compreendi, penso,
que a resposta seja rápi
da e publicável, para . os

leitores do "maís antigo"
não esqueçam aquele que
aí nasceu e está íntima
mente ligado à. vida e à
história' de s/cídade sem-

. pre altmentada pelo C.P.
Gosto do C.P., e dou tes
temunho. É jornal bem
feito: interessante, noticio
so, ínformatívo e agradá
vel de sé ler.
Então deseja saber co

mo vão as modas? Andei
desejoso de lhe' escrever
na oportunidade dos 10
anos sobre 106 que o C.P.
(25.07-01.08) largamente'
focalizou. Passou, acom

panhando a parada corres

pondência-resposta minha
atrasada de três meses,
pelo menos, e nada.
E que faz em terras "ca

pixabas .,canelas - verdes"
este velho "Barriga ver

de" jaraguaense? Entrado
na casa dos 79 anos, ain
da, mercê de Deus, coope
ro nos trabalhos pastoraís
Resta paróquia aos fran-'
ciscanos êonfiada. Dou as

sístêncía aos enfermos do

Nolicias
Faz algum tempo o Ba

rão de Itapocu, no CON
FIRA A·HISTORlA, deu
de desconfiar da ausência
de

.

um ·ilustré [araguaen
se: FREI AURÉLIO STUL-'
ZER. Ele é o festejado au

tor d'O PRIMEIRO UVRO

J)Q JARAGUA, lançado
pelª' Editora Vozes (Petró
polilil), em 1913 e que con
ta GS primórdios de uessê
Jaraguá do Sul, através
de uma exaustiva pesquisa
de muitos anos,' ouVindo
pessoas que lembrassem
dos primeiros tempos, dos
informes dos filhos do fun
dador, de : fontes manus

critas, livros paroquieis,
bibliotécas, arquivos (da
queles que sempre lutamos
em estabelecer em Jara
guá e que, agora, parece
entrar no terreno da rea

lidade), cartórios, extensa
bibliografia e jornais, en

tre Os quais o "maís anti

go",
·0 livro teve uma edi

ção limitada: para os tem
pos em que foi lançado,
mas a importância de que
se reveste o seu conteú
do, merecedor de conheci
mento para a geração, no
va e os novos moradores
na "Pérola do Vale do
Itapocu",- que incham a
zona urbana, impulsionan
do o seu progresso e, por
isso, está q pedir às auto
ridades constituídas, uma

segunda edição .

. E, apesar, das intenções
'do Plano Cruzado do Go-:
vemo da. Nova República,
não irá provocar um ín
dice capaz de gerar uma

nova inflação. 'Confiamos
seriamente no àtendímen.
to que consubstancía um

desejo de todos os mora-
'

, ' I

,
dores da Metrópole do Di-
namismo.

'

Feitas estas colocações
que parecem refletir o an
seio de toda a comunída
de, temos queproclamar a

alegria -de somos tomados
"pelas noticias que nos

chegam de Vila Velha. no
Estado do Espirito Santo,
Já faziamos muitas con

iécturas sobre ii pessoa de
Frei Aurélio, algumas até,

"

sombrias. 'agora sabida
mente infundadas.

O ilustre jaraguaense
nos manda uma carta"
'breve, mas esclarecedora.
É o que Importa

.

e
. �::i44�,·�; .

vulgamos a seguu, ;( r::.,_�__� ....,...._...__;.__ _

conhecimento de :
'

; i:}� .

grande círcute de. l�ütö�
res, todos sequiosos pe·
ouVir 'as 'últimas do eserí- .

ter da primeira : histÓria,
'

de J.�RAGUA. ,Ei-la: .,

'

_

"Vila yelha (E.s.). '..• : . ; ';

. 22.09.86. Pr. amigo ·e pa-,

PAGINA ,08

Hosp-Matern "(guraào o

nO do C.P; que trata da
F.C.D. :... out. dê ,1985) ou

trossim nas residências,
acompanho grupos de - re-

flexão, aqui denomínados
.

de "Caminhada" e que são
o núcleo maís básico du
ma CEB. Diariamente na

parte da manhã atendo a

pobreza, que vem em bus
ca de cura para seus ma

les. Especíalízeí-me, para
tanto, em fítcterapía.. E
assim vão passando os

anos de minha existência.
Vez por outra ainda escre
vo para o público, e "ad
intra" cabe-me o cuídade
da "Crônica da Casa" e do
,"Tombo da Paróquia".
\
Last but not least: fui con
vidado pelo Conselho Est.
de 'Cultura de SC a par
ticipar do Seminário Nac.
da Guerra do Contestado,
em Caçador' (S.C,), e lá
estarei se Deus quiser, .nos

. días
"

23, 24 e 25/10.. O
"mestre" Emílio Silva lá,
estará também? Certamen
te alguém de Jaraguä lã
encontrarei. Termino man

dando meu saudoso.abra
co à madrinha Brunhilde,
à Ivone e ao Senhor, com'
minha bênção sacerdotal.
Afetuosamente ass, .Ireí
Aurélio Stulzer". "

.� .. _

NARISOL �II
_____....HAI.r.tAS- '&

'I

. Chapéus, bonés vizéJras, ci;t.Illisas, shorts!,
bermudaS e cordas, ,

"

. .

'Em 'frente à fábrica. :... Amplo estaeíonamente.

Facção
Eil Cos'lura,

A MARlSOL S.A. ESTÁ

SELECIONANDO FACCIONISTAS

PARA COSTURA DE SHORTS E

) CAMISETAS DE MALHA DE

ALGODÄO. AS EMPRESAS

INTERESSADAS DEVERÄO ENTRAR

EM CONTATO CI SR. ALCIDES,

- -

NA SEDE DA EMPRESA., SITA À
,\ .

\.
R. BERNARDO DORNBUSCH, 740"

OU PELOS TELS.: 0413 - 1�-0233

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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--C"ORREIO D.Q P-O'V'O.;·
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CORUPÁ·RECEBE OBRAS
DO ESTADO

Foi iniciada no municí

pio de Corupá, a constru

ção da ponte da Vila Rut
zen, de 50 metrôs de ex

tensão, COm duas pistas de

rolamento, obra do Gover
no do Estado, com a par
ticipação da

_

Prefeitura
Municipal. A empresa
responsável pela constru

ção é a Construtora Mar
na. De Corupá vem tam
bém a informação de que
a Prefeitura está ímplan-

. tando um Posto de Insemi

nação Artificial, em con

vênio 'com a Secretaria da

Agricultura, através da

Cídasc, para atendimento
ao rebanho leiteiro, pro
porcionando desta forma
melhoria no fator genético
e no aumento da produção
de leite.
A municipalidade coru-

.paense encaminhou para a

Câmara de Vereadores, o

projeto-de-Iei criando o

estatuto do magistério pú
blico municipal e o plano
de carreira. Afora isto,
está concedendo, conforme
projeto em tramitação no

Legíslatívo, um reajuste
salarial de 30% a todos os

servidores ativos, inativos
e pensionistas..
Corupá no próximo día

23, receberá a v i si t a
do governedor Esperidião
Amin, que inaugurará o

asfalto até o Seminário.
Afora isto o Chefe do
Executivo Estadual as

sinar� a ordem de serviço
pera: que a Empreiteira
Santa Catarina Ltda, de

Florianópolis, imcie as

obras de pavimentação do
trecho Corupá-São Bento,
de cerca de 40 quilôme
tros, cuio canteiro de obras
está sendo montado. A
Sociedade 15 de Novem
bro, vai receber também,
na ocasião, Cz$ 80 mil do

Estado,

AQUI JA1rAPRESSAEA
IMPRUDÊNCIANOTRÂNSITO.

, ,

..... , ....
-

....

i.

Esta é uma cidade que Cresce rapidamente para todos os lados. A cada dia, maior
número de veículos circula pelas ruas. Com isso, o trânsito piora.

a vida fica mais difícil. .

O pior de tudo é � correria. Gente querendo chegar não se sabe onde, pondo em
rlSCO a própria segurança e a de outras pessoas.

Não cometa esse erro. Espere. Vá com calma. Não faça com que a pressa e a

imprudência coloquem a morte em seu caminho mais cedo do que você esperava.

. , '�l.... ...

® t'íOHLBACH/
,

- motores elétricos IIe geradores
Apoio:

19a. CIRETRAN
Campanha de prevenção de acidentes no trânsito.

,-

Serviços de cabeleireiros para homens e se

nhoras com manicure, pedicure, maquilagem, de

pilação, limpeza de pele e massagem. Comér�io
varejista de cosméticos e artigos de perfumaria.

Rua Erwino Menegotti 66 _ Jaraguá do Sul.

Mari Cabeleireira Persianas José Ellendörfer Lida.Unissex Desde 1917 atendendo bem e vendendo qualidade.
Nem a chuva e nem o sol farão efeitos sobre as

Persianas José Emmendörfer que são fabricadas com

lâminas de dura-lumínio e suas cores fixas e sólidas

são esmaltadas a fogo ..

Rua Jacob Buck, 46 (fundos do Bradesco)
Fone: (0473) 12-0241

2&
ANOS
1961 lííeg

1986 '.
. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



J�ragua: do-·Sul - Sema�� _de
__
1.�
....

