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JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SíMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

<.Duwe é ,eleito, Paulo na expectativa e Décio 'decepciona PMJS is�enta as micro: 10 mil'Olls
'Cinco días após o iní

cio do processo de apura
ção das 162 urnas da ,17a.
zona eleitoral, que com

preende Jaraguá do Sul e

Corupá, foram concluídos
os trabalhos de escrutina

ção no Ginásio Artur
'Müller, trabalhos que flui
ram sem problemas, con-

.

duzídos pelo dr.'Ruy Bar
reiros Fortes. Em Jaraguá
do Stil, registrou-se 4.616
votos em branco e 2'.31,2

nulos, com baixa, absten-
, 'cão.

'

Ao gov:erno (lo Estado,
Pedro Ivo venceu com

15.512 votos, seguido de
Vilson Kleinübing com

9941, Gazaniga 2.561, Raul
Guenther 285 e Acácio
Bernardes 125. Evelásio

Canaricullores
em congresso
Realiza-se às 15 . horas

deste sábado, día 22, no

Agropecuário,
,

o· congres
so técnico do Xll Campeo
nato Estadual de Pássaros,
marcado para o mês' de

junho do próximo ano. O

congresso reunirá as enti

dades ornitológicas de Ja

raguá do Sul, Joinville,
Blumenau. Itajaí, Floria

nópolis, Rio do Sule Tuba
rão, quando serão discu
tidos todos os detalhes da

organização, recepção des

pássaros e julgamento, pa
lia as diversas categorias
que participarão: 1. caná
ríös de cor e porte, 2. 'pe
riquitos australianos, ,3.

pássaros silvestres.
O encontro será coorde.

nado pela Sociedade Jarã

guaense de Canaricultura
e Ornitologia, presidida
.por Lauro Steinski. que à
noite encerra o ano com

um jantar no Restaurante

Represa, para entrega das

premiações dos pássaros
que participaram dos cam

peonatos regional, esta

dual, brasileiro e mundial,
ein 1986.

Vieira, para o Senado, re

cebeu 12.271 sufrágios,
ela Pedroso 8.820, Dirceu
Carneiro 6.410.' Nilson
Bender 4.281, e, Nélson
Wedekin 3.910 votos. Es
tes os mais votados. Para
a Câmara Federal. Luiz

'Henrique fez 10'.252 votos,
Vilson Souza 3.208, Arte
nir Werner 2.697. Victor
Fontana 1.637, Konder Reis

: L155, Luiz Gomes (Lula)
1.079 e Moacir Thomazzi
781. Ademar Duwe, do

PMDB, como era espera
do, foi o candidato' maís
votado a Assembléia Le

gíslatíva, com 14� 162 vo

tos, visando na seqüência
Paulo Bauer 'com- 4.140 e

. Décio Piazera, com 3.314;
Duwe, com os 14.t62,Vo-

tos récebldoa em Jaraguá,
os 4.194 recebíäos em

Schroeder, Guaramirim,

Corupá e Massarandeba,
somou na região 18.356, o

que,
,

somados aos votos

das demals regiões, asse

gurou-lhe a vaga de depu
tado estadual. Paulo Bau
er, em Jaraguá fez 4.740
e 3.219 nos quatro muní

cipios, somando 7.959,
está na expectativa da

eleição, uma vez que ebte

ve votação em várias re

giões do Estado. . Décio'
Piazera, nos quatro muni

cípios fez 887 votos, que
somadós

-

aos 3.314' de Ja

ragué, perfaz um total de

4.201, não alimentando
perspectivas de eleição,

Norte faz o G,overnador: Pedro Ivo

A Câmara de Vereado
res de Jaraguá do Sul, na
sessão da noite passada
(dia 21), aprovou em vota

ção final, o projeto-de-leí
55/86, que altera a Lei
Municipal 1.025/85,' de
'l1/junh6/1985, isentando
do imposto sobre serviços
de qualquer natureza (ISS),
as microempresas, assim
consíderadas as pessoas
jurídicas que obtiverem,
anualmente, receita igual
ou inferior ao valor nomi
nal de 10 mil OTN's (Obri
gações do Tesouro Nacio

nal), apurada a OTN se

gundo o valor unitário
desse

\

título no mês de ja
neiro do ano base. A lei

vigorará a partir' da sua

sanção pelo prefeito Dur
val Vasel.
A aprovação represen-

tou uma vitória a Assocía-,

ção Comercial e Industríal
da Micro e Pequena 'Em

presa do Vale do Itapocu
(Amevi), que, em comis
são, reivindicou a Isenção
ao Executivo na primeira
quinzena de outubro. Ja

raguá do Sul é atualmente
a maior cidade doEstado
a ter isento o pagamento
do ISS as microempresas,
.com faturamento até 10
mil OTN's. Isto significa

.

que faturamento de servi

ços (mão-de-obra) até Cz$
66 mil, não maís 'necessi
tará o pagamento dó im

posto devido à Prefeitura,
desde que o estabelecímen
to �ja microempresa.

Anteriormente a isenção
era somente até 1.000
OrN's.

Muito embora o - TRE

não . tenha proclamado os

e1eitos, uma vez que está
.

ainda computando os ven

'tos'esérutinados nas 77. zo
nas eleitorais, a vitória foi

amplamente comemorada
durante a semana, à me

dida em que as urnas eram

abertas e indicavam a ten

dência do eleitorado. que
maciçamente consagrou os

candidatos -peemedebístas.

passada a euforia, as

atenções veltam-se . agora
para 1988;, quando, serão

,

eleitos os nQvos, prefeitos
e vereadores e, quem, sa
bei o Presidente da Repú
blica.

TRiBUTOS FEDERAIS, CRESCERAM 564% EM JGUA•.
A arrecadação de tribu. 11a. em 1985. Na' área de '

tos federals em Jaraguá abrangência da Delegacia
do Sul, experimentou um da Receita Federal _ que
espetacular aumento nos abrange dentre out r o s

dois exercícios passados. Joinville e Blumenau _,

Em 1984, o munícípío ar- Jaraguá dó Sul é o tercei
recadou Cz$ '........... ro maior arrecadador.
11.563.444.096,00, contudo,
em 1985, subiu 563,90%, A publicação do Minis

ou seja, Cz$ 76.7.69.955.80, 'tério da 'Faz;enda revela

segundo publicação do Mi- que no exercício passado.
nistério da Fazenda. No 33.087 documentos fiscais

âmbito nacional, dentre de arrecadação foram ex

os maís de quatro mil mu- pedidos pelo município pe

nícípíos brasileiros, em ter- los 1.746 estabelecimentos
mos de arrecadação fede- pessoa jurídica,

, dos

ral; Jaraguá do Sul' figu- quaís 760 pagantes e ....

rou, em 84; na 149a. co- 26.679 pessoas físicas.. das

locação, subindo pera a quaís 9.193 pagaram im-

122a. no ano passado, ao posto de renda. Os núme

passo que a nível de re- ros, que dizem mais do

·
-

M
'

n· gião fiscal (Paraná e San- que as palavras. refletem o

Ex.p",osição ca:nlna, na,
'

e..ue.,go I, ta Catarina, com mais de potencial econômico ínve,

500 municípios) da 15a, jável que Jaraguá do Sul
Promovido pelo Kennel Clube de Joínville e Clí-

colocação, passou pera a desfruta a nível nacional
nica Veterinária Schweitzer, com apoio da pre.eitura 'JOVERNO AGRADECE VOTOS: AUMENTA PREÇOS
e imprensa, realiza-se nos dias. 22. e 23 (sébado :e do-

Sentado sobre uma mon- 9,77 e o álcool hidratado
mingo), a I Exposição Sulamericana de 'Cães' e 1,91:1, tanha de votos que lhe deu de Cz$ 3,96 para Cz$ 6,35
Exposição Nacional de Cães, na Sociedade Esporüva O 6'

d uma vitória esmagadora. o litro, aumento de 6 ,1 %.
Menegütti. Elevar e promover .a' cínoíílra é um �s em todo o País no dia 15. Além disso.to pacote .anun-
objetivos da exposição, que reúne na tarde deste sa-

o Governo retribuiu apli-, cíado aumenta em 89% os

bado os ca-es -. locais, sem linhagem ou ,"".ureza de raças, O.

'1" càndo um golpe sobre os automóveis, 4 % a anergía

No domingo, porém, mais de 80 cães de raça. de brasileiros, praticamente elétrica, 80% os serviços

trinta diferentes linhagens, perteneentes 'a cinófilos desestabilizando o Plano 'postais, 30% as tarifas te

catarinenses, paulistas, gaúchos,�,;iP��n�e�ses, mostra- Cruzado. Desde a O hora lefônicas, 30% nos' remé

rão ao público jaraguaense os seus espeClmes, duran- de ontem, a gasolina pas- dios e 100%- nos cigarros,

te todo o día. Não será cobrado ingresso, -�___....:s:.:0-u---d-e-C-z...:.$-6�,1-0-'..:.p-a-ra-C-z-$--a.".l-é...m-d_e�'�o_u_t-r-o-s__".au_m-e-n-t�o""s.
EXPOSITORES CROMADOS

MOVlMENTAÇÄO"INDUSTRIAL.

Pela primeira vez o Nor
te dó Estado terá'um go
vernador eleito pelo voto

popular. O veredicto das
unias confirmou a vitória
da organízaçãó partidária
e da mobilizaçãö. condu
zíndo o ex-prefeito ,de
Joinville Pedro Ivo Cam

pos ao Palácio Santa. Ca

tarina, de onde governará
o Estado a partir de 15 de

março
.

de 1987. Como no

País, o PMDB foi também
o grande 'vencedor em

Santa Catarina, elegendo
, além do governador, os

dois senadores _ Nélson
.'Wedekin e Dirceu Carnei
ro _ e à maioria dos depu
tados federals e estaduais.

DEFENDA O FUTURO DA CIDADE PROTEGENDO AS ÁRVORES,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaragu' do _$uI -:- $.,emana !de 22 a 28 de Novembro/86 CORRilO DO Po,v_o �AOINA 02
, BIOLóGA JARAGUAENSE RETORNA À ANTARTIDA

� Integrando a expedição trabalho e conhecimento
brasileira. os biólogos Re- da área. No retorno, -o ca.

nato Giorge Perreíra Gar- sal se propõe a, apresen
cia ,_ Mirían Maria Pradi tar palestras, filmes e sli

Garcia,' seguem no día 13' des em Jaraguá do Sul. o

de dezembro à Antártida, que, sem dúvida, enseja

para estudos naquele con- rá a todos maiores conhe

tinente, onde' permanece- cimentos sobre o continen

rão durante 45 días. A Dra. te gelado, onde o Brasil

Mirian é jaraguaense. fi- tem montado uma base de

nia do pranteado Guilher- pesquisas. Ao Renato e a

me Pradi (Helene) e pela Mírían. desejamos uma

segünda vez integra a ex- boa viagem e um excelen

pedição, fato que demons- .te trabalho ne Antártida.

t,ra a sua capacidade de
.

"

�ATRlMONlO U�E AS F�LlAS DERETTI E KREIS

-': Com a cerimônia presi- 'Kreis Jr'/Simone Ribei�o,
dída pelo Padre Alfredo Hilário (Guiomar)

•.

Kreís,

Bona, de Ascurra, Mari- Giovane Zanella/Soma Re

nei Kreis, filha dileta do gina da Silva, Ezio (Ve
casal empresário Raulino rôníca). Dere�ti. �smar
(Maurilia) Kreis. tornar-se-, (Elenir) Derettí e Wllmar

á a esposa de Celso De- (Juss�ra) Der.ett�..
retti da sociedade massa- Apos a cenmoma have

randubense-.O ato terá lu, rá recepção nas depen
gar às 20h15 deste sábad?, d.ências da �ociedade Vi

dia �, na Igreja Matnz eirense. Ao Jo�em casal e

São Sebastião. apadrinha- respectivos pais, os cum

do pelos casais Raulino primentos da coluna;

CASAMENTOS. / CASAMENTOS / CASAMENTOS

Nosses caderninho re- ' Bellarmino, 18h - Altamir

gístra' neste sábado, o ca- Aves da Silva/Marilda De

samento dos seguintes ca-: marchí e f8h30 - Walde

sais: Matriz _ 16h15 - Ger- mar Spieker/Janir Maria
vásio Olos/Sandra de Oli- Schiochet, Em Nereu Ra

veira e Miguel José Pe- mos, 17h30 - Carlos Alber
relra / Iraci Francener; to Fogaça/Raquel Hrusch-
171115 - Antônio S. Eger/, ka e 18h15 - Aloisio Víei, ,

Marlene Norio e 20h - ra/Manne. da .Silva. No
Celso Deretti / Marínei Rio Molha, 18h - Oswal
Kreis. Na Barra, 17h - AI- do Pereira Júnior / Gia

cíoní Coelho/Solene De- ny Maria Bardin. Aos nu

marchí, 17h30 - Mário bentes. as felicitações.
Wulf "Maria Marlene

João e Maria
Venha conhecer as últimas novidades da moda

infanto-juvenil que' seus filhos vão adorar. Pára
todos Os gostos e para todas as ocasiões.

'

Rua João Píccoli, 161, em Jaraguá do Sul.

Mamãe Coruja
Roupas Infantis, perfumes e bijouterias

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

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças,
prataria, artigos em ouro e tudo o mais para
presentes na

-

Relojoaria'
Marechal Deodoro 443

Avenida
e Getúlio Vargas n° 9

& Informações,
i - A APAE e Caesar's
Club promoverão no día
,29 próximo, a Noite do
Grêmio das Orquídeas,
com início às 23 horas,
Os ingressos, a Cz$ ;>0,00
por pessoa, poderão ser

adquiridos na APAE ou

com os membros da dire
toria. A 'promoção visa
recordar os saudosos tem.
pos dOi anos 60. A noita
da será' inesquecível.
- O engenheiro tlores

tál Ingo Paulo Robl, acom
panhado da esposa Dirce,
participa de 22 a 28/no
vembro, em Olinda, Reci
fe, do 5f1 Congresso Flo
restal Br�ileiro, promovi
do pela Sociedade Brasi
leira de Sllvlcultura e As

sociação Brasileira de En
genheiros Florestais.
- A Associação dos

Professeres de Educação
Física de Jaraguá do Sul,
marcou para o dia 12/de
zembro, na Arweg, jantar
dançante com sorteio de :

brindes. a partir das 21h.
O acontecimento será mu

sicado pelo Conjunto de
Ritmos Society e ingres
sos poderão ser adquiri
dos na redação do Correio
do Povo.
- Os rotaractianos Hél

cio, Carlos, Vera, Sigmar,
Vílmar, Geraldo e Dirce,
participam hoje e amanhã
(22 e 23), em Jotnvtlle; de
confraternização entre Ro
taract Clubs, que consta
de palestras e jogos espor
tivos.
- O Grupo da OASE

Quinta-Feirinas, realizará
dia 27 próximo, no salão
da Comunidade Evangélí-.
ca Luterana-Centro, bazar
e café-bingo beneficente
de natal. O bazar inicia
rá às 9 horas e o café às
.15 horas. Todos estão
convtdados.
;_ Neste domingo, às

Oh, na Igreja Evangélica
tuterana, reallzar-se-á a

cerimÔnia de confirmação.
Dentre as conflrmandas
está Silene KáUa, filha do
casal Ingo e Adelaide Lan- '

ge, que recebem às Ilh
os convidados na resldên
cio do casal.
- Presidente Augusto

Schmidt, do COJÁS, agra
decendo a divulgação da
4a. Festa das Flores e co

municando o sucesso, pra
ticamente triplicando o

·Sorve1Nia Ki-Delicia
0., �. �,� •

Rua JOlDVtiJe,n9 2.680 _ defronte da Arweg.
Junto ao Mereadão Malhas.

Em Jara.��u1, uma nova opção para você.
Venha, qij1rili>iõYí e'usufrua das saborosas sensações Ki-Delicia.
Aceitamâs!�'A�6mendas para festas, aniversários, casamentos ,e ou

tros acoilteciinentos.

número de visitantes do :
- Será quarta-feira, dia

ano passado. De ,parabéns, 26, a solenidade de entre
pois, o COJAS e a SECET, ea da comenda "A Ordem
pela exposição. da Machadinha", conferi-
- A AABB, no dia 5 de da pelo Corpo de Bombeí

dezembre, abrirá suas por- ros a Gerd Baumer e Wolf
tas para receber associa-

-_

gang Waage. As 20 'horas,
dos e convidados com mui- no auditório do Centro
tas flores e trutas tropí- .Bmpresanar de JaragUiii
cais, Da tradicional premo- do Sul,
ção "UJIla Noite no Ha- - Anote: nos días 9,10
wai". Convites e mesas à e 11 de çlezembro,' matrí
venda na agência do Ban- culas da Escola de Música
co do Brasil ou na AABB. da SCAR, das 9 às 12h e
- Neste fínal-de-sema- das 16 às 19h_. 'Os alunos

na realiza-se • Festa de novos. deverão proceder
São Judas Tadeu. Imcía- as matrículas somente no

se hoje às 16h e prosse- dia 11.

gue durante todo o domín- - O amigo César Silva,
go, com amplo serviço de da Boate Caesar's Club,
bar, restaurante cozinha, programou para este sä

jogos, diversões e demaís bado, o Concurso Garota

atrações. A comunidade- Sul América, que promete
aguarda a presença de to- agitar a galera [ovem.,
dos, ,

.:._ Alidor Lueders, pre-
- No dia 21/novembro; jsidente da Associação Co

das 12 às 12h3Ó, será trans- mercial e Industrial de Ja-

,mitida a comemoração ido raguá do Sul, está em via
Dia Nacional de Ação de gem de negócios na Fran
Graças, numa iniciativa ça.
das emissoras de rádio e

- Aniversariou dia 20,
televisão do Pais e realí- a Sra. Olga Hensehel
zada pelos alunos da Fun- Mahnke, a quem .cumpr:
dação Bradesco, mentamos desejando mul-
- Promovido pela APEF ta saúde e felicidade.

'

de Jaraguá do Sul, está - A Casa da Amizade
marcado pare o dia 29, o promove no dia 11 de de
I Torneio Aberto de Ca- zembro, o Bazar de Natal,
nsstra, no Salão Paroquial, com venda de bolachas.
a partir das 9h. Inscrições enfeites, toalhas e outras
no local ou pelo Fone belezas mais.

72-:2494, ao preço de Cz$ -:- Cumprimentos ao Sr..
SO,OO.' Pedro LV9 Campos,.. pela

Neste sábado, às grande vitória que .n ele-
20h30 no Restaurante Mon- geu governador do Esta
[olo, jantar Ide confrater- do, a partir de março .do
nízação da Ia. ExposIção pröxímo ano.

.

Sulamericana de Cães, que
- Sábado próximo, dia

acontece neste Iínal-da-sa.. 29, a III Noite do Bebi
m,na em Jaraguá, parale-' quieto, no Beira Rio, a

Iamenta a 19a., Exposição partir das 23h. Marcará fi

Nacional de Cães. abertura do verão 86/87.
- Neste sábado. a par-

tir das 14h, no Cine Ja- '

ragua, G Festival de Co- A L�"'t." " ,

rais. com sete, participan- �í��
teso E dia 25. Feira de Ar-
te

_

e Artesanàto, das esco- Exclusividade T.
las da região. integrantes
do Prodiarte. Vaie a pena Macchione - Acessor�' -

ver e partiCipar.
Divina Decadência

HWY • I e Park Avenue

Rua Preso Epitácio Pes
soa,868

Fone 72-1201

IBarão do Rio Branco, sala 4

FONE: 72.2607
Jaraguá do Sul.

--�--�------------------__.--------------------------�-------------------------
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Marisll Jb.auuura· ari:leira', creche-empresa, 'de: Jar1,oua •Selinâtit:,' dehlerl
'-

·balanicilltu.ra
A Marisol S.A .maugu- . funcíonéríos, 'sendo 2.010 ' de a empresa inv.esti�··c�$

. .

.

. .." '

rau sexta-Ieíra, .dta 14,' a em. Jaraguá .do Sul e 1.960 . 660 mil. em melhorias'. o .'

Nos dias 2�, 26 e 27 de

primeira. creehe-empresa . .em 'filiais espalhadas' em custo por criança, infor- novembro, Jaraguá do: Sul
de Jaraguá do' Sul, junto muníeípíos do Vale do Ita- . mau Schuster, será de Cz$ vai sediar, em, dependên
a sua fílíal da rua Walter pocu e Vale do Itajaj., 650,00 ao mês, correspon- cías do C.A. Baependi, o

Marquardt,
-

A"-, iIiitia.tiva "O 'diíétoÍ vice-;pfeside'1l- dendo a um total de Cz$ I Seminário Sul-Brasileiro

partiu da' necéssídade
-

de 'te' da I Marlsol, g(r destäç,�tr '130 mil mensalmente para
sobre a Cultura da Bana-

o

àssegurar ll,os' filb,ói:; .
4,as

'

'il fOÍm� pacIfica �'"ä 'cöih- a manutenção da creche. na, que reunirá' cem ex-

f\inc�oná.rjq� de O a. 6�qnos, ',cidEmda éleÕintefe�se� 'nas A creche no mesmo 10- tensíonístas, produtores,
_ � um local onde possam relações "ênÍpresas/eml:>Íe-' cal de trabalho é pioneira técnicos e comerciantes do

permenecer durante o pe- gados 'existentes em Jara- em Jaragué do Sul. No ramo,. com o objetivo de
.

*tödo de trabalho, P- sser- guá do' Sul, afirmou que próximo ano; a Marisol im- debater os principais pro

"vàndq,' com Isso, (, mão- com a implantáçãö da c:re- plantará outra, junto a sua blemas desta cultura. O

'd,e-obrá, bastante (,..dcaSsa. ehe, a: ,emprésa vem de en. matriz e, nas demals fi- evento. sucesso garantido
no .mumcípto. A empresa controa 'um problema so- ;Üaisi a empresa 'deverá .de antemão, trará a Jara

pqs,ui "atualmente 3.910 cíal
.

existente;
.

trazendo conveniar com o Estado, . guá do Sul importantes

P"EE fOI·
.

avall·ad'o tranquílidade "às: mães: e através das creches domí- nomes da bananicultura

maior estabilidaâe no em- ciliares, cujo projeto a di- nacional. No último dia -do con-

prego. Werner Schuster .retoría vem' discutido. A abertura oítcíal está clave, a. palestra "Merea-

J
' acrescentou que a Mari- A fita ínaugural foi des- marcada para as 9 horas do ínterno e externo", e· o

em aragua sol criou em 86, em torno cerrada 'pelo diretor-presi- de terça-feira ê durante o painel "Pesquisa e -Assís-
de 800 empregos diretos, dente Pedro Doníní e pelo dia serão proferidas as pa- tência Técnica no Estado'

porém, observa-se uma al- více-presidente Wer n e r lestras "Importância sócio- de Santa Catarina". Os

te rotatívídade.tcomo ocor- Schuster. Dentre os presen- . econômica e social da ba- palestrantes serão técni

.re também em outras em- tes ao ato, o Chefe do Pos- nanícultura. para o Rio cos e agrônomos da Aca

presas, face a oferta de to Regional do Trabalho, Grande do Sul, Santa Ca- resc, da Emater RS e PR,

mão-de-obra eXÍste,nte. Laércio dá Cunha Silveira, tarina e Paraná" e "A ba- Bmpasc, I'I'Al-Cempínes,
observou que com a im- nana sob o ponto de vis- CNFTM-Bahia, Cooperati

A Creche Marisol ini- plantação da creche, a em- ta nutricional", além de va Cotía, Cacex, com .a

ciou a operar no dia 17, presa não só está cumprin- excursão às áreas de pro- participação do Ministé

atendendo a 200 crianças do a legislação trabalhis- dução de Guaramirím, Ja- rio do Agricultura, Síndica
em dois turnos.. Elas fica- ta, mas, sobretudo, vísa raguá do Sul e Corupá. No tos Rurais e Sindicatos dos
rão abrigadas numa área um fator social de extre- día 26, a palestra "Mudas Trabalhadores Rurais.