_ -...;a...., 2;.;;..�__/o....u...;f!1...;1>_r_o/_8_6_..;;........_.;".·�·_--...__.....;;.,.;.-ço a R 110PÁGINA' 'OJlJaragué do' Sul � Semana de 18 a 24jollbibro186
. . . -

.rove ..DO
. - --_.-

..";";';'"...;.-.;.'.;;;--...;;-;.;.'';'-'�---------------:--�-I

Encontro de Idosos em Hereu Raios NetinhosSOIla·» AMEVI« Cruz-Palácio da 8v6se público versusEsclarecimentoA'bélardo F. Montenegro
vítoríoso, o homem rico e

requintado que cria cos

mogonias pera satisfazer
desejos libidinosos.' Nos
seus versos, domína o he

líotropísmo. Não oculta o

olfato que fareja o "odor
di femina". Até a luz tem
cheiro e a voz tem olor.:-===.::::::=====::.:::;..:=======:::::::======-:
E que ele só tinha fortes
razões de aIDar a vida de
modo concreto. A. trans
cendência, por isso, não é
uma libertação do eu, lião ..

implica em possíbílídade
de fuga. .

CI1,lZ e Sousa é o negro
. pobre preocupado em ven-

cer o preconceito de corl::=====================::::-::;
pela ascenção de classe.

Há, consequentemente, o

intenso esforço de desafri- ÁUREA MULLER GRÚBBA, Tabeliã
canização no que tange, de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
principalmente, ao refina. de Jaraguä do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da
mento dos sentidos. E a lei,�'
derrota do emparedadc Faz saber a todos quantos este edital virem que
qúe leva a transcendentalí- se acham neste Cart6rio para protestos os títulos centra:

zação, à completa líbera- .

Agenor Morbis Rua Victor. Bramoski, 94 ._ Nesta
ção do eu, quando o ho- Alagríno Chiodini _ Rua Urbano Rosa, 11 _ Nes
mem se transmuda em pu- ta _ Bar Lanch. Iolanda Sansen _ Rua Max Wi
ro espírito, sem cor, sem Ihelm sln _ Nesta _ Demacol Distr. Mat. Constr.
classe, Ltda. Rua Mal. Floriano 08 _ Nesta _ Guilherme
Assim sendo, para Luís

.

Voltolini _ Rua Ilha da Figueira, sln _ Nesta _

Delírio, Desterro é "a ilha' .

Lorení Barreto _ Rua 242 n" 2 Casa do lado direito,
gentil do sol". enquanto sln � Nesta _ Malhas Zelli Ltda _ Rua Olivia Chio-

.

que, para Cruz e Sousa, é dini Pradi, s/n _ Nesta _ Of. de Lataria Baumgartel
"a terra ingrata". Ltda ,... Rua Rio Cerro 11 _ Nesta _ Ovidio Vol-
Não surpreende que o. tolini _ Rua 425, casa 507 _ Nesta _ Reno Karsten

louro Delfina escolhesse o Rua Rio Cerro s/n _ Nesta _ Roof Giebe ...:. Rua
parnasianismo para tradu- Rio Cerro li _ Nesta _ Antonio Nilzen de Olivei
zir o sentimento na soli- ra, Estrada Nova sln Vila Rau _ Nesta; _ Alberto
dez marmórea do verso. Krehnke, Rua Bananal do Sul _ Guaramirim; _

Prevalecia a forma 'ideal Euclides Tomio, Braço Campinha sln Massaran
o continente devia, atÉ' duba.
.mesmo, ser mais importan- B, como'os dit()s devedores não foram encontrados
te do que o conteúdo. e ou' se recusaram a aceitar a devida' intimação, faz por
Quanto a Cruz e Sousa, c inte�médio do presente edital pará que os mesmos com

seu drama conduzia-o à (1areçam neste Cart6rio, na Rua Artur Müller, 78, no

escola poética em que pre- prazo da lei !cl fim de liquidar o seu -débito ou então

dominam as expressões do dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi-

"eu íntimo". dos títulos protestados na forma da lei, etc.

A poesia expressa os IHIJaraguá do Sul, 16 de outubro de 1986
sentimentos oriundos de --

vivências diversàs e, des
se modo, as transmuta

ções utópicas compensado
ras e a euforia dos bem

. instalados na vida. Forne

ce, portanto,. elementos
confessionais esclarecedo
res da personalidade do

poeta.
Na administração E'Spe

ridião' Amin, restaurou-se
.
o Palácio "Cruz e Sousa".
E, quanto a mim, devo ao

Governador a reedição,
em breve, de meu "Cruz
e Sousa e o Movimento
Simbolista no Brasil" por
intermédio

.

da Fundaç&o
Catarinense de Cultura.
Livro editado, em 1.,
pelo Autor à sua próptl'à
custa e _que teve pequena
tiragem, não se encontran
do exemplar na Bibli.oteca
Pública de Florianópolis, o
que é .lamentado pelo lú·
.cidó ensaista catarinense
Nereu Corrêa.

ao
ISS ..... São inúmeros os cumprímen

. 'ciativa da Associação, em apresentar
ai Vasel, pedido e

.

ante-projeto-de-leí,
'croempresas com faturamento até 10

isentas do pagamento do Imposto so

) devido a Prefeitura. Nosso segmento
é expressivo, aguarda o desfecho da

parte do prefeito e dos senhores verea-

IBADESC _ ELtamos gestionando junto
�tido de que parte dos Cz$ 137 mí

pelo BNDES ao Badesc e BRDE, sec

as pequenas e microempresas,' diante
a de recursos existente. Nos próximos
er uma posíçãeofíoíal sobre- o assunto.
MICRO.;.:. COmeça segunda-feíra, dia
bro, o curso do Promicro mínístrado

um total de 210 horas, junto ao Grupo
.0 grupo foi fechado, com.maís de 50

E depois dizem que as as omamas (avós). Mas a

gerações não se amam, se jovem guardanão desiste.
comunicam ou se compre- De repente o quarteto in
endem, •• Domingo, día 5 vade a conversa do pai' e
de outubro, estava marca- tio e os avôs que tomam
do um almoço em Barra maís uma derradeíra "lou

Velha, em comemoração ra gelada", e entregam ao

do aniversário de Irineu, Opa um guardanapo do
recentemente transcorrido. brado. Na parte da Iren
A 12h15IDin. o Monza pára te um avíso: "Favor ler a

na frente do na 63 da rua parte do meio". Aberto o

'Ary Carolino' Fruet, no guardanapo, lê-se: "Oueri
bairro dos jaraguaenses. do Opal Teus netinhos

gostariam tomar sorvete.
. A bu�n� 9,á o sinal: ." Esperamos uma breve res-;

Pampararem - Pem Pam -

postal Seguem-se as assí-.
Na tarde de quinta-feira, dia 09 de outubro, Pam, Imediatamente sal- naturas: Leo, Vivian, An-,

realizou-se mais um encontro alegre e festivo do .
tem para.a rua a Ale (9 dreas e Ale".

Clube de Idosos de Nereu Ramos, que conta com anos), o Andreas (8), a Vi- Aí o Opa resolve res-

60 participantes, cuja madrinha é a Sra. Cacilda . vían (5) e o Leo (4). Todos ponder aos netinhos para
Menegotti Schünke, que se fez presente. Na co- estão interessados em re- se justificar perante as

ordenação do Clube de Idosos estão as dedicadas vístar o. carro recem . ad- mães e avós:
.

senhoras Irene Floriani Demat:te, Jurema Rubíní quirido..-
.

. Queridos netinhos! O Opa
Schiochet, Terezinha Silveira, Natália Zanghelini, � Opa (avö), aperte o bem que gostaria, mas no

Marli Zanghelini, Maria Gadottí e Udilma Bastos. botão que abre o porta momento têm outro com-

----..------------malas, pede oLea. ,promisso. Não poderíamos
� Agora ligue o rádio transferír a hora do sor

prá ver sair a antena au- vete?
tomática - quer saber o' A Ale lê em voz alta a

Andreas.' �.�: resposta, que não encon

I � Op�, on.de se a�erta a tra ressonância no querte.
.

tecla pra baixar o vidro - to: � Ahl Opa, essa não.
i
é a curiosidade da Vivian. Não tens pena dos teus'

I_A' Ale (Alessandra) netinhos? E a Ale que pro-
- Próximo curso de pre-

.

quer saber como se fecham cura argumentar em nome

paração ao casamento na automaticamente as portas. dos demais.
Paróquia São Sebastião se- Casa das Flores Quem se aproxima, ago- . Houve. então, uma reti-
rá nos días 22 e 23 de no-

.

ra, é o Leo, que pergunta. rada estratégica. À con-
vembro. As inscrições já quase num sussuro: _ Opa, versa entre o Opa, o Opa
estão abertas na Secreta- Reinoldo Rau 606, esquina com a João· Piccoll. vamo tomá sorvete depois? Herbert e o aniversarian-

Jr:.:ia�p�a�r�o�q�u�ia�l::_._-' --======================:-1 _ Vamos ver se as mães t�.
-

deixam, né? Eis que retorna o quar-
-x- teto com reivindicações.