"construída çle, t)28m2, On- ma importância, A. .••
.

.

AriE: exames prevêem deficiências Tres mil VISltalll a Festa das flores

Foi realizado aa tarde
.

de ontem (sexta-Ieíra). no

auditório do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indús
trias do Vestuárío de' Ja
raguá do Sul, o Seminário

Regional de Avaliaçãp do
Plano Estadual de Bduca

ção 85/88; que reuniu as

Comissões Municipais, Co
missão Regional, delegados
participantes no seminário
de implantação do Plano

em Lages e representantes
de cada unidade escolar

dos cinco munícípíos ju
rísdicíonados à 19a. Ucre.

O objetivo do Seminário
foi fazer a avaliação do
Plano através. de propos
tas' enviadas às unidades'
escolares, aprovação do

documento final. de ava

liação para o Seminário
Estadual, marcado pará o

día 29 de novembro, em

Florianópolis e, ainda, elei

ção dos representantes ao

Seminário Estadual. Os
trabalhos foram conduzidos
pelo presidente da Comis

são Regional, Lino Dal

piaz.

EJ.EIÇÃÖ DE DIR1;lTORES
, , .

A Portaria 6/86, da Se
.

cretaria da Educação, traz
instruções e convoca para
a eleição que acontecerá
no terceiro sábado de de

zembro, 'dos diret<>res das
escolas estaduais d� 19' e
2° graus e supletivqs, qnde
não tenha ocorrido pleHo
em 85, ou aind� onde exis-
'te vacância do cargo .

1 'A APAE-Associação de
Palis e Amigos dos Excep
cionais de Jaraguá do Sul
tem dentre os seus objeti
vos a prevenção 'da defi
ciência. Neste aspecto, a

entidade conveniou com a

Apae de São Paulo, visan
do a realização dos exa

mes de fenilcetonúria e

hipotíreoídísmo, obrígató.
rio nos hospitais e mater
nidades particulares, assim
como nas subvencionadas

pelo Estado, de acordo COm

o Decreto 6.762, de 20 de
maio de .1986, do gover
'nadar Esperidião' Amin.

Os pais, cujos filhos te

nhpm de O a 3 meses, qUe
queiram r,ealizar o. exame,

poderão. se dirigir a sede

'da Apae, na rua José
Emtnendoerfer 328, para
apanhar a solícttação do
exame.

BILHETE DA ALEGRIA
A entidade está igual

mente empenhada na ven

da do Bilhete da Alegria
Apae. Com pagamento
único de Cz$ 70,00 no

Besc, Caixa Econômica,
Banco do Brasil e Bame
rindus, o adquirente do bi
lhete concorrerá no día
24 de dezembro, pela Lo�
teria Federal, do primeiro
ao quinto prêmio, aos se

guintes ptêrrlÍös: 1 Monza

Classic, 1 Caravan, 1 Ma

rajó, 1 Chev�tte e 1 Che-

'vy 500 .

I, Illalo Modas'
Linha infantil e �rt;igos masculinos e femininos da

moda primavera/verão. Visite-nos e sinta as no

. vidades.
R. Gumercindo da Silva, 630 _ Jaraguá do Sul-SC.

MANHÃ
7h20mln às llh56mln

. Estamos atendendo com novo horário

A Festa das' Flores de

Jaraguá do Sul, em sua

quarta edição, recebeu a

afluência de três mil pes
soas durante os diás de

exposlçao . das orquídeas,
bromélias e' plantas orna

mentais, no Parque Agro
pecuário. Promovida pelo
Círculo de Orquidófilos
de Jaraguá do Sul, a Fes-
; ta das Flores foi marcada
pelo . verde e pela pouca
quantidade de orquídeas,
haja vísta que a floração
sofreu retardamento. A

abertura foi prestigiada
pelas autoridades munici

pais ,e pelo patrono Ary
Carolin6 Fruet um dos

primeiros cultivadores de

orquídeas de Jaraguá do
Sul, que buscava-as no Es
tado do Espírito Santo,
O engenheiro florestal

lngo RabI, genro do' pa
trono, lembrou na opor
hlllidade que Santa Cata
rina, de uma cobertura ve

qo:'al de 80% no início, do
,écu:lo, detém atualmente

TARDE

13�15min às. t8b15min

AOS SÁBÀDOS NÃO HÁ EXPEl)IENTE;- t

de banana, culturas' ,de
merístema e mitras. formas'
de obtenção de mudas.
Tratamento e manejo",
acompanheda de pa-iiu!l,
sobre

.

"Escalonamento da
produção" ..No período _da
tarde, palestras -"Colhei
ta, embalagem e comer
cialização", liA clímatíza
cão da banana no Estado
de Santa Catarina", '�n
dustríalíeação da banana",

.. seguida de visita as Indús-
trias Reunidas.

"

"

cerca de 14%' de matas,
porém, as madélras nobres
rarearam e como conse

qüência, desàpareceu a flo
ra representativa e com

elas as bromélias e as '

plantas epífetas, que são
as orquídeas.' Segundo
Robl, estima-se que as

orquídeas silvestres no

Brasil chegam ao número
de 2.300 do gênero conhe
cido, mas através da hi
bridação existem cultiva
dos e catalogados aproxí
madamenté 40 mil, orquí-
deas.

. .

O ,engenheiro, no final,

apelou ao prefeito .Durval
Vasel, em nome do COM
DEMA, para a criaçãö e

desapropriação do Morro
do Jaraguá, fazendo dele
um santuário ecológico, Cl

floresta ou parque muni

cipal' preservando as' es
pécies existentês e dando

oportunidades para a rea

lização de estudos e pes
quisas.

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

.
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. rêa Pintõ, neste Estado,
qomiciliac;lo e residente
em Santa LUZia, neste djs
tríto, filho' de Assis ..

Ro- '

driguee de Souza e de An
tonia 'Fogaça: Ela, brasi
leira, solteira,

.

operáría,
operaria, natural de Lagoa:
Vermelha,' Rio, Grande .do
Sul,' domicUlada. .e'.rêSic;lén
:t�

.

em Sánte , Luzía.,' neste
distrito, filhá dê Sebastião
Silveira de -Bítencourt e

de Dorací Conrado de. Bi
tencourt. .

-.

_' .. ---'. -
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edital 15.160 de 11-11-86
Alceu Alves Médelros e

ZeDlta Pereira
Ble, brasileiro. solteiro, in
dustriário, natural de São
José do Cerríto, neste Es
tado. domiciliado e resi
dente na Rua Joinville,
291, nesta cidade, filho de
Avelino de SOuza Medei
ros e Leny Alves Medei
ros. Ela. brasileira, soltei
ra, industriária, natural de
Rio do Oeste, neste Esta-

. do, domiciliada e residen -

.te na Rua 25 de julho,
1.307, nesta cidade, filha
de

'.

Celso Pereira e Elisa
Pere1r.a.

•

Edital 15.161 de 11-11-86.
Joio Carlos Modrock e

Nllya Salete Werlang
Ele�" brasileiro, solteiro, in
dustnärío, natural de Ja

raghá do Sul, domiciliado
e residente na Rua José

ANIVERSARIANTES

Fazem anos hóJe: 22
Sra. Cecilia Karsten, Sr.

Camilo Andreatta, Sra.
Esmeralda Schmitz Vegi
ni; Orlando Pansteín, Srta.
Rogália Krüger, Leandro
Karsten, Sra. Celina Win
ter Bartel, em Ponta Porã
MT; Arminda Küster, em

Rio· Cerrei II.
Dia 23/novembro
Sr. Comendador Heínz

Rodolfo Kohlbach. Sra. Sí
dõnía Szils Gielow, Sra.
Odila. Pirmann Sou z a,
Sra. Zulmira de Fátima
Mórbís, Sra. Zulmira Cou
tinho Müller.
Dia 24/novembro
Sr. Jorge Nicolau Black,

Sra. Carolina Freiberger,
Sr. Herbert Schneider, em

Rio do Sul. Sra. Selma
Bruhns, em Joinville.
Dia 25!novembro
Sra. Catarina Holler dos

Santos, AlessaIidra Cristi
na dos Santos, Sra .. Cata
rina W. Kitzberger, Sra.
Hermínia Tomaselli, Sra.
Catarina Sche'Uer,. Ales
sandro Alcides Gonzaga.
DIa 26/novembro
Sr. Osmar Duarte, em

Joinville; Sra. Berta Less
mann, Maria Irma Tome
Un, Sr. Geraldo Wemin
gh,aus; Sr. Holando Mar

. cellino Gonçalves.
Dia 27/novemmbro
Sra. Mairian Viergutz

.

Stinghen, Fernando Ehlert
Fernandes, Cláudia Meh
le.r, Sr. Júlio Ferreira Filho,
S1-. Artur Porath, Rio Cer
ro lI; Srta. lse Norma Jo
eilck, Terezinha Glowatz
ki; Sr. Gerhard Georg
Hermann, em Corupá.
Dia 28/novembro
Sra. Catarina Panstein,

A�nor Manes,
• :.,twi

n<f Siefert, Sra.�' ,j_)
ke, Deyvi Ivan' S . "'t,
em JHe; Nilson �ppinski.·

Bauer, 349.· nesta cidade,
filho de Alfonso Modrock
e Olga de Souza Modrock.
Ela, brasileira, solteira.'
comercíéría, natural de
Medianeira. Paraná, domi
ciliada e residente em Vi-
la Lenzi, neste distrito, fi
lhe de Rafael Estanislau
Werlang e de Maria Ma
dalena Werlang.

Edital '15.1Q� de 11-11-86.
Reno Weller e GIaudlmara
Blti!dorn

.

. àle, brasileiro, solteiro,
operário, 'natural de Jara
guá -do Sul, domiciliado e

residente em Três Rios do
Norte. neste distrito, filho
de Fritz Henrique Weller
e de Maria Erdmann
Weller. Ela, brasileira, sol
teira, operária, natural de
'Jeragué do Su, domiciliada
e residente em Rio Cêrro
I, neste distrito, filha de
Wigand Blödom e de Ire
ne Gielow Blödem.

'Edital 15.lß3 de 11-11-86.
Jalme Batista e Romllda
Jung .

Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Lon
tras, neste Estado, domí
cilíado e residente em Ilha
da Figueira, neste dístrito.,
filho de João Batista e de
Tecla Kutjki Batista. Ela,
brasileira, solteira, operá
ría,« natural de Guarami
rim, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua
Daniel Rumpel, nesta ci
dade, filha de Bernardo'
Jung e de Elvira Sabino

Jung..

Edital 15.164 de 11-11-86.
Roberto César Ntcoluzzl e
Sandra Regina Hoffmann
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Afonso
Bartei, 60,' nesta' cidade,'
filho de Renato Nicolau
Nicoluzzi e de Zailde He
lena Nicoluzzi. Ela, brasi
leira, solteira, auxiliar de
escritório, natural de La
ges, neste Estado, domici
liada e residente na Rua
Antonio Ayroso, 555, nes

ta cidade, filha de Inacio
Hoffmann e de Rosa Ma
ciel Hoffmann.

Edital 15.165 de 12-11-86.
Rogério Lange e Mirlam
Meter

.
.

Ele, brasileiro, solteiro, in
dustriário, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente em João Pes
soa, neste distrito, filho de
Dorival Lailge e de Doris
Fröhn.er Lange. Ela, bra-'
sileira, secretária, natural
de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente em

João Pessoa, neste distri
to, filha de Artur Meier e

de diesela Fritzke Meier.

Edital 15.166 de 12-11-86.
GUSOD Georg e Ne.. Pe
reira
Ele,. brasileiro, solteiro,
comerciário. . natural de
Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na Rua
Francisco Todt, 85, nesta
cidade. filho de Udo Georg motQrista. natural de Luis

e de Aste Krüger Georg. Alves, neste Estado, domi
Ela, brasileira, solteira. ciliado e residente em

comerciária, natural de Ilha 4a FiiUeira, neste

Massaranduba, neste Es- distrito. filhQ. de Frederico

tado, domícílíada e resí- Balsanelli e de Malvína

dente na Rua Rio Branco, Balsanelli. Ela, brasileira,
58,. nesta cidade, .filha de .

solteira, comerciária, na

Ploreneío Pereira ·e' de tural de Pouso Redondo,
Adelina da' Sílva-Pereíra. neste Estado, domícíltede

e residente na Rua .Joín-
Edital 15.167 de 12�Ü-à6. ville, nesta cidade, filha
R1ca�o Luiz Brodbeck e de Francisco Costa i'de
Inês Salvador Melanía Coste.

. . - .

Ele, brasileiro, solteiro,
eletrotécnico, natural de Edital 15.171 de 12-1.1-86

Tubarão, neste Estado, do- OsDi Kureck e Ivone '

miciliado e residente na Ktàtkoskl
..

rua José, Emmendoerfer, Ele. brasileiro, solteiro,
1.781, nesta cidade, filho motorista, natural de Rio

. de Bertholdo Brodbeck e do Sul, neste Estado, do

de Hely Maria Brodbeck. mícílíado e residente em

Ela, brasileira, solteira, Jaraguá-84, neste distrito,
índustríáría. natural de filho de . Sigismundo Ku

Presidente Getulio, neste reck e de Renata Kureck.

Estado, domiciliada e re- Ela, brasileira, solteira,
sídente na Rua Domingos costureira, natural de Ma

da Nova, 346, nesta cida- ripá - Palotina, Paraná,
de, filha de Alfredo Sal- domiciliada e residente em

vador e de Alicia Salva- Jataguá-84, neste distrito,

d fil�a de Valêncío Kiatkosoro

Edital 15.168 de 12-11-86. ki e de Teresinha Kíatkos-

Carlos Em1l10 Jantz e Mar, ki.·

ta Tereslnha Ltermann

Cópia recebida do cartório
de Rio Negro, Paraná
Ele, brasileiro, , solteiro,
operáríö, natural de Jara

guá do Sul, domiciliado e

residente nesta cidade, fi
lho de Helmuth Jantz e

de Selly BehUng Jantz. Ela
brasileira, solteira, profes.
sora, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e re

sidente em Rio Negro, Pa
raná, filha de Leopoldo
Liermann .e de Rita Lenzi
Liermann.
Edital 15.169 de 12-11-86.
Cópia. tecebid'a do cartó
do de Guaramirim, neste
Estado.
Nelson Kretschmer e Ma. ..
da Aparecida da Silva
Ele, brasileiro, solteiro,
balconista, natura_} de Po
merode" neste Estado, do-.
miciliado e resi"nte na

Rua Eduardo Kr�isch 163,
nesta cidade, filho de Al
fredo Kretschme,r e Edla
Kretschmer. Ela,', brasilei
ra, solteira, costllÍeira, ha
tural de Joinville, neste
Estado, domiciliada e'�esi
dente na Rua Victor Bra
morski, 185 em Guarami
rim, neste Estado, filha de
Amantino Calixto da Silva.
e Donzília de Souza da
Silva.

'raelallas
-,

de
-

,

.MAaGOT ADBLIA GIlUBBA LBHMANN. Ofieial do ltit
aiatro Civil do J:9 DilUito da Comarca de'JlI'aguá do Sm SI
tajo do.Seota·CatariDa. Brasil, faz laber que compareçe_ em
Cartório uibindo 08 documontoa exiaidos' pela lei, a fim de .10
habilitarem para 'guar... ,..,.._

Edital 15.172 de 13-11-86.
Julio -Cesar Marcht e Ro
sa ,.ske
Ele� brasileiro, solteiro.
operário, natural de Rio
do 'Sul. neste Estado, do
mícíliado e residente' na
RU4 Pe. Alberto' Jacobs,
488;. nesta cidade, filho de
Natal Marchi e de stn
M ª r c h i ; Ela, brasí
leíra, solteira, do lar, na

tural de Jaraguá do Sul,
domtcílíada e residente na

Ru� Pe. Alberto Jacob,
488; nesta cidade,. filha de
Ru4i Piske e de Amalia
Fréiner Piske.
Edital 15.173 de 13-11-86
Mário WlschraJ e SlIvla
Schulz

Edital 15.175 de 13-11-86.
Valeir Clma,rdl e Leqni
Edite Nárloch

' ,

Ele.. brasileiro, viúvo. 'ín
dustríérío, natural de Pre•.
sidente Getulio, neste Es
tado, domiciliado e resi
dente na Rua José Pava
nello, 225. nesta .: cidade,
'filhó de Erminio Cimardi
e de Vera Címardí, Ela, ,

brasileira, solteira, do lar,
natural de jataguá do Sl,ll,
domiciliada e residente na

Rua João Paninscheck. 00,
nesta cidade, filha de Luiz
Narloch e de Ottílía Pla-

.

nínscheck. Narloch,

Edital, 15.176 de 14-il-86.
Man::o Aurélio Toso e

Adriana Braun
Ele, brasileiro, solteiro, re
presentanta comercial, na
tural de Curitiba, Paraná,
domíctlíado e residente na
Rua Antonio Lago, 65 _

Boa Vista em Curitiba,
Paraná, filho de Arlindo.
Renato Toso e de Marly
Bento dos Santos Toso.
Ela, brasileira, solteira,
estudal).te, natural de Blu
menau, neste Estado, do
miciliada e residente na
Rua Epitacio. Pessoa, 519,
nesta cidade, fiiha de Lin
dolfo Leopoldo Braun, e,

. _de Doracy' Lourdes Braun.
Ele.� brasileiro, solteiro,
vendedor, natural de Ja- E9,ital 15.171 de. 14-11-86.
ragpá do Sul, domiciliado Cópia recebidá do' cartó
e r�si�ente na Rua Domin- rio d�, Guaramirim, neste
goS, Demarchi, -179, nesta Estado:.

"\ -

','

cidade, filho de. Roland Sergio Romeu Chlcatto e
.

Wi$chral e de MaJ!ina Bo- Yeronlce da �llv:a VIeira
lomini Wischra!. Ela, bra- Ele, brasileiro,. solteiro,
sileira, solteira, balconista, auxiliar de escritório, na
natural de Jaraguá do Sul, tural de Agrolândia., nes

dOl1lÍciliada e residente te Estado, domiciliado e
em! Ilha da Figueira,. neste . residente na Rua Garrone
distrito, filha de Heinz Tavares de Mira, 39 em
Schulz e de Leonida Dan- Guaramirim, neste Estado,
ke� Schulz. filho de Heintz Rolando

Chicatto e de Maria Isol
da_ Chicatto. Ela, brasilei
ra, solteira, do lar, natu
ral de Itambé, Paraná; do
miciliada e residente na
Rua Max Doering, ne$ta
cidade, filha de Germino'

Edital 15.174 de 13-11-86.

'. S,�.,asttlo Undomar Foga-
Edital 15.170. de

12-11.�.:�.,é�. II··d.:de
SOuza e, Juralde Con

AIlrto Balsanelll e M�.,! .

o de Bttencourt
.

de Lourdes Costa "�� !�: ,,;
; brasileiro, soiteiro,.

Ele, brasileiro, solteho;' ó'Perário, natural de' Cor-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CaSalReltos
da.. Silva. Vieira e de Ma
tia Antonía da Silva Vi-
eira.

Edital 15.179 ele 14-11-86.
i!duardo de OUvelra e

Marcia Martin
Ele, brasileiro, solteiro,
índustríérío, natural de

Brusque. neste Estado, do-
-

mícílíado .e residente' na

Rua Max Doerlng. 154,
nesta cidade, filho de.Cel
so Artur de Oliveira e de
Paulina Gelatti de Olivei
ra: Ela, brasileira; solteira,
industriária, natural de Ja,-_

raguá do Soul, _dómiêi1iada'
e residente na rua Max

Doering, 154.' nesta cida

de, filha de José Martin Ei

de Teresinha Zoz Martin.

Edital 15.180' de 14-11-86.
Rainlldo Radilnz e Iria
Pereira
Ele, brasileiro, ,solteiro.
vendedor, natural de Ja

raguá do Stil, ci{)mícilia�<?
I

e residente na - Rua RIO

Branco. 651, nesta cidade,
filho de Heribert Radünz
e .de Célia Lina Elsa Ra

dünz. Ela, brasileira, sol

teira, operária, natural de

Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente na Rua Vic

tor Rosenberg. 258, nesta

cidade, filha de Durval
Pereira e de Armelinda
Frenzner Pereire.

Edital 15.181 de 17-11-sp.
Osmar Ltesenbêrg e Ze�i- -

..

I ta Fischer'
-

Ele, brasileiro. solteiro, in
dustriário, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua João
Samy Tavares, 186, nesta

cidade, filho de Albano

Liesenberg e de Alida Da-

ren l.iesenberg. Rlay pra- - turill de Correa Pinto, nes- '

, sileira, solteíre, costureira, te Estado, domiciliado e
, natural da Ja.rapá, do. Sul; residenté

-

na Rua. Irmão
domiciliada e.resídente na Leandro, 1.129" nesta cída, ..

Rua Walter .Marquardt. .. de, _filho de Abílio França
149" nesta. cidàde, filha de de Souza e de, Natalícia
Walter Fischer e de Lau- Rodrigues Ferreira. Ela,
ra Fischer.

'. '

_ brasileira, solteira, operá-
fia, natural de Corupá,
neste Estado, domiciliada
é residente na Rua Onelia
Horst, 474, nesta cidade,
filha de. Valdir Píncegher
e de Maria Pinceghér.

Edital 15.183 de 17-11-86.
Cópia recebida do cartó
rio de Rio Grande, Rio
Grande do Sul
Ricardo Schmitt Hannes e
Olga Beatrfz Gowert Hepp
Ele" brasileiro, solteiro, en
genheiro mecânico, natu
'ral de Rio Grandé do Sul,
domícílado e residente em

Rio Grande, Rio Grande
dó Sul, filho de Oswaldo
TheobaldoHannes e There,
za Luíza Schmítt Hannes.
Ela! brasileira, solteira,

. técnica- químíce, natural
de Vila, Freire-Pedro Osó
rio. Rio Grande do Sul, do
miciliada e residente nesta
cidade, filha de . Brvíno
Pedro Hepp e de Lili Edith

Go�ert Hepp,
.

,

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Ed.tal, que será pu�l1cado
pela Imprensa em _ Catl6-
'lrl0, onde será afixádo du-,
-tante IS dias.

Edital 15.182 de 17-11�86.
José Vôlnf Perreíra de
Souza e Marli Aparecida
Plnceghei'
Ele" brasileiro, solteiro,
operador' de "máquina" na-

MOTOQUEIRO SEM CAPACETE·····
.

- , .

PERDEACABEÇA.

!

Edital 15.178 de- 14-11-86:
Vtlson Hillesheim e Maria
Aparecida Rodrigues
Ele,,· brasileiro, solteiro,

. operador de máquina, na
tural de Luís Alves. neste
'Estado, domiciliado e resí
,dellte em Jaraguá-Esquer-

.

do" neste dístríto, filho de ;---:---.......--.......-----------'---___,.-------,----------�;..,...- ......---.......,----.

�o 'Osvaldo 'Hilles�
'ftelm e de' L o u r d e t'e
Ithmitz Híllesheím. Ela,
-,rá.sileira, solteira, operá
ria, 'natural de P o r t o -

União, neste Bstado, domí-
.

oílíada e residente em Ja
raguá-Bsquerdo, neste dis

trito, filha de José Rodrí

gues e de Seb4stiana Mo
reira de Lima.