Cumprimentos. à Yvonne Munidos de um cart<g
Alice e à Rosane Beatriz, passam a bradar· palavras
que voltam da beira da de ordem em tom de voz

praia. Cumprimentos, tam- cada' vez mais alto: ,"
bém, ao Irineu, o aniver- Opa, quéreJllos tomar sor

sm;iante, ao seu. pai Her- vete; Opa, queremos to
bert e à mãe Anita que dá mar sorvete; Opa, quere-"
Os últimos retoques no al- mos tomar sorvete ... "

meço, cujo sabor gostoso A manifestação ru:dos-D
já toma grande parte da acaba com a conversa dos
casa. A tia Renilda está adultos, entregando-se

.,'

o

atenta aos serviços. ' Opa às ex�gências dQ"s ne.�

O silêncio durante a re- tinhas, que é festivamente";
feição é prova inequívoca acompanhado até a sorve� \
de que o apetite na praia teria situada no centro da

'

é sempre grande, especial- cidade, onde o Opa se ren

mentê quando a comida é deu à evidência dos fatos.
--==-=�==============================�======+=-bem preparada. -x-

.

Ao final do almoço a jo- Você, caro leitor. que ó
vem guarda já se movi- avô já passou por essa?
menta nervosa e barulhen- Se ainda não entrou ' na

ta, querendo algo mais. jogada da jovem guarda.
A Oma (avó) Brunhilde 'prepare-se para essa ver

avisa que ainda vai
.

ter dadeira "irresistível coa

coisa boa e diz que "daqui ção".
a pouco" será distribuído
chocolate. A jovem guar- Mas cá prá nós, com uma

da se manifesta ruidosa- jovem guarda dessas, re
mente com um ôobáá! sistir quem haverá de?; ..
Consumido o chocolate. a' Isso, antes de chegar
iovem guarda volta à car- aos 10 anos. Imagine o

qa: que não vão aprontar
quando completarem a

_ Opa, quando é que va- maioridade!
mos tomar sorvete? _ quer Ah' Juventu0P n" C:::pcu_
saber a Ale. Digo que não lo XXI, eu te saúdo!
sei, porque depende do
consentimento das mães

._:_ _. que estão na cozinha com

namente, declarou que ha
via ali chegado montado
em dois livros de Direito:
o das Cousas e o das Obrí
vações. Mutatis mutandís,
respeitadas as devidas

proporções, pretendia eu

apresentar-me à íntelectu
alídade barriga ver d-e

apoiado nas duas confe
rências que realizaria so

bre dois vultos ínconíun
diveis das letras nacionais.

Ser em junho de 1939,
.

subi a escada - do Palácío
em difícil situação, em se

tembro de 1941 galguei-a
no exercício do cargo de
Promotor de Justiça da
Comarca de Jaraguá do
Sul e 'convidado oficial
mente para o Baile de Ga
la de 7 de setembro.
Na admínístração do dr.

Antonio Carlos Konder
Reis, foi Cruz e Souza es

colhido para patrono do
Palácio: .

.

O "Cisne Negro", que
sonhara governar o Esta
do natal, veio, assim a ter
o seu nome ligado ao palá
cio governamental, graças
à sensíbilidade .de um in
telectual à frente do go
verno.

O governador Irineu
Bornhausen, por sua vez,
instituiu o maior prêmio
de po�sia di:> País: Prêmio
Cruz e Sousa. O autor de
"Missal" recebia, desse
modo, as homenagens de
seus conterrâneos.
Quando frequentei os pre
citados Cafés florianopoli
tanas, observei que, na

memória do intelectual.
catarinense estava mais
viva a' imagem de- Luís
Delfina .

Ambos são inspirados
bardos. Ambos são filhos
da . antiga Desterro. Mas

que destinos diferentesl.
Delfina é o profissional

Há poucos dias, revi,
pelo Canal -10 de Televi

são, o palácio governa-
.

mental catarinense. Foi

ele inteiramente restaura

do e transíormedo em mu

seu.

Ao revê-lo, lembrei-me
dos dias difíceis da Diás

pora, quando, em maio de

1939, desembarquei em

Florianópolis, numa tenta

tiva de fixação naquele
estado

.

sulino.
t:requentando o Café

Rio: Branco (da oposição)
e o Café Bube (da situa

ção), conheci' certo' núme
ro de intelectuais, rece

bendo dos dirigentes da

Assocíaçêo Cultural Luís
Delfina convite pera rea

lizar conferência na data

comemorativa do cente
nário de nascimento de
Machado de Assis.
Já havia sido convidado

pelo diretor da Faculdade
de Direito para falar sobre
Tobias Barreto, cujo cen

tenário _
de nascimento

transcorreria, também, no

mês de junho.
Resolvi, então, convi

dar o Interventor Nereu

Ramos para se fazer pre
sente às duas coníerên

cías, Assim é que, na com

panhia de Gustavo Neves,
Secretário de Justiça, gal
guei a escada do Palácio,
sendo recebido pelo Che

fe do Executivo catarinen

se.
.

Na rápida e animada

conversação que mantive
com ele, recordo-me; en

tre outras cousas, lhe dis
se ser um bacharel cea

rense desejoso de radicar-
. me no Estado.. Lembrei
lhe a interpelação feita ao

jurista Lafaiete Pereira

por alguém que estranhava
pertencer ele ao Conselho
ia Coroa. Lafaiete, sere-

A Família de Getúlio Lenzi, vem a público,
em nome de sua filha Cirley esclarecer que no

dia 09 de outubro de 1986, foi vítima de um te

lefonema anônimo, na qual sua' filha foi amea

çada de rapto. O rapto, no entanto, não aconteceu
e está-se na pista da pessoa que emitiu o tele

fonema.
Familia Lenzt

Lanznaster
O seu relojoeiro

Jóias, relógios, alianças, cristais, troíéus.. meda
lhas e presentes.

Marechal 364 _ Fone 72-1267

-'E D I T A L -
Ltda..

da Sllva Podo 785 _ Fone 72-2804

rgica Franza.Ltda,
Mahnke 210 _ Fone 72-1381

Leia, Assine, Divulgue e

Anuncía no "Correio do Povo". Ligue 72�0091

ia São Sebastião
Info

Dia 18_
São Cristo
de bodas)
Matriz 19
cisco 19h./
Dia 19 ...

triz 1h._
Judas 8h._
9.30h. ('
SS. Trinda
ta Aguas
Gruta N.S.

nópolis, D. Murllo Sebas
tião Ramos Krieger.

Um toque de amor. Dê flores a quem você
ama. Decorações, buquês, arranjos, plantas orna

mentais, coroas, com entrega a domicilio.

Para nós, seguro não é só garantia de riscas

Seguro é

Prestação
.

de
. Serviços

3erão a
·

Bispo A

Consulte- nos

A.

'-�-------------'-- .. o Grupo.
tu, da SC
ração ao

nal da Paz,

C.A., Bae
às 20 horas

ça' Amorl .

Guerra". Ja

novembro,
·

traI e o

Messias
Leão, cOO

minhadª eID

ao Ano da
às 20h' da. Ja Matriz
São Seb�. e chegada
no Gina51 e ESPortes
Artur MüHe nde have
rá apresen das es

colas integr, 'que são:
Heleodoro , Roland
Dornbuscb, \lina Provi
dência, Al Bauer, Ho
landa Marce GOnçalve::

·

e Albano er. O Co
ral Infantil SCAR_ e o·
ConjUßto � �arás, de PMDBCuritiba, o, tarn. I
bémr pre eVento.

-------

comemo
temacio

encenar no
dia 26,'

peça "Fa
Faça a

dia 10 de====
po Tea
Maurício
SOuza.

OCULOS?
'. $slenteSpaguea _

.

GarciaSegurosORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECÇÃO DE SANTA CATARINA

SUBSEÇÄO DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÄO

Rua Barão do Rio Branco"t68 _'Fone 72-1788 � Jaraguá do Sul.
.

.

, Conforme pubJicação inserida no Diil.rio da

Justiça, edição do dia 09.10.86, pág. 33, ficam
bonvocados os Advogados' vinculados a esta Sub

seção paia participarem da Assembléia Geral Or

dinária, a realizar-se no dia 25 de novembro pró
,timo. na, Sala dos Advogados, Edifício do Fórum
da Comarca de Jaragu& do Sul, no horário das
9h às 17h, para a eleição dos 24 (vinte e quatro)
membros do Conselho Seccional e da diretoria
�esta SubseçãQtr.r� período de lOde feverei
ro de 1987 a Jbde aneuo de 1989.

O registro, das chapas concorrentes às elei

ções da djretOT3 desta Subseção deverá aconte

cer, impreterivelmente, até o dia 30 de outubro de
1986, na, forma regimental, junto a esta. Sede (item
"6" do Edital acima referido).

.

Jaraguá do Sul (sq, 13 de outul:;>ro de 1986.
Humberto Prad'! _ Presidente

PARA .DEPUTADO ESTADUAL

Ademar Duwe--· 15.137.
o legítimo representante da microrfegii1.o.

Duwe, o candidato certo. O trabalhador amigo ..
O futuro representante()d�.,�J,ataguá do Sul e mi

corregião na Assemblefa J�L�gisla{iva. Eleitor

amigo: contamos com o seu apoio.'JOAlHERIA A PEROLA
OTICA MODERNA
reinoldo rau,289 ·PMOBPARA GOVERNADOR PEDRO IVO

Fritz von Itapocu
Outubrö/86 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PÁGINA 10Jara�uá do Sul - Semana de 18 a 24/outu»�o/� CDRRIJO DO POVO

PAMTUR FJlRROVIARIO AGRADA

ba e Joinville. Dentre os

jornalistas estavam do Diá
rio do Grande ABC, Jor
nal Diário 'Popular, Metrô
News, Tribuna de Santos,
Revista Nova, Diário Ca
tarínense, A .Notícía, Guia
Pan Notas, Gazeta de San
to Amaro, O Estado do
Paraná, Jornal Ind. e Com.
do Paraná, Jornal do Es
tado e Jornal do Brasil.