A motocicleta é um veículo pouco seguro por natureza. por isso. exige at;enção e-equilíbrio redobrados •.

A ultrapassagem deve ocorrer no momentomais adequado, semprecipitação. Quando houver um
acompanhante na garupa. é necessário cuidado ainda maior,' pois o centro de gravidade, da moto

'. modifica-se a 'cada mudança de marcha.' '-

O uso do capacete é o mais importante item de segurança para o motociclista. Mas por ser também um
_ dos mais esquecidos, é causa freqüente de lesões gravíssimas e mesmo fatais. '

,
, Portanto, nunca deixe de usá-lo.

Dê o exemplo: siga as normas de trânsito, mantenha sua moto em ordem, nãe abuse da velocidade
E use a cabeça, use capacete.

..
-

.

fI
.

-� KOHLBACHI
motores elétricos 1je geradores
Campanha de prevenção de acidentes no trânsito.

Apoio:

I9\' CIRETRAN

.,
. O II 5 P II; J: h a n te.. "L ú c i o· '..

.

ENTREGUE os DOÇUMENTOS DO SEU VEíCULO,liAS MÃOS, DE QUEM LHE OFERECE o MELHOR
,

EM ATENDIMENTO�-' . ,� .. .

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGuA - AV. GETULIOVARGAS, 26 � FONES: 72-1261

72-2018
. FALE COM O LÚCIO E RETORNE SEMPRE.

�------------��--------------------�------�------�
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EDÍTAL
ÁUREA' MüLLER GRUBBA, Tabeliã

de Notas e Öficial' dê Protestes de Titulas da Comarca

de Jaraaui do ·Sul, Estado de S..Catarina, na forma da

leJ, etc.'" '
' ..

Faz saber a � quantos este edital virem que
se acham, neste Cartório para protestos os títuloS contra:

AlelaUldre 'Moral Píazera _ Rua Bxp, Aritonío C.

Ferreira, .ln. __ Nesta _ Altair de Lima _ Rua

. Carone Tavares de Mira, 59 _ Nesta _ Fab. Mo

veis Esq. Aaseímc Pereira _ Rua Campo Alegre
:Nests,'Helga Chaflotte Gutberlér·__: BraciIiho, 'OS,

,
.... Nesta _ Jaime Glatz, _ Rua Reínoldo R�u, s!n
Nesta ... José Ramos Tavares _ Nesta _ Rul;>ens

I Norberto WuIL... R.João Buttchardt, 226 _ Nesta.
,

E como .os ditos devedores nio foram encontrados

e ou � recusaram a' aceitar a devida intimação, faz por

inte�+cIio" do presente edital para que os mesmos com

�m neste Cartório, na Rua Artur,Müller, 78, no

prazo "\da lei a fim de liquidar o seu débito ou entio

dar razio por qúe o não faz, sob pena de serem os referi

dos tftuloS protestados na forma .da lei, etc.

IH/Jar�guâ do Sul, 2� de Novembro de 1986

Áurea Müller Grubba _ Tabeliã de Notas e

JficiaJ de ProtestoS de Titulos da Comarca de l.do Sul

NÄO fAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
LIXEIRAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS Rios ITÁPOCU E JARAGUÁ

'laragu4 'do Sul - Semana ide 22 a 28 de Navembro/88

o homem e a mulher de bom gosto encon-.
tram sempre o melhor em calçados, tênis, con

fecções e calças US-TOP, A. m�ãe e a noiva tam

bém têm completa linha de artigos infantis e en-.

xóya1s (cama, mesa, banho e copa) em lindos bor

dados vindos das fábricas de São Paulo.

�proveite a$ promoções especiais e visite a

KOIIIO
Av. Mal. Deodoro 491 ..... Fone 72-0648 _ Jaraguá
doSulea

Horlados e Confecções A B·
Rua 28 de Agosto, 2177 _ Fone 73-0363

GúaraIIlirim
Solicite a visita das nossas vendedoras.

�--------------------------_'--�'--'�'''�'----j�,----------------------------------

,

A" ',IITERIMOIEIt ,'·.'f .,':Hili
�� Intermediária de·· .�:-::-:' :t:so�

Ilóveis Lida. ,

'

�VENDE-'
_ ,çoDStem.4� ,co� 9 ..�u tal
cem a .t�os que �eter� fio
tões e acompanhar;pn , () e$to i

,mora,da. � àáradecem ,t8m;bém a

gos que ..1st1� ,a�·de sétb
sexta-tetre, -,dia, 21, BB:: Jg�jâ Matt

, .J,araa� �9 ��l; ,:�ove

OCULOS'
..

�slenteSpaguea:

1 terreno com 490m2 situada próximo ao Bei
ra Rio.

.

- 1 cesa de madeira sito � rua Nei Franco, (Bae.
pendi). '

,

"

:
'

- 1 casa de alvenaria com 100m2 recém cons
. , ... _- truida, situa,da Jla Rua .199 _ Vila Nov��'_'�'_:"::_
-- 1 çasa de alvenaria com 130m2, recém cons-

. truida' 'ptóximo ao Acara1.
.

,

,

- Vários Aptos. no Centro da Cidade.
__, Aptos, em lençamento.. (na plentaj.,

'

.;..... Aluga-se casa na praia.
R. Joio Piecoli. lO" - feB. 12-2117 - Jaraguá do Sul

.... .., ...

'JOALHERIA A PEROlA '

, '

'

.

OIlCAMODERNA
• '�;Mholdo rau,289·

o ' .Núeleo ' Régl<>nal: l
Divig719a: Ucre, repassou
nove freezeres vindos da
Secretaria" da Educação."

_______________________________------ .
para as unidades escola-
res da mícrórregíão, obje
tivando, melhorias na dís
tribuiÇ!'ô da merenda es-

,colar. As escolas benefi-
cíadas. .íorem as seguintes: ' sardi
CE MíguelCouto (Schroe- .J�acarr
der), EB Euclides d9- Cunha.,'-;":iiie de
EB Valdete Píazéra Zín-

'

a;�escol
dars, EB Ilha da Fig:!leira.. .dade e

Relnoldo Rau, 606, esquina com a Joio Píceelí, EB Elza Granzotto Ferraz,
-,

cer aos

,:..::==:::;::==================:.:. EB, João Romano Moreir�,r·. refeiç-
EB Alvíno Tríbess (Jara- :-�uma no

guá do Sul), EB São Pedro
: oútra n

[Guaramírím] �,EB Padre,
"

----I

\ .

.' -

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

mentais, coroas, com entrega a domicilio.

Casa das FIores

Comercial Floriani

,Opala :80.Máquinas de escrever manual, elétrica e eletrô
nica, calculadoras, arquivos, cofres, fichários, es

crivaIiinhas, balcões, armários, prateleiras, cadei
ras fixas e giratórias" bancos, poltronas, Relógio!
Ponto, autenticadora de Caixa.

Acessórios para máquinas em geral
Completa a88istência Técnica

Consulte-nos pelo Fone: '12-1492'

Vendo Qpa.l� alto 8<h, � �� ':;�S
branco, 4 cílíndros e 4

Ite é
marchas, inteiro. Tratar dé �o
fone 72-2159. Améríca

, ' Inhía de
,--- ------------instituir

CI·ilica de FODOIudilogia e Psicologiá'
OLGA ATAIDE SALDANHA ROSELY :HELENA'OLSEN

ao seu

dação,
pesquisa
trabalh
nham a

bliograf
,'� o SegurI

Fonoaudíóloga Psicóloga '

,CRFA _ 0268 CI\P 97!03937
Terapia da voz-fala-audícão-língua- Psicodiagnóstiço - Psícomotrícidade _

�,' ·.;;0 pr
das mo

gem-reeducação em leitura e escrita. Terapia para; crianças e adultos
se-á día

,
Orientação de país. '

,

�======A='=V=.=Ge=t=ú=ll=O='v=ar=g=as:_.=,:::4=9=·=':"=1="=8D='=d=a=r=-=J=�=ag=:;:U=á=d=O=S=U=I====:::;;";:�:�i���
-, taudas
ofício.
sificados

YaladaresRepresenlações Ltda�,
I

Representante: VUmar Valadar\!s Barroso
-r, -!

'

� �

REPRESENTAÇOES COMERCIAIS, VENDA DE FIOS nXTElS,

CO�PRA E VENDA DE CONES DE PAPEIAO

E PLÁSTlCq, E RETALHOS DE nCIDOS.··

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



hraaut ,'dó Sul - semana de 22 a 28 de Novembro/86

ESCRITÓRIO JURlDIC�

-�=�Jlsé
'

AI�erll' Dar�lsa
Alexandre Dellagiuslina Danosa,

Par6q\da S�o SebásUló Estado de Santa Catarlna
PREFEITURA MUNICIPAL i)E JARAGuADO SUL

t E: I : N9 1�107/86
.

Concede Abono Especial de fim de ano
, aos' Funcionários Públicos Munícípaís,
Ativos 'e Inativõs.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA
DO ·SUL. no uso de suas atribuições,

FAZ SABER. a todos os habitantes deste Mu

nicípio que a 'Câmara de Vereadores aprovou' e
ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1 ° .... , Fica o Chefe do Executivo Munící-
'. pa! eutorízado a conceder um Abono Especial de .

fim c;l� ano aos Funcionário� Públíços Muníeípaís"
ativos e metívos, de conformidade com o Pará
glafO. único do artigo 92,. da Leí Complementar
N° S, de 26 de novembro. de 1915.

.

Parágrafo único _ O abono será equivalente .

a um mês de vencimentos ou proventos, excluí
das as gratificações. horas extras, adicionais e de
mais vantagens atribuídas ao Funcionário.

Art. 2<i _ As despesas decorrentes da presen
te' Lei, correrão por conta de dotações próprias
do Orçamento vigente.

'Art. 30 _ Esta Lei entrará em vigar na data de
sua publicação, revogadas as disposições em con-.

träne. '

Jaraguã do 'soi, 11 de novembro de 1986.
DURVAL VASEL IVO KONELL

lDforme 'Paroqulal

Dia 22 Nov, "'" Sábado "...

Missas .;.. Santo Estevão
16h. _ Santa Cruz 17.30h
_ São Judas 19h. (festa)
"'" São Luiz 19h.

Dia.23 "'" Domingo _ Ma
triZ ih..... 9h. "" 19h...... São,
CriStovão Sh.... São Judas
Ih. (fest�) "" �ão Francisco
9.�h. (la. çomunhão)

_ Ordenaç,o sacerdotal
� Jara�á do Sul _ dia
13 de dezembro, em Jara

guá áo Sul. na Matriz São
Sebastião, serão ordena
dos sacerdotes. os jovens:
Luiz. Carlos Berrí e Níval-
do Souza'Oliveira.

,-

ADVOGAD'OS

Rua João Marcatto n. 1-3 _ 20 andar, Sala 204

Jaraguá do Sul.
"

'

'Persianas
ESTEIRINHAS HORIZONTAIS E VERTICAIS,
PAINaIS PARA DIVlSOES-TODAS EM MADEl
RA. PERSIANAS HORIZONTAIS E AGORA, COM
EXCLUSIVIDADE� AS VÉRTICAIS EM ALUMI-

- NIO E JUTAt- PORTAS SANFONADAS EM VÁ
RIAS CORES E _ BOX PARA BANHEmos.

,

Nós consertamos também a SUB persiana. -

As primeiras missas se

rio dia 14 de-dezembro:
'Bh" Na matríz _ P. Luiz
Carlos Berri. _ 10h. Na

- Com. São Francisco - P.
Nivaldo, Souza Oliveira. '

Faça-nos uma visita ou llgue-nosl
,

Rua Max Wllhebil, 869 _ Fone (0473) 72-0058

Jaraguá do Sul-SC.
Prefeito Municipal Secrt. de Adm. e Finanças

,;

,

MARSÇHALL POLIMENTOS
Persianas

-

,

José
Desde 1917 atendendo bem e vendendo qualídade.

I. Nem a chuva e nem o sol farão efeitos sobre as

(•. _ P�rslanatJ José ,Enímendörfer que são fabricadas com
'

lâmina; de dura-lumínío e suas cores fixas e sólidas
são 'esmaltadas' a logo.

Emmendörler"
-

Lida. A especialidade está
nas mãos de 11m

profissional
POLIMENTOS

�_',_-Lavagem. limpeza de
tetos e estofamentos.

Rua Cel, Procópio Gomes de Ollveira, 227
Jaraguá do SuJlSC

Rua Jacob Buck, 46 (fundos do Bradescó)
Fone: (0413)12-0241

Confecções Sueli- Ltda
� yestlnclo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir ·a mais variada coleção de inVf!I'I10, aproveitando
-, 'as ;vantagens do preço é crediário Sueli

Fábrica e ÍA»Ja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr- 1085 _

F; 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC. "

Loja 2 Rpa Reinoldo Rau, DO 530 .... F. 12..2911 _
Jaraguá do: Sul '- SC. -

LOja 3 - .Rédovía BR-WO (km 63) . Portal de Jaragué.

J,ARPGUÁ:30 ,ANOS BEM TECIDOS.

Advogada
MÁRCIA BUTTCHEVÍTZ

'.l

Clínica Veterinária'"-

SCHWElTZER,

,

Separações e divórcios, acidentes de trahsUo," ','

Inventários, cobranças e advocacia em geral.
Rua Jorge Lacerda 169 _ Sala. 02 _ Fone 72-U08

- Jaraguci do Sul.
'

DR.: W A L _D B M A R S C H W E I T Z E R

.CUnic� de, pequenOs e grandes aIiimais, cirurgias, vacinações,
" ,

c

taid x, internamentos, boutique.' ,

Rua JoJBvllle, n' 1.178 (em frente-ao SupermercadQ Breithaupt)
Fone ,72-2840 _ J&raguá do Sul - Santa Catarina.

"fr

/

Escrilóril ,Conlábil Marlian Lida. .

.••ele e Sarveteria Pi1llil.
�:' :�'��es, pizzas, petiscos. sorvetes e gelo
AtIENDEMOS PQR ENCOMENDA, PASTELÃO

�'r?'-.�fi:i
oe

".At
.

,C�C ���lPo .Salaí CRC' 8�959
,

AdmlDlstT8çlo e' Assessoria InduStrt,.l,
,

CcHDerclal e de serviços.
Reg�stro de 'Uttnas,· Contratos e Distratos .e

Coötabilidade em geral,
Processamento de Dados.

"

Rua ItpUáclo Pessoa, 415 '_ Fones 72-2044, ,72:.0616.

-. i .�'

atia ,A.nielo Rub1n1, 1110 _ BaRa do Rió Cerro
Pene' 72-2181 _ Jar-aguá do Sul/SC;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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rllítica,
, ,5ç1D4 passada, rew,lvi
fazer uma "limpa" em mí
nhas gavetas e arquivos,
dessas de se esvaziarem
as prateleiras. Rebotalhos
do cotidiano, que sem se

aperceber, vão-se acumu
landq.

, �pre surge, no meio,
�lgo que nos traz ,à lern
�brança algum fato ou ato

. .que ,se tenha feito, Assím,
:;deSC::9bri, um velho artígo
: qlie publique� em 1982, no
: -,CQrrelg do Sudeste, de Cri-

, c1úlJ18., '., ..' "

Lendo-o; sentj-o tão
atual quanto então ou

, maís no
, pretérico.

A politica, os políticos,
os cabos eleitorais, são os

mesmos de ontem, de ho-
"je. Para, os de amanhã,
ainda há a, esperança de
uma geração nova," maís
consciente, atuante, maís
evoluída e cônscia da pu-
-reza e beleza do meio

, ambiental.
Resolvi, então] reesore

vê-lo, com pequena modi
ficação que não lhe altera
a essência. Eí-lo:
O CANQIDATO _ Tem

po de abertura. Governo
bonzinho, moderno, prä

Diversos agiicultores da

região de Jaraguá do Sul,
estão iniciando o plantio
dê arroz irrigado em suas
lavouras sistematizadas pe
iO' PROvARZEAS.
Como se sabe, o PRO

vARZEAS visa a recupe
ração e aproveitamento 'de
várzeas irrigáveis, sendo
um projeto, desenvolvido
pela ACARESC. '" -

Este ano, aumentou mui
to a procura de financia
mentos pelo PROvAR
ZEAS, pois este programa
financia para o agricult.or
os recursos necessários

para sistematizar em ní
vel' a sua arrozeira.
Além das práticas de

nivelação. sistemas de dre

nagens, o. PROVAREA.s
financia também toda a

infra-estrutura que o agri
cultor precisa para ter se

gurança d'égi-â. COIPO

CORREIO D-O POVO·

Políticos " Folclore' &

.conjuntos moto' bombas,
tubulações,

� condutos 'ele
,vados, etc .. :" "

Desta forma, o agricul
tor assistido pelo- progra
ma, ,pode "tocar" o seu

'empreendímento 'agrícola
com' maior- segurança.
A sistematização do-solo

em nível mantendo uma

lâmina d'água uniforme,
promove uma :boa' -dísso

lução dos nutrientes,' faci
litando a assímítacãc pe
las raízes.
Por outro lado. um bom

manejo da água permite
um bom sistema de con
trole físico do arroz ver

melho, principal, ínvasera,
da cultura do arroz írri-'

gado;
Os recursos financeiros

provem do Banco do Bra

sil, através. do PROINAP,
com prazos -especiaís para
pagamento dos ínvestímen-

. fr�t�, _ '�cJlbou, com:, �os

dois únicos partidos exis
tentes no país, permitindo'
.a críaçãó de UIÍla tonelada
deles, um para cada gosto. ,

Nosso àriligo, entusias
mado, imediatamente cor

reu em campo, arreban
hando os partidários que

,

se irmanavam nos mesmos

ídeaís.
"

Participou de reuniões,
f�lou,� apresentou �Wl. pla-:
taíorma, suas razões. -e, se,
�legeu presídénte. '.

"

-Depoísde muitas discus
sões, tínalmente deram no

,

,me ao partldor..o glorioso
PMPC ... 'E todos, felizes,
satisfeitos, imediatamente;
correram pela cidade pro
movendo a campanha elei-,
toral do seu, .presídente, .

qua era candidato.
'

Cartazes' foram colades
nos muros, nos postes, nas;
paredes das casas, das

, igrejas, dos prédios, em

qualquer lugar. Pintaram
seu nome, em letras garra
fais, com tínta preta, bran
ca, amarela, em tudo quan
to era possível: no asfal
to, nos mUT9s, nas pontes,
nas curvas da estrada, nos
pontos de ônibus, nos con-

Provárzeas - Dia, boa QP�çãl :para o ,Agriculfor

LIONS CLUBE 'CIDADE INDUSTRIAL
BONECAS VIVAS 86 _ RESULTADO

Renda bruta _ votos e café _ Cz$ 172.414,99
Despesas totais,

"

_ Cz$ 28.913,86
Saldo líquido da campanha _ Cz$ 143.501,12'

O AGRADECIMENTO _ A todas as empresas, pessoas e instituições que
contríbuiram para o sucesso desta úN!CA campanha anual de arreca- .

dação do -clube. \,
. _ .

A DESTINAf;ÄO _ O' total desta, renda, será p�ra 'Obr�s �s�lstenclalsf
objetivando basicamente, as- campanhas pr.�venhvas. de: .vísao escolar

[eculdadc'. de prevenção à, diabete, :de lábios leponnos e de socorros,
emergenc'ais. Jaragu� do Sul, Novembro \��,�Q86 ,

Oswaldo (Ignez]: Pereira _' Presldebt�: Pedro ��; ge- Almeida
Secretáric e Jaune (Márçia) 'de Souzao.-: -Tes�ur�lro;'.

..

"
,

------

eia.
eretos dos jardins, Do' meio
fio da calçada, enfim, não
havia um lugar da cidade
que não tivesse a propa
ganda do nosso herói.

E todo o'mundo achava -

aquilo natural, normal er
quiçá, àté bonito, bacana.

,

No .día da eleição, po
rém, decepção total. Nos
so candidato (nosso, vir

gUla, deles), "neris de bi
rlbftíba". Nenhum voto.
Nada, nadinha ... só o dele.
Triste, acabrunhado, ron

dou pelas ruas, praças e

lugarejos da cidade, matu
tando: "por que não ga
nhei um SÓ votot Por quê,
se meu partido era tão for
te? Tão bem estruturado?
O que houve, que nem

meus partidários votaram
em mim?".

,

E, caminhando cabisbai-,
xo, vez por outro esgue
lhava para os seus cartazes
e pinturas que propaga
vam: "Votem em Sujis
mundo Porcalhão _ Parti
do Mais Porcalhão da Ci
dade".
(Colaboração do dr. José
Roberto Foschi, advogado
estabelecido em Florianó
polis _ Out./86)

tos fixos, os quaís são res

'gatados pelo mutuário à
médio prazo.
" Selentes de·

ia rrOI irrigado da
EMPASC

"

A Estação Experimental
de Itajaí da EMPASC
Empresa. Catarinense de

Pesquisa-Agropecuérta, in
forma que possui dísponí
vel para venda '1.24 sacos
de sementes básicas das
cultivares de arroz irriga
do EMPASC 102 e EM
PASC 103, Os interessa
dos deverão contatar com

o engenheiro agrônomo'
Luiz Fernandes Marques
daquela unidade de pes
quisa, através do telefone

(0413) 44-3012 OU 44-3671.

HllleDl Piblic-I!
Um homem público e sim- telígente e esbarra dia��•

pIes. ,

mente nos progressos que
Um homem humano e ho- nela ocorreram e irão con
nesto. ,tinuar, este crescimento
Um homem que sempre justo e necessário. i
se preocupa com a vida Resido nesta cidade
comunitária, com os pro- com minha família há qua
blemas que aqui existem. tro anos e acompanho a

Jaraguá do Sul não pre- evolução dia a dia, pois
cisava sofrer pelo martí- são benefícios a vísta de
río, pelo qual sofreu. Pois

,

todos.

Jeraguä é rica e soberana.
Problemas estes, que

acarretou no atraso pro
gressísta desta Bela Cida
de. Mas quando este ho
mem sério assumiu a fren
te da Prefeitura Munici
pal, transformou Jaraguá
em uma cidade modelo no

cenário Brasileiro.
Não escrevo .estes fatos

ao vento, pois toda comu

nidade Jaraguaense é in-,

Me considero' uma Ja-
raguaense nata e me or

gulho de ver o esforço
deste homem, em melho
rar cada vez maís a co

munidade de Jaraguá.
Por isso agradeço a es

te homem simples, humano
e trabalhador e que con
tinue ' sendo este grande
Homem Público.

,

Uma Jaraguaense

Caluoa AME'Ida

O flagrante mostra um aspecto do recém-en
cerrado curso do Promícro. realizado pelo CEAGI
SC, em conjunto com a Associação Comercial' ei
.Industnal da Pequena e Mícroempresa do Vale do
Itapocu (AMEVl), do qual dezenas de assocíados
participaram e extrairam valiosos conhecimentos
que poderão ser colocados em prática.

Este foi apenas o inicio. Desejamos, com a

colaboração de todos, promover novos cursos de.
aperfeiçoamento. mas, para isso, necessitamos ?a
uaíão e de maior participação na vida da

AssoC'a-1ção por parte dos associados. Aos que ainda n�o
se associaram, estamos de portas abertas, pOl�'
somente unidos seremos fortes e verdadeiramente'
reconhecidos.

Spezia' & eia. Lida.
SERRARIA. E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços '. de trator

com profíssíonaís altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 112 _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 12-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC. I."

VARIG
.Passagens e Cargas, '

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 290

Fone: 12-0091 _ Jaraguá do 'Sul-SC.
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/.