O projeto turismo fér
reo, que aqui teve seu

berço, entusiasmou a to

dos os visitantes, pela be
leza do trajeto, pela arquí,
'tetura das cidades e os di
ferentes aspectos e manei

.ras do povo de cada qual,
segundo declarou-se.

o Pamtur do Turismo
Ferroviário trouxe domín
go passado a Jaraguá do
Sul 42 jornalistas especia
lizados em turismo, agen
tes de vianges e 'dírigen
tes da Rede Ferroviária
Federal. •A Secretaria de
Turismo do Município en

tregou na oportunidade
material publicitário da
cidade e. brindes, além de
proporcionar momentos de
descontração e entreteni
mento aos visitantes, que
eram originários de São
Paulo, Rio de Janeiro,
Santo André, Santos, Flo
rianópolis, Cuiabá, Curítí-

Valadares ' Ltda.
.
Representações

Representante: Vílmar Valadarus Barroso,

REPRESENTAÇÖES COMERCIAIS, VENDA DE FlOS nxTEIS,

COMPRA E VENDA DE CONES DE PAPELAO

'E PLÁSTICO, E-RETALHOS DE TECIDOS.

Rua 2ß de A2os,tp 3 ..412 ;,.. Balno Aval ... Fone 0413 - 12-1217
.

Guaremírtm - SC.

CASA ,PARATQDOS - Úm sonho decaoa famllia.
Informações: Rua Marinho Lobo, 512 - sala 4 - caixa postal860 - fone (0474) 33-7221. Joinville.

COMERCIARIOS EM
CONGRESSO

Dirigentes sindicais e

trabalhadores de todo o

Estado, entre Os quaís Irí
neu Junkes e Helion Eval
do Meier, presidente ·e se

cretário do Sindicato dos

Empregados no Comércio
de Jaraguá do Sul, parti
ciparam de 10 a 12/outu
bro, em Florianópolis, do
10 Congresso dos Traba
lhadores no Comércio de
Santa Catarina, que. teve
CO:plO tema central "O
Trabalhador e a Consti
tuinte". O Congresso cul
minou com o 'lançamento
de um documento básico

que expressa o pensamen
to dos comerciários cata
rinenses.

FE'DERAL
;,,:

'LULA
PDS";_ 1171

J,ARAGUÁ:30ANOS BEMTECIDOS. Confecções Sueli Lida
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a maís variada coleção de inverno, aproveitando
as vantagens do preço e crediário Sueli

Fábrica e Loja 1 A..v. Mal. Deodoro da Fonseca, nr- 1085 _

, F. 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC.
Loja 2 Rua Reinoldo Rau, nO 530 _ F. 72-2911 _

Jaraguá do Sul _ SC.
.

Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 6l) - Portal de Jareguá.

Advogada
MÁRCIA BUTTCHEVITZ

Clínica Velerinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWElrZER

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
"

raio x, internamentos, boutique-.

Rua JolDVille, n' 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
flone 72-2840 _ Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

Separações e divórcios, acidentes de trânsito,
Inventàríos, cobranças e advocacia em geral.
Rua Jorge Lacerda 169 _ Sala 02 _ Fone '12-1108
Jaraguá do Sul.

.

Escritório Contábil'Marlian LIda.
r Lanchonete e Sorveteria Pinguim

CRC-SC 0772

Comuníeä através de seu sócio-gerente Aldo
Salai (CRC..:SC 08959) ii seus clientes e amigos que
desde o dia 22' está atendendo em seu novo

$ldereço. na r���Pf;,�B;pitáCio Pessoa 415 _ fones
72-0616 e 72-2<Y4,4.

.

,

Lanches, pizzas, petísees, sorvetes e gelo
ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO

}c-<:.. ",�
;.:� �

Ru�Z"�1l�10 Rubíní, 1110 _ BaNa do Rio Cerro
��'-_� ß�-ifi'6ite 72-2181 _ Jaraguá do Sul/SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado em 10 maio 1919. ccc 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Scbmóc.ú:ei .. Jom.Proi.........__ .,;
ug 72-9 e Diretor de Empresa Jornalística u9 20. Mem
bro efetivo do Inst, Histórico e. Geográfico' de Santa. Ca
tarina. Redator:FJivio José Brognago • DRT-SC u9 214/
84. Repórter: YvoDne A.S. Gonçalves - DRT-SC ug
219/84. Redação Administraçáo e l''tlliicidade: Rua Co- ..

rooel Procópio Gomes de Oliveira, ng 290 - Cx.Pos

taI, 19'- Fone 72-0091 - 89.�50-Jaraguá do S1:11-SC
'

JmPJieIJSO nas oficinas da Organização
Contábil "A Comercial" S/C Ltda.

Assinatura para Jilraguá do Sul , .. ,.... Cz$ 100,00
Outras cidades • •• . . •. • . . .•. •. . .. Cz$ 130,00
Número Avulso ces 1,50

.

Número Atrasado.. . . . . . . . . . . . . . . . .. Cz$ 2,00
Representantes' credenciados: Pereira de Souza &Cia.

Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda, e Pro

pal Propaganda Representações Ltda:
'Est!!' Jornal é associado a ADJORl/SC e ABRAJORL

Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes.

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

RELOJOARIA AVENIDA
,

,

Na Mare;:ha-! e nà Getúlio Vargas

"
. Funilaria Jaraguá Ltda.

" CaIbas' para todas as finalidades

Agora também .aqaecedores II

energia solar.

Rua Felipe Schmídt, 279' - Fone 72-0448.

Viação Canarinho Ltda.
O transporte carinhoso

Programe bem as suas vlagens de férias e

recreação, A "Canarinho" coloca à sua dis

posição Os modernos 'e C'cr:fortávels ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 12-1422

.Jaruguá do Sul SC.

TUBO DE POLJET1LENO
(MANGUEIRA PRETA)

.

, TUEJOS SANTA HELENA L"fDt\ "

jFÁBRICA: RUA JOINVILLE.10Ui- FONE (P473)' 72'1101
.

ESCRITÓRIO: RUA CEl. PROCÓ�IO GOMI':? 99· FON[ (0473) 72·0065
.

JARAGUA DO SlJL- sc .

.

f""
\.

� ""'"""",,"""""IIIl·�,.,..,I!lIZ:i'[ffi9'l...'�,,:.t�c.:�,iij�.L�

L 0·8 S
Fotografias _ equipamentos de cine

,

fo!o _ som e video.

r'1arech()I Deodoro 302 Fone 72-0181

_.;___._--_.-- --�,
.. _--��._.

Cia�'Brandenburg
Fábrica de vinagre e comércio de álcool à granel.

Prefira sempre Yin�gre "Brandf'.nb�l.:-grr..
.... .

" Rua Joinville, 1255 - Fone 72-0239,- h';ilguá do Sul

r Com Posto, de V,>n<Ía junto a Mbrlca. .

,�'. -,P'AGlf!tA': :'11..1.....,...

tiA Hlsl6r.la d� BOssa gellte nlo pode ficar só na saudade" I
.

Bario 'de Itapoca
ICONFIRA A HISTÓRIA ...

. ••HA 40 ANOS parte da tarde. Como poderia crescer

Enc()Iltrp.vam, afinal, o corpo de a economia nessa região? Assim mes

Benito. Mussolini O prior do Convento mo ostenta hoje a marca de terceiro

de Pavta, a 45 quílometros . de Milão, parque Industríal díversífícado do Es
mandavachamer a polícia e lhe fez eI1� ,tado.· Não é sem razão a legenda do

trega do.s.. restºs_J.AºItªi(�.C? .di�ad�!:)t�-
.

Brasão de Jaraguá: GRANDEZA 'PELO

liano, declarando que os recebera de TRABALHO: '05 japoneses que. se �cúi�
um desconhecido no dia anterior. O dem dos caboclínhos

.

das j5andas. 'do
corpo .aéhàva-se :.enLdöis. sacos- e .íoí . Itapocut

.

tra��rtado' para , a qliefiltura de p.Çllí·'
'..

"

.••HÁ 20'ÀNo$ .' : � .

'

cia. . . ,.. .

- Realizava-se nesse' �n.o 9.10�Con-
� Palecía o : deputado. Altamíro gresso dos Municípios dO. NorteCata

Guimarães, -no Rio de Janeiro, ocupan-. rínense, em Joínvílle, no Núcleo .do Se

do em vida os mais elevados cargos, sí, comparecendo os municípios ',d.e S, I
como Secretário da .. Fazenda, e" soube Francisco do Sul, Araquarí, Campo Ale- IIser um democrata. convicto e· amigo. gre, São Bento do S111, Mafra, Rio Ne-

do povo. '�Em sua, homenagem eram grinho, Três'Barras, Canoinhas, Iríneó- 1
suspensos os trabalhos da Comissão polís, Porto União, Corupá, Jaraguéi do I

Constítucíonef pois fazia parte daquela Sul, Schroeder, Guaramirim,'Berra Ve- ,I
Casa legíslatíva. "

. lha, Massaranduba, Itaiópolis, Papan�u· ,
- O .Tríbunal-de Nuereriberg lia a

.

va Monte Castelo, Major Vieira, Ma- 'I'sentença dos criminosos de guerra na- tos Costa e Garuva. O' conclave ,era

zístas, Hermann Goeríng, substítuto de prestigiado (?) pelo Gov. 1;'0 .Silveire,

,',Hitler, Joachim von .Ríbentropp, mínís-: mas representado pelo Secretário- do
tro do Exterior, General 'von Keitel. Interior oe Justiça, dr. José de .Míranda
Altred Rosenberg, Ernst Kaltenbrunen. Ramos, Lecian Slowinski- Pies; da As- tiHans Frank e Julius Streicher, eram sembléia,' representado> pelo' Secr. da

condenados a morté e Rudolf Hess, . que Segurança, GaJ. Víeíra da Rosa e Preso 1
fugira para 'a Inglaterra, a 20 anos de da Ass; de Municípios ,Catarinenses. Iprisão, mas �té hoje cumpre pena de Era o governo não querendo nada com

'

prisão perpétua, em Spandau. em vir-
.
o movimento munícípalístel que reivin- !

tude de outros julgamentos a que fOi,' dicava.
'

.; , ,IIsubmetido. Os demais, em número de ..•HA 10 ANOS' ,
.