FURGõES, FURGOES IS01t!RMICOS E FRiGORlFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr.. Enrlco Fermi, 113 - Fone '12-1077

Os Herdeiros da .. Dqq·uesa

iSUPERI
I
I
I

A rota .da malha

14. OS ENGENHOS DE FARINHA (MANJ)JOQUEIRAS)
Era outro tipo de engenho; para beneíicíar a mandio
ca, produto cultivado por todas as famílias, geralID.eh
te com 2 ou 3 morgos, sobretudo as famílíes "do 'ledo

. de cima" da estrada. Alguns engenhos eram manuaís..
outros à base de animais e de água. O primeiro ·'enge
nho montado e que funcionou muitos' anos foi o do
Carlos Ramthum, em 1921. No lugar dele, em 1938,
montou a serraria. O segundo engenho de. farinha

'

pertenceu a Severino Moreira, onde mora hoje o":Ho
norinho. O terceiro foi aquele do sr. Germano Ceín
pregher em 1928, onde acha-se a Associação'. Suas re- .

líquíes estão sendo conservadas. Seu último proprie
tário foi o sr. Hipólito Lorensettí: comprou-o em 1:961.
Atualmente é do sr. Wílson Gumz. Nos anos de 1954-51
foi montado ó do sr, Ezelino Rosá, no local onde reside o

Alvaro. Dava muito serviço e foi logo vendido. O Sr.
José Maffezzolli também conservou uma mandioqueíra
durante muitos anos. Mas quem trabalhou para valer
durante 20 anos, com farinha, foi o sr. José Feliciano

(o Zé Peca), lá depois do Ehlert, quase defronte a Iír
ma Schmitt.

Desde 1948 até 1968' fornecia e vendia farinha, 'em
grande quantidade para todo o lugar e para fora dali.
A farinha fabricada era branquinha e seca. quase
como o trigo, bem gostosa. Produzia também o polvi
lho para fazer roscas e bijús. A farinha era usada para
misturar no pão de milho, com a "menestra", para fa
zer "pirão" e bolinhos. Nunca faltava em casa. O' pior.
Não tinha valor. Em 1955 'o sr. Ezelino Rosé. vendia um

saco por Cr$ 25.0Q (fração de centavo).
As peças de uma mandioqueira: roda de água ou

cambão pará tração animal; transmissões, o cilindro
que lavava e descascava, o ralador, a prensa com os

fusos e "almofadas", o esfarelador, o forno com o ta
cho de cobre e a pá mecânica para mexer. O funcio
namento: a mandioca vinha, era aparada (tirava-se as

pontas), 'ia para o lavador e seguidamente pera o ra

lador; a massa era colocada nos tipitis (cestinhos de

taquarínhas). estes. bem cheios, iam para a prensa, ali
saia o polvilho. O polvilho ia para o sai e a massa para
o esfarelador; por fim para o forno e, pronto ..

Importante: todas as peças eram feitas por marcí
neiros entendidos no assunto. Um verdadeiro artesa
nato. São peças líndasl, Deveriam Ser guardadas todas

�las. Houve proprietários que fizeram lenha delas. O'
sr. Wilson Gumz está conservando um destes engenhos.
para ás gerações futuras. Está de parabéns. É o primei•
.ro da Vila Duquesa. Vamos colaborar com eles, pois
este tipo de engenho colaborou muito para o desen
volvimento de Santa: I:uzia e para o sustento de: suas

primeiras gerações. Sua lembrança deve permanecer
em nós.

Nós ·temos tudo
·

para a radar a todos.
. Yen a conhecer .

.

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

Diplomata, Chevette ou Marajó.
'

Veja de perto as novidades e as vantagens, além dos planos de
financiamento facilitados.

Chapéus, bonés vizelras, camisas, shorts, ,.

bermudas e cerdes.
Em frente à fábrica. __Amplo estaeíonamente,

Emmendörfer Comércio de. Vefculos Lida.
Av. Mal. D�odoro,557 - Fones,72·06SS e 72·00óo - oJaraguá do Sul·SC

,828,
DISCOS E FITAS
DE TODAS AS MARCAS
10% de desconto em toda a linha.

i'SMi�

Posto' de 'Vendas MarcaDo
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Fulebol·
,

de
Com o desfile de aber

tura às 19h30 mín no Gi
násio de Esportes Artur
Müller, será inaugurada
neste sábado, dia 22, aSa. ,

Olimpíada Sesíana de Ja

raguá, com a participação
da Marisol, Argi, Frtgumz,
Ind. Reunidas, Marcatto,
Kohlbach, Weg Motores,

Weg Máquinas, Weg Acio
namentos, Moretti, Jordan,
Malwee, S � a re, CSM,·

;

Trapp, Lulímar Conf. Da
, lila, Corpo de Bombeiros,
Jeragué Fabril, Lombardi,
'Menegotti e Neves. As'

disputas em torno de 23
modalidades esportivas
prosseguirão até o dia 13

de dezembro.
Na abertura da Oliseja,

será apresentado um es

patáculo de [azz, pela Es

cola de Dança Montene
gro e, ainda, a partida de
futebol de salão entre

Weg Motores x Met. Lom
bardi. As modalidades co

letivas .; futebol de salão,
basquetebol, handebol e

volibol, serão disputadas

salão "abre Olimpíada Sesianaa
na. Arweg, Menegotti ,e

Armarwee: o botao, botas
2:3 �,16"no LA. Baepen
di; tiro ao alvo, .na Annai
wee: prova rusnca e CI

clismo, em CIrCUltO eentraí
da cidade; xadrez, no LlU-

_

be Jaraguaense de .h.aurez;
tênis de mesa na Arweg
o feminino e Mansol e Ar
weg o masculino; sinuca,
na Arweg, Marisol e Kohl
bach: futebol de campo,
na Menegottí: futebol suí
ço veterano, no .Sesi; bo
cha. na Marisol, Mar" MIRTES X MOITAS
catto; Arweg e Menegotti.
As disputas do futebol Pela segunda rodada 'do

de salão, basquetebol, han- hexagonal final do Cam
debol e volibol vão até o

'dI'" 12' d''e, dezembro, quan- peonato Catarinense de
.. '

Futebol de Salão, a A.D.R.
do serão conhecidas as

Mirtes, de Jaraguá do Sul,
quatro melhores classifica- enfrenta na noite deste
das; o boião feminino, bo- sábado em Ituporanga, a
la 23. no dia S/dezembro; aquípe do Moitas, que, a
o bolão masculino bolas

exemplo da representante16 e 23, nos dias 6 e 7; o jaraguaense, vem 'de der
tiro �o alvo, nà'Arma}w�e,

,

rota. Existe grande expec
no dl.a 5;' a prova rusbc.a .tatíva quanto ao resulta
n� día 30!novembro; Cl- do, uma vez que a Mirtes
chsmo, �ia 7/dezembr�; tem intenção de ser, peloxadrez, dias lO, 2 e 3; te- vice-campeã domenos,

Estado.

nís de mesa masculino, de
26/novembro a 05/ dezem
bro; tênis mesa feminino,
dia lO/dezembro; sinuca,
de 27/noveÍnbro a 08/de
zembro: futebol de cam-

,

po, já em realização, encer
ra-se dia 1; futebol suí
ço, de 22/novembro a 06/
dezembro e bocha, de 26/
novembro ii 09/dezembro.

Dois' loques

Toroeio da [J F termina dia 3 O
As partidas Gáribaldi x vorada, Garibaldi WxO Vi- A Divisão Municipal de

Alvorada e Malvice x tóría, América lx2 Malvi- Esportes _ informa Raul
Guarani, encerram neste ce e Guarani WxO São Rodrigues .,' passada a eu

domingo o segundo turno Luiz. Na Chave A, o AI- foria das eleições, promo
do Torneio Delfim, de Pá- vorada tem 8 pontos, AI- verá o Campeonato Muni
dua Peixoto Filho, da Liga" vorada e Garibaldi 6 pon- cipal de Bochas, nas can

Jaraguaense de Futebol, tos e Vitória nenhum; Cha. chas da Arsepum, no Agro
que eliminou do certarne. ve B - Malvice 10 (classi- pecuário. O certame será
por falta de compareci- ficado), América 6 (vai dentro da regra oficial,
mente. o Vitória e Q São disputar o 39 lugar), Gua- razão pela qual prevê-se
Luiz. Além de perderem os raní 4 e São Luiz nenhum reduzido número de equi
pontos conquistados e de ponto. A decisão do Tor-

pes. A intenção é oficia
serem eliminadas, foram neio acontecerá no día . lizar esse esporte em Ja

suspensasdo próximo cam- 30, no Estádio Max Wi-
. raguá, onde é muito dís

peonato promovido pela lhelm, com a presença do putado.
Li presidente da FCF Delfim

�'rodada de domingo, de Pádua Peixoto e do di

dia 16, apresentou os re- retor de futebol' da CBF,

sultados Aliança Oxl AI- Pedro Lopes.

reladão aponta oito' finalistas
Encerra-se' neste sábado

a -segunda fase do Cam

peonato Municipal Aberto
de Futebol 'de Salão,
'Peladão/86 _ que aponta
rá as oito equipes finalis
tas. No Agropecuário, a

partir das 13h45, jogarão
Mirtes x Trevo Transpor
tes, Portuguesa x Jaraguá
Fabril, Central Motos x

Conf. Neuza. Silencar x

, Jaraguá e Atlético x Brei-

MUNICIPAL DE BOCHAS

NOVA LOTERIA
ESPORTIVA

thsupt: no Ginásio Artur

Müller, Sup. Lenzi A x

Pinguela,' Pinguim x Loni

mar, Aza Negra x Rei dos
Botões, Gumz x Sup. Len- ,

-zi A e Helga-Màr x Vira

copos. Nos dias 28 ,e 30
será realizada a terceira
fase; dias 02 e 05 de de
zembro a 4a. fase, e d-as
09 e 12, a 5a. fase, que
apontará os vencedores
da competições,

A CEF aprovou a mu

dança do número de jogos
da Loteria Esportiva, que
passará de 13 para 16, a

partir de março do ano

que vem. Os prêmios se

rão divididos entre quem
fizer 16, ,e 15 pontos, sen

do que as chances de acer

tar 15 jogos serão maio
res QO que fazer os atuais
13 pontos. Outra novída
de:-os cartões da Loteca
deixarão de ser nominais,
passando a ser ao portador,
igual à Loto.

--�---�

BEIRA RIO CLUBE DE' CAMPO

EDITAL DE CONVOCAÇÄO

Pelo presente edital, ficam convocados todos
os associados do Beira Rio Clube de Campo, a
fim de se reunirem em Assembléia Geral Extraor
dinária, em sua sede social, sito na Rua: Walter
Breithaupt- nO 85, nesta cidade, à realizar-se no
dia 01 de Dezembro de 1986, as 18:30 horas em

primeira convocação ou às 19:00 horas em se

gundâ convocação, com qualquer número de só
cios presentes, para . deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA: .

,

1 - Discussão e Aprovação do Novo Estatuto;
2 - Assuntos Diversos.

'

Devanlr Danna
, Presidente' do Conselho Del1beratlvo.

,,'08stil Máquinas ltda.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas;
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

Rua JoinviUe, 433 - Fone 72-1564
,

J�lfaguá do, Sul _ SC

I Escritório ContãbU Garcia
CRC-SC sob n9 0075

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

Confira a eficiência de nossos serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

Folo, Cenler Lida.
Agora sob nova direção

Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mais uma amplíação do 20x25 e um álbum como

brinde.

Poto Center, - Galeria Dom Francisco - Sala 05

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de trânsito - In
ventários - cobranças e advocacia em geral.
Rua Rein01do Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

e
.r. ,PERSIANAS • BOI • ESQ. DE ALUMíNIO "

� R!:!.L�a!!:U��scI': \,. FONE: (0473172.0IIII6 �
,

Pers1anas horízontaís e verticais,
Í)O� para banheiros,

,

divisões, toldos, portas santonedas. esquadrias
e 'cercas em alumínio.

Consulte-nos! Fone 72-0995

Tem. genie nova em. Jaraguá
P. S.Equipam--entos paraEscritórioLtda.