14; eram condenados a penas que va"-. - Rotary . navegava n,os círculos

riavam dé 1 a 16 anos. Von Papen, em- régios. Um distintivo e�pelciélI :pa�a
.

o'

baíxador; von Schaçht. banqueiro e Duque _ Uma delegação -do Rotary
Pritsche, éscritor foram absolvidos.· Club de Londres .se .reunía .na resídên-
:_ 'No 'día ) o outubro, pelas 5 ho- da do maís novo de seus sócios � o

ras o guarda ferroviária, anunciava vio- Palácio de Buckíngham, Os ,rotarianos
lento incêndio no engenho de arroz da foram até alí para entregar ö' distintivo
firma Breithaupt & Cia. que dada a vío. de lapela feito especialmente- para ele,
lência não deu 'siquer para salvar a a Sua Alteza Real o Príncipe Felipe,
mercadoria. Já no dia 2 de outubro era Duque de Edimburgo que. l,layia ,a,ceito I'
anunciado outro illt.êndio, ainda mais' ,a distinção de sócio' honorário do du- l

prejudicial. Na madrugada incendiara--. be. Segundo Theo Be::-se1;l, -presidente
"se a fabrica de Artefatos de Madeira (7-5/76) do Rotary Club de' 'Londres, e

Ltda., cujo' principal sócto e�a o sr., chefe da delegação, "'o pr.íncfpe Felipe I
Walter Breithaupt, que era sócio do se mostrou sumamente inter,e,ssado em .

primeiro. O capeta rondava os . empre- Rotary e e,m nosso clube,. e, sustentou Isários jaraguaenses! . uma animada conve::-sação . sobre nu-

'I!.

.. .HA 30 ANOS merosos tÓpicos".
. <

•

- O Prefeito assina\ra decreto na 9, - O diretor do "mais antigo"', em

abrindo crédito especial' para' a compra editorial escrevia ENGENHARIA'VEN'..

'de vacinas e combater -o 'suito da' pes- CE PÂNTANO NO POÇO GRANDE. I
, , :': ,':'''", ,I

te' suina .que assolava o município. Procurava-se retRrdar, a ,SC�.301, lloje I_;_' Assinava, também, . o prefeito, a BR-280. O jornalista "p" da vida de- i
mwlicipal a Portaria na 97, conc�den- nunciava a intÍ"iga que P'.ôs ?i descoberto ,i
.do dois anos <,ie licença para tratar de e concluía: '''muitas obras .serv�m ape- I

interesses particulares, sem venci,men- nas para o "pipi" dosàlE�l? qUe vagu�i9m l
. to, ao Escriturário, Padrão Z�13, Octa pelas praças públicas. O riegócio. é não I
cílio Pedro'Ramos; a contar de 1 ° de começar a distinguir. A ,SC-301 é nos:. I

;Setembro. sa .. De ninguém mais. O negócio é q. I
- Jaraguá sofria terrivelmente çom união de esforços. porque. te!ll0S', ou- I

a falta .Oe energia elétrica. A Empresul .t,as tantas rodovias que �equen�'m. uma i
'voltaV:.�-,a pratics.r o racionamento, on- luta em comum e da. qual queremos Ide entravi} Jaragua,·. GUarainirhn, Co': participar, sem a pretensão de nos en-

I:'rupá, São Bento e Rio Negrinho. Falta- '. fÉütarmos com penas alheias. Va:i:no�. à
.ria �nergia" das 12 ,à� 17 horas, às ter- luta, que o tempo urge. E acabemos 'de

ças, q�intas e sábados. Nem bem �s- vez com a mania da intriga, porque os

'taya compos�a a matéria e já· surgia interesses da coletividade são superio
uma contra ordem: faltaria energia em' res aos .apetites individuais. '.Esfamos·
todos os dias 'úteis êntré 6'u 11 na par-' conversados. porque pstamor._.num Jep.1S ..

'tê 'ô.q. manhã. e. entre 1'3 e 18 horas na que vai pra frente".
i

'
. � -

"
' 14,...,;,r.; :.: --

'

.'
'

.

-

\ .

I. 'tjrganiza,ç'�o Contábil"A Comer,cja�" SC.�jt�a�
Deixe SO}) ·nos..q�, responsabiJkla(}e os serv"ço"! conMbe's 1� "1tll' "'mrr",,�,,"

'. Rua. Ce(. Procópio Gomes. de Oltveirà, 290 - Fone 1'2-0091 .'

:Jaraguâ do Sul - SC.
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ESTADO fiE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal. de Jarlaui dI Sul
SECRETARIA DE FlNANÇAS-

Dlv-lsão-de.CaDtabtUc1ade
B�CETE'HNANCEIRO-'REFERENTE Q Mes ,DE AGOSTO' DE:'1986'

<

i R E, C a.r TA,
Tl: T U�L o. S

Arrecadaçl�
No Mê$'

Até o Mé$
- Anterior

Rkelta -Orçamentária
ReeeltaS correntes-
Receita tríbutaríe ._ i 4.934.908,35' 'i63.Q3l;59 -.� 5;G��9�9.4;.,
Receita" p.atriníoniaf .-.. 2.301:98-1,11> 190:161,61r ·-2;49-.Z.,:l4,�1�:�
Rece1ta"lndilstrial' 1.500,00 650;00 8;150.Qft
Transferências' correntes.... 31.54t.693,3õ, 6:5�9Q9i93, 44.14'1,>603.29
Outras receitas correntes .. 136.654'íll' 127;286;02' 86.3>940,13.

R«eltas de Capital :::
Alienação de Bens : 10.200,00 _,_ lQ..200.OO-'
Transferências de Capital .. 305.000,00 _,_ 305.000;00

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

SOMAS C�$

R«e1ta Extraorçamentária
i Contas empenhadas a pagar .. .

.,

Depósitos de-diversas origens .

Co:nversão Monetaría .

)

45.837.942,99 7.681.6_39,1-$< 5�.519.5Q2,14

14.854.618,94 2.391.110,55
2.121.561,99 361.328,25

42.486,08 -,..,.

-,

17.246.389,49
2.482.896;24

42.486,08

SOMAS Cz$ 17.018.733,01 2.753.038,80
I

,19;77,1 ;17-1 ,81-

Saldo do Mês Anterior
- Disponivel

C a i x a 251.418,12 14.105,00 2111.583,12
Baneos � disponível 4.932.398,95 1-.321.857;58 6.254.256,�,3
Bancos _ vinculado ;. 3.965.148,95 410.295,� 4.436_.044,.4Q

Reallz.áv-el�
Celesc S/A _ c/TIP _

21�.183,11 155;118,02 430.961,'73
-Cân:Jarét _ c/Suprimentos . .-. 16.448,04 2.194,QO 18,642,04

- Aplicaçrêes, financeiras' 4R.623.409,41 10.043.529,40 58.666.938,81
----��-----�--�--------------�--------�----�-

SOM AS ; Cz$ 58.070�667,18 12.00'1.759,45 70.078�426;63,
------------------------�--------�--------�------------

l' o T A "L .. " Cz$ 120.927.343,18 22.442.43'1.,40 l>c43.3ß9.780,58

,Até o Mês
·Anterior

Toia IDE S:,PES A
TI.TU1..o.S

Despesa' Orçamentária
Orgãos
Cêmara de Vereadores
Gabinete do Prefeito .

Secretaría da Admínístração- .

Seéretaria de Finanças ....

Secretaria. do Bem Estar Social
Secreto Educ. Cult , Esp. e

Turismo : .

Secretaria de Obras e Viação
Secret. Planej, e Servo Públicos

1.238.306,00 223.355,60 1.46'1-.661,90
669.134,10 . 225.862,09 895-.596,79

3.53;3.018,21 121.662,41 4.254'.680,68
625.228,55 106.695",63 131.924,18
894�194r51 171.428,39 1.066.222,96 .

Li

4.532.520,40 153.890;58 5.286.41Q,98
23.400.468,23 3.993.535,45 21-.3ä�'(�03,68
3.421.343,46 680.112,42 4.1d2.115,88

38.315.414,12 6.877.202,ß:J .s.1�2.61,�,"5 rSO'MAS .. ,:. . . . . . . . .. Cz$

Despesa Bxtreorçamentärta
,

Desp. de exercícios anteriores 12.166.393,17 1.211.850,11 14.044.243,28
Depósitos. de diversas' origens 2.093.543,92 385.264,49 2.-4'18;808,41
Conversão Monetaria '0,06 -,- ·;t· 0;06

'

Restos a pagar de 1985 1.425.046,44 ,.....,_ 1.425.046,44

Despesa empenhada estornada 51.558,40. _,_ �1.558,40
----�----�--�------�,--------�----�----------�

18.005.656,fi9
,'-S, O MAS Cz$ _ 16.342.541,99

, 1�663.U4,.�

Sàido :Para o Mês Seguinte
Dispomv.el
C a � x .a .o- ••••••••••••••••
Bqncos _ disponível .

Banc-os __ vinculado .

RealizáveL
Celesc S].A _ c/TlP .

. Câmara, _' c/supnmentos '

Aplicações ,financeiras .

,267.985,05 �,003,56
5.967.170,24 ,1.321.258,�3

.

4.127.666,95' 453.919,44

216.988,tH
1'.295.028,97
4.581.346,39

ESCRITÓRIO JURIDICO

Jo,sé Alberto Barbosa
Alexandre Dellagiustina Barbosa

AD'VOGADOS -

,Rua João Marcatto n. 13 _ 2° andar, Sala 204

Jaraguá do Sul.

.__---�,;.._------------------;

Escritório -Contábil Garcia
CRC-SC sob nl? 0075

I

Escritas fiscais e contábeis
Imposto de Renda
Registro de Micro-Empresa

-0695

-

•

rata-
ten-

I
téc-

,
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I
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Confira a eficiência de nossos serviços
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 12

ELETRO,tAR
Comercial· de Peças Ltda
Onde o .seu aparelho eletrodoméstfco· é t

do por técnicos treiDados na fábrica e o bom a

dlmento é um direito seu.
.

Peças e acessórios originais e assistência
nica autorizada ARNO, WALÍTA, BRITANlA
BLACK & DECKER, FAET, GE, ELETROL
FAME e FORNOS LYER.

Av. Mal. Deodoro, 1�309 _ FONE 72-�20

Jaraguá do Sul _ sc.
-

Folo Lida
1- Agora sob nova direção
. Revele seu filme a, cores e ganhe desconto de 3
mais uma ampliação do 20x25 e um álbum co

brinde.

�olo .Center - Galeria Dom Franctsco - Sala

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de transito -

ventários - cobranças e advocacia em geral
Rua Reínoldo Rau, 86 - sala 4 - FOne 72-2'"

-�.--------------------------------

-
'-

.

430.961.62 170.121,98 601.683,60
18.642,62 8.838,40 21.480,44

55.456.361,17 11.93�.6l8,06· 61.388.919,2'3 I

80.171.�-';:, =;_ -

.

. ....._
�.

, '

T' O T A L ... � ...

'

....... Cz$ 120.927.343,18 22.442.437,40 ,143.369.1.80';. ',,; �,'
. 'o;:,ti. .' '.

. 1.',>+""

rjb/Prefeittifa Municipal de Jaraguá do Sul, em ,29 de Agosto de 198(; . ;.
DURVAL. YA,SF.L . IVO KONELL RENATO J. BORTOLINt
Prefeito Muhlcípe! Secretário de -Fínanças

: CRC SC nl? 5.400 '

,

Técnico em Contabilídade

SOM A S ';'f'.ff;{i�::...:_:. . .. css 66.269.387,07 13.98-2.120,1-7

.---------- ---,_

l;

Persianas honzoataís e verticais,
box para banheíros,

diviSões, toldos, portas sanfonadas, luminosos
e serralheria em alam1n1o.

.Consutte-ncsl Fone 72-0995

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Compre seus malerla18 de c:oDStruçlo na

Arte JaraguáLaje
Materials de construção e telhas coloniais direto da Cerâmica Vllà Rica.

Aquecedor Solar da Funilaria Jaraguá.

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

Temos o melhor e um bom preço.
. .

.

Rua Expedicionário AntOnio Callos Ferreira 850 __ Fones 72-1011,

72-2334 e 72-1292 _ JaragtJ.á do SuLSC.

oBANCOTOTAL.

Oficina Mecânica

t

o significado do nome

INPORMAnvO ,ROTÃRlO

O Quatro-Ieia-
.

C·incl'
"Rotary Leva Esperança"

Quanto vale uma bolsa da Fundação Rotárlat
Como deveria responder alguém que lhe per

guntasse e valer de uma bolsa da 'Fundação Rotá
ria? Diga-lhe que e valer difere de bolsista para
belsista em virtude das diferenças no custe. de pas
sag�ns e das anuidades escolares. Diga-lhe ainda.

-

que, apesar de diferirem em custe, para os estudan.-·
tes as bolsas têm o mesmo. valer _ uma oportunída
de de ouro! E se lhe perguntar sobre es dividendos.
diga-lhe que são. muito. altes. para serem calculados .

. Finalmente, pergunte-lhe se gestaria de fazer uma

contríbuíção: afinil-l toda essa informação há de lhe
custar algo!

.

, Se ao. invés de Rotary, seu clube fosse organí
s zado em seu nome, e companheíro acha que dedi
caria a ele maíor atençãot

Trabalharia cem mais arder para arregimentar
neves sócíosi Estaria mais preocupado. em manter
o bem nome do clube na cemunidade? Procuraria
servir mais? Melhoraria sua freqüência?

Se e problema for apenas trocar de nome, seria
muito. mais simples se e companheiro mudasse e seu

para 'Rotary,
Os pioneiros do Rotary

Apraz-me pensar que es dias de píoneírísmo do
Rotary estão apenas começando. Há tantas ceísas-I
nevas a ser-em feitas hoje como houve no passado.
O Rotary deverá, indubitavelmente, continuar agin
do. como pioneiro. para que não. .seja deixado. para
trás na trilha do progresse.

.

. Paul Harrís

Por outro lado-•..

Ainda que seja pouca, a fraternidade universal
des homens é nesse bem maís precioso.

Mark Twain.
Da Comíssão Distrital de Relações Públicas, 1986/87.

Friol·iveira Com. e Repres. Lida.
Fialbreria

Chester, Peru e Frango (inteiro. e em pedaços)

E ali na Av. Mal.' Deodoro, 144 (preximidades do

Colégio Divina Previdência) eu faça a sua enco

menda pele fone: 72�1187.

Sob a díreção de Marcy Mascarenhas de Oliveira

Presuntos, Queijos, Linguiças, Deíumados,

Carne de Porco, Carne Bovina Beneficiada,

TIBERIO Ltda.
Rua Leopolde Malhelro n, � '+�one. 72-1059 _ Jara� do Sul _ SC.

Serviços de lataria; pintura, polimentos em todas as linhas' de carros-panseío

Motores à base de troca cem ga rantía de 20.000 km.

Retffiea (!Je meteru, r.gal_rem, revil8es e fiem_la serviços especializades

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. I'URGOES, FURGOES 1S0TiRMICOS E' PRIOORlPlcos
Jaragu6 Esqu.erdo

"

R�a Dr'.J!nrl�o P��.r_ �1'8 - Pone 72-107'1
-----'

,
.

A rota da malha.

Nós temos·tudo
·

para a radara todos.
.. Ven a"conhecer ..
_alinha Chevrolet 87.

Conheçaem nossa loja a linha Chevrolet 87, a mais completa do mercado.
Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exígêncías.
Saia rodando com o que existe de melhor: Monza, Caravan, Opala,

Diplomata, Chevette ou Marajó.
Vej� de perto as novidades e as vantagens, além dos planos de

. financiamento facilitados.

Emmendörfer Comércio' de: Velculos Ltda.
Av, Mal, Deodo,?557· - Fones,72·065S e 72-0060 - Ja,aguá do sul·se

I,

Dr. Altevir· A. F·ogaça Júnior
Advogado

RUá Domingos da Nova 102 � Fone 12-0498-

Jaraguá do Sul-SC .

CODlercial Floriani
�

Máquinas de escrever manual, elétrica e eletrô�·.
nica, calculadoras, arquivos, cofres, fichários, es
crivaninhas, balcões, armários, prateleiras, cadei
ras fixas e giratórias, bancos, poltronas, RelógiO/
Ponto, autenticadora de Caixa.

Acessórios para máquinas em geral
Completa assistência Técnica

Consulte-nos pelo Fone: 72-1492

O homem e a mulher de bom gosto eneon-:
tram sempre o melhor em calçados, .ténls, con-' '.
fecçõe8 e calças US-TOP. A mamãe e a noiva tam..
bém têm completa linha de artigos infantis e en-:

xovaís (cama, mesa, banho e copa) em lindos bor
dados vindos das fábricas de São Paulo.

.

..

Aproveite as promoções especiais e visite a

'KOXIXO
Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 72-0648 .... Jaraguá
do Sul e a

Bordados e Confeççôes AB·
Rua 28 de Agosto, 2177 _ Fone',13-0363

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras .

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

"""""c:;;...(..._.7Lavagem, limpeza de
tetos e estofamentos.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227
Jaraguá do sul/se

Entre no climada.economla
MICROCOMPUTADOR
CP500M80C

.
RELÓGIO COSMOS

. MOD. HIP HOP
A Quartz, com 5 pulseiras coloridas

·�-l."··Cz$ ",!IIJI'i,;"'.
;:A!' >' �:, '.

KIT DE PRIMAVERA
BARRACA APOLLO YANES • 2.390,
CHURRASQUEIRA ILHA DO MEL· 1.69,
CANTIL TÉRMICO PRODUCTA - 62,

.