-'� Venda e assistência técnica em geral. .

Loja. _ R� Pres� EpiJádo Pessoa, 419
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Pipa i Hoel H M . cheua lerça�feira PMOB ,ence' lolgado II Vale dI Ilaplco
Natal nas galáxias, este

o tema escolhido para o

desfile alusivo
à

chegada
do Papai Noel este ano,

programado pará o próxi
mo dia 25, às 20 horas.

Organizado tradicional
mente pelas Lojas HM co

mo contribuição para man

ter vivo o autêntico es

pírito natalino, o evento
contará com cinco carros

alegóricos e muitos figu
rantes devidamente carac

terízados, bem ao gosto
infalltil.
Na ocasião Papai Noel

receberá as chaves da ci
dade, como acontece aos

visitantes mais ilustres, e

em meio a espaçonaves,
astronautas e seres extra
terrestres dirigirá sauda

ções ao público' presente.
Os carros alegóricos de
até 6,60m de comprimen
to, prometem um espetá
culo à parte, com luzes,
movimentos e efeitos es

pecialmente criados para
.

transportar a garotada ao

mundo dos sonhos e da
Iantesía.

leste sábado, a Feira de Artesanalo
A Fundação Cultural e a Associação dos Artesãos

de Jaraguá do Sul, realizam neste sábado na Praça
Angelo Piazera e rua Quintino Bocaíúva, a penúltima
Feira de Arte e Artesanato do eno. Além da comer

cialização de artigos artesanais, o programa cultural

prevê para a partir das 9 horas a apresentação do Con

junto "Mensageiros do Sul" e às 14 horas, a Banda Má

Companhia, recentemente formada em Jaraguá do Sul.
Ainda na área cultural, neste sábado, às 14hj no

Cíne Jaraguá, o Festival de Corais da 19a. Ucre, que
reunirá 9 Colégio Holando Gonçalves, Centro Educa
cíonal Evangélico, CIP, EB São José (Corupá), EB Pe.
Bruno Linden e Colégio General Rondon (Massarandu
ba) e' Coral Infanto-Juvenil da SCAR. E dia 25, a Fei
ra de Arte e Artesanato, na 'Praça Angelo Piazera, com
doze unidades escolares participantes.

Cadastro dos, doadores de sanuue
o Rotaract Clube e a Biblioteca Pública Municipal

"Rui Barbosa", de Jaraguá d6 Sul, com o apoio do
"Correio do Povo", realizarão na terça-feira, dia 25, em
comemoração ao Dia Internacional do Doador de San

gue, o cadastramento dos doadores do município. Du

rante todo o dia, das 8 às 18 horas, em uma barraca

armada defronte a Prefeitura, .será feito o cadastra
mento e. no mesmo ato detectada gratuitamente a ti

pagem sanguínea e o fator RH.

O cadastrado terá a sua carteirinha, o endereço
anotado, podendo, no futuro, ser procurado para doar
voluntariamente sangue a quem necessitar, pois doar

sangue é, antes de tudo, um ato de amor .

. Melhores hortas serão premiadas
Na próxima sexta-feira, dia 28, às 14h, no Centro

Interescolar de 19 Grau "Mário Krutzsch", vai ser rea
lizada a premiação do Concurso Hortas Escolares, ini
ciativa da Souza Cruz e que contou com o apoio, em

Jaraguá do Sul, da' Secretaria Municipal de Educação,
19a. Ucre e Acaresc. Um total de 19 escolas isoladas
do meio rural, estaduais e municipais, participou do

Concurso, cuja avaliação final aconteceu no dia 21 de

outubro,' quando foram escolhidas as cinco melhores
hortas do munícípío, que serão premiadas no dia 28,
quando também será proferida a palestra "Integração
Escola x Comunidade" e servido, no final, um coque
tfll à base de hortaliças ..

Mais de 500 juslili,caram o voto
Um total de 552 eleitores justificaram em Jaraguá

do Sul, junto a agência dos Correios, o não compareci
mento nas urnas de seus domicílios eleitorais, a maio

ria catarinenses e paranaenses. A justificativa, em for

mulário próprio, foram preenchidos no dia 15 e envia

dos ao juiz eleitoral das suas zonas. Durante os 180

dias após as eleições, o eleitor deverá levar o seu tí
tulo ao cartório el�it�lt$!l..para 'atualizá-lo, porém, se

n!q! retirou o do.é�0\ deve levar ao cartório um

comprovante de identidade para regularízar a situação
no local onde vota, posteríormente,

'

Se o não comparecímento às urnas não for justi
ficado, o eleitor será multado.

Novos cursos do Senai uarantem
O presidente da Federa

ção. das Indústrias do Es
tado de Santa Catarina
Fiesc e do Conselho Re

gional do Senai, Milton
Fett, esteve quinta-feira
em Jaraguá do Sul, para
presidir dois, eventos na

área da Indústria local: a

assinatura de convemo

entre o Departamento Na

cional do Senai e a Weg,
para a realização de cur

so de eletrônicae o lança
mento do curso de super
visores de primeira linha
na . área metal-mecêníca.
Ambos os acontecimentos
tiveram lugar no Centro
de Treinamento dó Sefiaí.
Primeiramente foi celebra
do convênio destinado à

formação de recursos hu
manos no setor, a ser mí
nistrado no Centro de:
Treinamento ·Weg-Cent'tht.
weg, sendo uma extensãa
do curso já implantado em
Blumenau, pelo Senai.
PRIl\1EIRA LINHA
Às 19h30, o presidente

o PMDB, o grande ven

cedor das eleições à nível
nacional e estadual, foi
também o partido que
maior número de votos so

mou no Vale do Itapocu,
nos munícípíos da 17a. e

60a. Zona Eleitoral. À ex

ceção de Schroeder. onde
a liderança do prefeito Al
do Pasold foi ratificada
nas urnas, com os candí-:
datos do PDS vencendo,
nos demais'o PMDB levou
de vencida, com boa mar

gem de sufrágios.
Em SCHROEDER, Amil

car Gazaniga (PDS) ven

ceu com 915 votos, con

tra 645 dados a Pedro Ivo

Campos (PMDB), 620 a

Vilson Kleinübing (PFL), 6
a Raul Guenther (PT) e 5
a Acácio Bernardes (PDT).
Para

.

o Senado, Nil
son Bender somou 1.052
votos, Vasco Furlan 962,
Evelásio Vieira 522, Cid
Pedroso 428, Dirceu Car
neiro 20" Nélson Wede
kín 199, Colombo Salles
192, Aldair Muncinellí 159,
Américo Faria 97, Milton
Sander 50,' Laer Gomes 40,
Isolde Espíndola 31, os
valdo Della Gíustína 22,
Evaldo Amaral e Reinaldo
Machado 20, Gert Fischer
12, Dibo Elias � e Gilberto
.Pereíra 5. Pan} a Câmara
Federal os mais votados
foram Luiz Gomes com

528, Artenir Werner 398,
Antônio Carlos Konder
Reis 191, Moacir Thomazzi
124, Luiz Hen-rique 491,
Victor Fontana 95 e Vil
son Souza 86. Para a As
sembléia Legislativa, Pau
lo Bauer teve 1.152 votos,

Ademar Duwe 485, Décio
Piazera 162 e Osni Piske
105 votos.
MASSARANOUBA
Para o governo .do Es

tado, Pedro Ivo fez 2.370,
Kleinübing 2.094, Gazani
ga 696, Raul Guenther 30
e Acácio Bernardes 11 vo
tos. Entre os mais votados
ao Senado, Lazínho 1.601,
Colín 1.516, Dirceu ,Car
neíro 1.184, Cid Pedroso
916, Nélson Wedekín 870,
Laer Gomes

_

857, Milton I

Sander 166 e Vasco Fur
lan 565 votos. À CâÖlara
Federal: Ivo Vanderlínde
1.339, Vilson de Souza
1.173, César Münch 537,
Fernando Bastos 381, Luiz
Henrique 380, Konder Reis
196, Renato Vianna 195,
Moacir Thomazzi 120 e

Geovah Amarante 88. Pa
ra a Assembléia, Luís Ha"
milton Martins (PFL) 930
votos, Adernar Duwe 899,'
Jair Girardi 808, Paulo
Bauer 604, Sidnei Pacheco'
124 e Francisco Mastella
128 votos.
GUARAMIRIM
No município-sede da

60a. Zona Eleitoral, Pedro
Ivo foi o' maís votado,
'com 3.102 votos, Kleínü

bing 2.250, Gazaniga 692,
Guenther- 106 e Acácio 27
votos. Ao Senado da Re

pública, Evelásio Vieira
somou 1.934 votos, Dirceu
Carneiro 1.456, Cid Pedro-

. so 1 :298,
.

Colombo Salles
1.209, Wedekin 1.178, Pe
dro Colin 942, Aldair Mun
cínellí 129 e Vasco Furlan
com 335.. Para a Câmara
Federal, Vilson Souza so

mou 1.068 votos; Luiz Hen.

Milton Fett presidiu o lan
çamento do -curso de su

pervisores de la. linha na

área 'metal-mecânica, que
terá inicio a 23 de feve
reiro de 1987, no Centro
de Treinamento do Senai
de Jaraguá do Sul. O cur

so será ministrado em con

vênio com a Deutsche Ge
sellschaft fur Technische
Zusammenarbeit _ GTZ _

sociedade alemã para o

desenvolvimento tecnoló
gico de cooperação mú
tua, entidade da Alema
nha Ocidental. Além do

presidente da Fiesc, par
ticiparam do ato o diretor

regional do Senaí Célio
Goulart, o diretor de pro
jetos da GTZ para o Bra-

. ríque 1!029, Victor, Fonta
na 628, Moacir Thomazzi
410. Luiz Gomes (Lufa) 341
e Jaime Amorim (candida
to do PT de Guaramínm]
301 votos. Adernar Duwe,
para a Assembléia, foi o

mais vodato .... com 1.305,
Celso Pereira' (nascido em

Guaramirim) 606, Nagíb
Zattar 478, Décio Píazera
378, Paulo Bauer 297; João
Macagnan 164 e Coelho
Neto, com 186 votos.

CO;RQPA
'

Nas 26 urnas' de Coru
pá, PedroIvorecebeu 2.135
sufrágios, contra 1.234 de

Kleinübing, 966 de Gaza
níga, 35 de Guenther e 23
de Acácio. Os mais vota

dos ao Senado foram La
zínho com 1.571 votos, Cid
Pedroso 997, Colombo
Salles 833, Dirceu Carnei
ro 708, Pedro Colin 732,
Nélson Wedekin 549 e

Nilson Bender 510. À Câ
mara Federal, Luiz Hen

rique fez 1.478 votos, Ar
tenir Werner 127, Fontana
589, Vilson Souza 166, Lu
la. 301, Geovah Amarante
104 e .Moacír Thomazzí 91.
Duwe surpreendeu em Co

rupá, sendo o maís votado,
com' 1.505 votos. contra
1.166 de Paulo Bauer, 284
de Décio Piazera, 116 de
Marco Antônio Peixer (co.
rupaense radicado em

Joinville).
Estes os candidatos maís

votades nos quatro muni

cípios. Jaraguá do Sul en
cerrou quinta-feira à tar
de a apuração e os prin
cípais resultados estão na

primeira página desta edi
ção.

.

aperfeiçoamBnto
sil Hans-Petor Kreuchauff,
diretor do Senat local Pe
dro Paulo Pamplona, em

presários e convidados.
Na ocasião, foi esclare

cido aos empresários a

respeito da importância do
curso para a Indústria,
destinado a qualificar su

pervisores técnica e admí.
.níslratívamente, visando a'
fornecer subsídios índís
pensáveis . O projeto será

desenvolvido em quatro
semestres ou 122 horas;
sendo a primeira fase com

240 horas, a segunda com'

330h e a terceira, 152 ho-
. ras. As ínscríções estão
abertas no CT do Senai de
Jaraguá do Sul; até o dia
5 de dezembro.

,
' \j

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DEC_O 'INTELIGENTE.
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