COLCHONETE SPUMASUL - 99,

PREÇO TOTAL DO KIT· CzS2.720,

com64 K

cz$30.900
A�:;"PAIifENTOs DEPRIMAVERA Hilf. FAçA SUA INSCRI' AC) NAS Li:>.{AS ii", DE selA CIDADE•

.

Olertas vàlidas de 20110 a 25/10/86 ou enquanto durar o estoque. Após esta data. os produtos voltam a seus preços nermaís congelados.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, JAS C:' Jarauoá inicia hoje· a busca de le_alhas
'Com um bonito cerimo

nial de abertura realizado
ontem à noite, no Estádio
Ernesto Schlemm' Sobri
nho (JEC), foram abertos
oficialmente, em Joinville,
os 26°s Jogos Abertos de
Santa Catarina, que reú
ne em torno de 5 mil pes
'soas entre atletas, técni

cos, '�dirige�tes � pessoal
de 'apoio. As competições'
iniciam-se neste sábado,'
prosseguindo até o dia: 25.'
Jaraguà do Sul, com

Peladão' encerra
:

fase
Com jogos no Agrope

cuano, encerra-se neste
final-de�sémana a fase de..
classificação do Campeo
nato Aberto de Futebol de
Salão (Peladão), que apon
tará as 24 equipes, que
passarão à segunda fase,
ou sejam, três de cada
chave. A partir' das 13h45
de hoje, sábado, jogarão
Aza Negra x Gumz, Nar
loch x Central Motos, Si

lencar x Vasco Verde,
Verde, Zonta x Jalag�í;Í
Fabril, " Posto Moser x.
Portuguesa, Roma x Vira

copos e Sup. Lenzi A x,
Sesi Supermercado. No do

mingo, 8h, Keb�k x Pi�
guela, Atlético

-

x
,

Brei

thaupt- Tresmaiense x

Transwalmir, Rei dos Bo

tões x Damasco, Pinguim
x Arte' Laje B e Conf, Lu- ,

nímar x Dísapel: A segun
da fase terá 4 chaves de

6 equipes cada qual.
.

COMERCIÁRIOS

o 4° Campeonato de Fu

tebol de Salão dos Comer
ciários de Jaraguá do Sul

foi aberto dia 9, no Giná
sio do Divina Providência,
com os r�sultado's Narloch
2 x 2 Hermes Macedo Br
Sup. Lenzi 8x2 Hermes
Macedo A. Breithaupt 14 x
2 Comercial Jaraguá e

Zonta 4x3 Arte Laje. Na

quinta-feira, 'dia 16, houve
rodada e dia 23, jogarão.
Breithaupt x Hermes Ma
cedo B, Hermes Macedo ,A
x ,Arte Laje, Narloch x

Cçmercial Jaraguá,e Súp.
Lenzi x Zonta.

uma' delegação de oitenta '

.enfrenta Lages. Já o fute
pessoas; está alojada . na . bol de salão inicia esta
Escola Básica' Heriberto tarde o seu compromisso
Hülse, no Boa Vista. O centra Palmitos; no domín
mumcipio participa dos go' e segunda-feira Jara-'
JASC .nas modalidades de guá 'do Sul atuará, respec
bolão masculino, atletismo tívamente, centra São Mi
masculino/feminino, íute. guel do. Oeste e Octaci-
bol de salão, judô, ginás- lio Costa.'

.

tica olímpica feminina e 'Os primeiros colocados
saltos .ornamentaís, Nas de cada uma ,da.s , _'<l.il.é�trb'
modalidades coletivas;' O' chaves' têm presenças ga-.
bolão joga na AA Tupy rantídag na fase final, en

e o futebol de salão' no quanto os .segundos colo
Centro Social Urbano do cados

'

disputam as duas
Itaum. últimas. vagas. A-s demaís
O bolão inicia a sua modalidades em quê Jara-

,

participação na tarde des- guá
'

do Sul participa são'
te sábado, enfrentando, também grahÇles esperau
Concórdia, no penúltimo ças em medalhas, de écor

jogo do dia; domingo, às do com o chefe da' delegà-:
8h30, disputa com Agro- ção'Raul Rodrigues, da Di
lãndía e segunda-feira, no visão Munícípal dê Espot-
segun�o jogo da manhã teso

'. .

EXPULSÖES E CONFUSÖES:· 1: O NOSSO FUTEBOl.

PÁotNA f5

Vieirense cOlnq:oi'sta .,orneio /Bolia
.

7. Tigre. Seus Í'ésultadoii '.
foram: 1.389 X· 1.374 Bae-'
pendi, 1.354 x 1.392 Tupy,
1.425 x 1.370 Alvorada,'
1.399 x 1.345 Glória, 1.413
x 1.381 Tigre e 1.'385:ir
1.384 Floresta, na decisão;

.: com vitória por 1 palito
conquistada pela equípe
jaraguaense, integrada 'pé--'
los bolonistas Ademir, Jer-:
me, Haroldo, K 'I: aus �, ;
Maltair, Ingomar, Pa�rí.tito.·:·
Rolando,' Miguel e' Ever-
ton,

'
.

no e 4 ne infantil femíní
no. A Difid realizou no día .

11, no Parque Malwee, o'
II Cross-Country Escolar.
Seis escolas partíeíparam
com 78 alunos.

-

O Torneio' "Delfim de tarde a equipe da Astel,
Pádua Peixoto Filho", da de Florianópolis, por 2 � 1,
Liga Jaraguaense de Pute- voltando' a aspírar -a das
bol iniciou bagunçado. A sificação. O Cruz de Mal
partida entre Aliança e· ta, que íolgou.. enfrenta
Grêmio Garibaldi não foi dia .

19 (amanhã) em seu
realizada em. vísta da: não Estádio, em Rio da Luz, ao
presença do representante Amazonas de Wíttmarsum.
e consequentemente falta ao passo que o Botafogo
de sumula,· o que, obrigou encerra a sua partícipação..
ao adiamento para data nesta fase enfrentando no

futura; nos demals jogos dia 26 ao Vera Cruz, .de
os resultados foram: Vitó- Pomerode, que neste do
ria 1x2 Alvorada, Guara- mingo recebe a desfalca
ní 1x2 América e São Luís da AsteI.
1x2 Malvice. O certame GARIBALDI s CAMPEÃO'
continua neste domingo O Grêmio Garibaldí;' ao
com as partidas entre AI- derrotar o Malvíce, 2 a 1,
varada x Aliança; Gari- sagrou-se campeão dO'
baldi x Vitória, São Luís x Campeonato· da 2a. Díví
Guarani e Malvice x Amé- são de Aspírantés da, UP; i
rica. o Avai' goleou o ·Aliança

-

BOTAFOGO. VENCE por 9. a ,1. ficando' corri o'
'.

Em jogo tumultuado, vice-campeonato; A classi-:
marcado por uma seqüên- ficação final é esta: 1° .Ga
cia de expulsões, o Bota- ribaldi,.2? Avaí, 3\1 Malví
fogo derrotou domingo. à ce e 4° Aliança.�--------------�-----------

A Sociedade' Vieirense,
representada pelo Clube
de Bolão 81, conquistou
o 8° Torneio de Inverno
da Sociedade Floresta, de
Joinville, no final-de-se
mana passado, evento que
contou também com' a

particípação do Baependi,
Floresta, Tupy, Tigre, Gló
ria e Alvorada. Na clas
sificação final; a Vielren
se foi a campeã, vice Flo�
resta, 3. GlÓria, 4. Bàepen
di,' 5. 'Tupy, 6. Alvorada e

Basquete escolar
Com 21 equipes, envol

vendo 254 atletas, a Dífíd.
da 19a. Uere, realizará nos

'

dias 30 e 31/outubro e 1°
de novembro, os 7?s. J0-
gos Escolares Regionais
Mirim e Infantil de Bas

quetebol, no Ginásio de
Esportes Artur Müller. São
8 equipes no mirim mas

culino, 3 no mirim femini
no, 6 no infantil masculí-

Vende • se.
Titulo do C.À.. Baepen- .

di. Tratar Fone 72-1466,
com Rosé.

Estado de Santa Catarina
,

PREFEITURA MuNICIPAL DE JARA<JuA DO SUl. .r:
" '.,

D E é R E T Ô No 1;383/86
Declara Ponto Facültativo odiá 27 de :

outubro de 1986.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA' J;)0
.

SUL, no uso de suas atribuições:
" , "

'c • , ."

DECRE:rA: '

Árt. 1 ° _ Fica declarado ponto facultativo nas :
"

repartições 'públicas municipais. ressalvadas ás
necessidades de serviço de cada Secretaria; o día .;,:
27 de outubro de 1986, em comemoração ao díá

' ...

do Funcionário Público (28 öe outubro). .

.

Art. 2°' _ Este Decreto entrará em' vigor ,ha '.
" .

data de sua publicação, revogadas as, disposições'
,-

em contrário. '
,

.

Jaragtiá do Sul, 08 de outubro de 1986, "

.

DURVÁL \rASEL IVO KONELL.

Pref�itoMunicipal Secr, de Adro. e' Finançâs� :'; ::t
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Is' In_Iaçáes 'de Flávio José IÓStraçlo .,'40 para Cién- leM �
, elas Contábeis, estãhaven-

-

•

do UJR grande nÚJOero de
tnscrtções.

'

Jarla,uá �é ,Ó ·terceiro nO' Eslado·
prefeitura, incluindo tam
bém o PDT. Quem viver,
verá. '

:,:' ,

- - Q govemadorEspe-,
- O Mímstro Jorge ridião Amin assina dia 23,

Bornhausen, ", ,
em missão) as ordens d� serviço para

politica, visita neste säba- .a pavímentaçäo asfáltica
do Corupá, Jaraguá do Sul dos trechos Corupá-São
e Massarsnduba, Quem Bento e Jaraguá-Pomerode,
fatura com isto é o candi-' secular reivindicação da

tos, como a recuperação dato Décio Píazera, que região. A noite" na Socie
'do trecho Palhoça/ trevo , esta semana "fechou" com, dade Alvorada, em Rio
de acesso a Jaraguá do' p diretório de Araquart e Cerro Il, participa de con
Sul. recebe nesses munícípíos centração polítíca, com o
- Os presidentes do, um substancial reforço à, candidato Amilcar Oazani.

PDS, PFL, PMJ;>' e PDT de sua candtdatura. , ga.
Corupá, reuniram-se no,

!,
- Pedro Ivo Campos,

dia 13 com o prefeito AI- que lidera disparado as -, O,Tribunal do Júri
bano Melchert, para dís- ' pesquisas para o governo da Comarca, reunido sexta
clpl1nar a propaganda po- do Estado, participou on- feira, c:Ua lO, julgou o réu
litica, ficando convencío- tem, em Corupá, de comí- Hélio Lourenço da Silva,
nado que não serão colo- cio no Salão Paroquial. No acusado da morte de:Alt
eadas 'propagandas em domingo, em Massarandu- nor Franz, � Corupä, em
postes, 'pontes e muros, ba, será representado no 1980. o. acusado foi absol
ev'ltanao, assim, a poluição comícío programado para vido, 7 a O, pois entende
visual, além' de colaborar o Salão Tribess, pelo pre- ram os jurados ter o réu
cemal1mpeza.-feitodeJaraguádoSul.agido em legitima defesa,
- Em Massaranduba, Durval Vasel. conforme o que foi teste-

hoje à tarde, o Ministro - Falta de espaço po- munhado.

Jorge Bornhausen abona a lítíco e alto custo da cam-

ficha de filiação ao PFL do panha. 'Estes alguns dos :
- Foi lançado quarta

prefeito Zeferino Kuklíns- motivos - que levaram o feira, com, decepcíonante
ki e do vereador .Artur dep. Roland Dornbusch a' participação de lojistas, o

Keunecke, que saem do não, concorrer. a reeleíção, Projeto Mercúrio. désen
PDS. No partido, por ora, conforme declarou. Para, volvido pelo Ceag/SC, com
permanecerão três vereá- ele; dos três candidatos de apoio do CDL São 55 pro
dores. e o vice-prefeito Jaraguá .de Sul a deputa- gremas, que 'Vão' ao ar

Rolf Reinke, também pre- do, o único com chances 'diariamente às 1h45, na

sídente da agremiação. reais de eleição, é Paulo Rádio Jaraguá. E um trei-

,
- Recursos para calça- Roberto Bauer, do PDS. namento executado via

mento, Iíumínação do es- - 'A Weg Motores de rádio, através do desenvol

t'dio, construção de esco- Jaraguá do Sul recebeu, vímento de quatro módu
la e melhoria na linha ali- pela primeira vez, o' Prê-. los.

mentadora de energia elé- mio Petrobrás de Contro-
tdca teriam, segundo in- Ie de Qualidade, concedi- - O Instituto Cepa, de
fomou-se, . demoVido Ku-. do bienalmente pela esta- planejamento e' economia
kl1nskl a deixar o :PDS e a tal como um estímulo ao

: agricola de Santa Catarí

ingressar no PFL. No de- aprimoramento- da: quali-
' na, acaba de concluir' na

correr da semana, Kuklíns-. dade por perte-. de. 'seus regtão UJR levantamento'
kl recebeu forte, pressão fornecedores.' A entreg,a' sócio-econôm1co" constante
para desístír da pretensão. aconteceu dia 15, .na sede, do Plàno de, Desenvolvi-
_ Pelo que, consta, o da Petrob-rás, no Rio de .jnento 'Rural da Baixada

PDS será brando, durante' Janeiro. ' do LítorafNorte, que se

a' campanha, no tocante a - As inscrições para o rä apresentado aos muní-
\ críticas ao PFL à nível 10- vestíbülar unificado da cípíos, durante a assem

c�}. b PMDB e a Nova ,Acafe estão abertas- até bléía da Amvaä, DO dia 31.

República serão' os alvos sexta-feira, dia 24, nas cí

ptediletos. Poupado o PFL, dades-sedes de fundações
ui:> fundo do túnel se- vis- edueaeíonaís. Em Jaraguá

,

ltimb:t:a uma coligação' fu- ,do Sul, onde a FERJ ole
t,ura para a conquista da rece 65 vagas para Admi-

- O DNER assinou
contratos de restéuração
de rodovias no Estado. Os.'
trechos situam-se na BR-

101, entre o trevo de Ja

raguä/divtsa com o Para
ná é de Jaraguá à BR-IOl

(29 km) .. No dia 28, o'
DNER assina novos contra-

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

- A campanha eleito
ral começa a ser embala
da .com /os comícíos. O
PMQB iniciou "na terça-,
feira, o' PDS ontem, sexta
feira e o PFL tem previsão
de, iniciar no dia 24. No
total, são mais de setenta
comícios, em todo o mu

nicípio até o dia 12 de no

vembro; quando, encerra

se o prazo legaJ4

DECISÄO INTELIGENTE.

".Café

", ;,:��'
'

Professor Arl

EM 15 DE NOVEMBRO PARATefuos obrigação de pelo
menos pensar que não

é só dia lZ de
outubro o dia das

crianças e sUn todos
os' dias. 5\ .��;:lhS

A Secretaria da Fazen

da, já divulgou os índices
oficiais de -retorno do
ICM' para 87, onde a mi

crorregião do Vale do"

Itapocu apresentou uma'

variação positíva de 6,65
'

por cento . Os números se

rão relatados no próximo
dia 31, em Corupá, na as-

.

sembléia da Amvali. O
secretário - executivo da

Associação, contudo, a im

prensa que o Vale do Ha

pocu, no contexto das

microrregiões oatarinen
ses, participa com 4,86012
por cento, sendo 0,06970
de Barra Velha, 0,19319
de Corupá, 0,36199 de

Guaramirim, 3,39942 de

Jaraguá do Sul, 0,27316
de Massaranduba e 0,06326
de Schroeder. Destes, Bar
ra Velha, Jaráguá e

Schroeder tiveram os índi
ces positivos, ao passo
que os demais sofreram
decréscimo.
Para o próximo exercí

cio, segundo cálculos da
secretaria executiva da
Amvali, Barra Velha deve
rá receber, de retomo de

ICM, ces 2.410.980,00, Co
rupá Cz$ 5.106.805;00,
Guaramirim 8.191.110,00,
Jaraguá do Sul Cz$ ....

86.013.740,00, Massarandu
ba Cz$ 6.852.500,00 e

Schroeder Cz$ 2.210.320,00.
Para chegar a estes valo
res, foram aplicados os ín.

dices de participação real
sobre o montante de Cz$
2 bilhões 360 milhões de
ICM municipal a ser ra- .

teado aos 199 municípios·
do Estado, em 87, coníor
me

.

os índices fixados pe-
.

la Secretaria 'da Fazenda,
em função do movimento
económico apresentado no

exercicio de 1985.
Jaraguá do Sul, com

.3.89942%, continua com o
'

terceiro melhor índice de

participação, do Estado,
superado somente p. o.r ,

Joínvílle (12,442%) e BIu
menau (11,195%). Chapecó,
que o segue, terá índice
de 3,42276%.

NFPRODUTOR RURAL
�;1i'�'

Em 87, informou Dáv.o
Leu, os índices agropecuá
rios serão detectados so

mente através de documen
tos fiscais. Isto significa
que os municípios com

economia calcada na pro
dução agropecuária pode
rão sofrer novos decrésci
mos em seus índices na

microrregião, pelo fato de
não estar sendo usada a

nota fiscal do produ tor
rural. em consequência da
inexistência de físcaltzacão
fazendária estadual, o que
faz com que a mercadoria

adquirida dos nrodutores
circule sem a devida do

cumontação.
'

Madeireiros negam as denúncias
Diretores - proprietários

das Madeireiras Paníní e

Bona, de Rio dos Cedros,
negaram na tarde de quar
ta-feira, na redação deste

jornal, as denúncias de

que foram vítimas por par
te de agricultores da re

giao de Jaraguazinho,
acusados de promoverem a

devastação e de compro
meterem o ecossistema,
além de sequestrarem ani
mais, 'domésticos, como
cães. As denúncias foram

negadas pelos acusados.

que defendem-se alegand('

exísür.para a extração di'
madeira, de plano de cor

te aprovado pelo IBDF e

de preservarem as nas

centes de água. '

Panini e Bona negam
peremptoriamente o se

questro' de animais e acu

sam de terem suas terras
invadidas 'por caçadores e

palmiteiros desconhecidos,
que destróem a fauna e

roubam palmito, quando
nã.o praticäm outrÓs atos
(endenáveis contra pro
p:'i€dades de terceiros.

NÄO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
LIXEIRAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JA�AGUÀ

Dep(�,ado
'II1t

'

Paulo :Bauer
Estadual

-11.267
.sao elas os únicos seres

.

autênticos'viventes nó

!' I' glob,o. '"

·VÃQ RENASCER AS ESPERANÇAS

Parlldo

'_
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