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Em cememoração a Primeira Missa
Esta data é particular- sando nas fileiras do Se- tes, afervorar os tíbios

mente' importante' para a nhor a fim de dedicarem- trazer ao bom caminho os
comunidade [araguaense, se durante toda a vida à transvíados, fortalecer os

pois marca. para às 18 ho- santa missão de pastor de crentes, eis o que espera
ras; na Igreja Matriz de almas, numa abdicação vo, a Santa Madre Igreja, à
São Sebastião, 'a ordena- luntária a' todos os bens qual, no dia de hoje, ha

ção de dois' jovens, que terrenos para seguir o con- vereis de jurar solenemen-
devem merecei de nossa selho do Divino Mestre. te servir.

'

parte o' melhor .cannho. Assumem, assim, sem Amanhã. na ARWEG,
Referimo-nos - aos Diác. dúvida, responsabihdades após a primeira missa, a

,
Luiz Carlos Berri. filho de sobrehumanas. sempre for- de Luiz Carlos na Igreja
Aléssio (Nilza Pamplona) talecido o ânimo a graça Matriz S. Sebastião e a de

Berri, nascido em Blume- de Deus que não os aban- Nivaldo na Comunidade,
nau e ingressou no. Semi- donará enquanto lhe fo- S. Francisco de Assis, se

nário de Corupá em 1970 rem fiel. rá servido almoço come

e Diác. Nivaldo-Oliveira Como pregadores da moratívo a: primeira mís

Souza, filho de Alexandre verdade e do bem, os .seus sa, com o comparecimento
(Luzia Uliano] de Olivei- corações serão .ílumínedos de pais, parentes e convi
ra Souza, nascido em' Bra. pela 'Divina Providência dados.

ço do Norte, ingressando para vencer os .muitos Como integrante do Ser.
no Noviciado N. Senhora obstáculos que haverão ra Clube de Florianópolis,
de Fátima de Jaraguá do de defrontar, no desempe- saudamos este evento. fru

Sul. em 1979 como voca- nho do sagrado ministério. to da perseverança em prol
clonado adulto. Curar as almas, confortar das vocações sacerdotais.
Eles atenderam ao cha- os aflitos, amparar os íra. Deus seja louvado!

mamento divino, ingres- cos, esclarecer os ignoran- Eugénio Victor Schmöckel

Câmara est'á funcionando em novo local

Li'vro . reún,e'· redações selecIonadas
"Bscrevendo nosso li

vro" é o nome da obra
lançada quarta-feirá à tar

de, pela 19a.' Ucre, "atra
vés da Divisão' de Admí
nístração de Ensino. patro-

'

cínada pela Com.Tnd. Brei
thaupt, dentro da progra
mação dos sessenta anos

de fundação da empresa,
O compêndio reúne reda
ções dos alunos das esco
las Isoladas.' escolas reuni
das, grupos escolares, es

colas básicas e' colégio das
redes estadual, municipal
e particular de ensino dos

municípios' de Corupá,
Schroeder, Massarariduba,
Guaramirim e Jatagué do
Sul.

o concurso foi lançado
em setembro. com texto
livre em prosa e verso.

Segundo Iris Piazera, di
retora da Ucre, que con

siderou. o acontecimento
como um "ato de amor",
um total de 15f escolas fo
ram convidàdas, das quais
35 efetivamente participa
ram, apresentando 214 tra
balhos. sendo que 94 'se-

lecíonados eipublicados: de
autoria, de ahirios' e 'pro
fessores. Os trabalhos" ês
tão inseridos nas '71 i>ági
nas do livro; com 4' "mil
exemplares e que' 'fài:ão
parte obrigatória de todas
as escolas e bibliotecàs
da, -regiã9' ,

' ,

o diretor Bruno 'Brei
thaupt, da empresa aní

versartente, afirmou que o

patrocínío da obra é uma

contribuição para o cres
cimento'cultural da comu
nidade mícrorregíonal e

que traduz o agradécímen.
to e a participação da '

Com. Ind. Breíthaupt, mar
cando indel-evelmente és
seus 60 anos de ex.stêncía,
de um caminho iniciado

pelos' pioneiros Arthut .e

Walter Breithaupt. Na oca

síão, também, foram entre

gues menções honrosas
aos alunos selecionados
com trabalhos, 'além de

exernplares do hvro, -pre"
'faciado pela professore

:

e

gerente de formação pró
'fissional da emprer a, 'Olga
Píazera Majçher.

Enxurradas causam transtornos

A Câmara de Vereado- Leónidas Cabral Herbster, 19 próximo, todos os fun-

res de Jaraguá do Sul" cíonáríos da munícipalida-
que desde' a instalação do HOMENAGEM de receberão a tradicional

município, em abril, de cesta de natal, nas quais
1934, funeíonava em pe- O funcionário municipal foram investidos Cz$ 170

pendências anexas a, Pre- Antônio Anacleto, foi ho- mil, através da Arse-

feitura, está, agora. em menageado no dia 10, pe- pum. As fortes chuvas de ve- pocu.
novo local, na rua Expe- la aposentadoria, após 30 Informou ainda Konell rão que têm c'aído com A

.

f
'-

'din ormaçao e o se-

dícíonérío Gumercindo da anos servindo a Prefeitu- que segunda-feira, dia 15, 'regular freqüência nas úl- cretärío de Obras e Via
Silva, edifício Ana Rico- ra, atualmente como :en- será ativada a decoração tímas semanas. na região,' cão, Afonso Píazera Neto.
bom Barbi. ao lado do Ho- carregado de obras em Ne- natalina nas ruas e praças causou uma se'rie de pre-

�
,

_
Acrescentou o engenheiro

tel, Itajera, A transferên- reu Ramos. Ingressou no centrais da cidade e que J'Ul'ZOS e transtornos no Sl'S-' d té
'. -e

dqUe apesar o ermino : e

cia aconteceu segunda- serviço público em 19 de no dia 19 renneiern as tema viário do município, maís um exercício, as vá-
feira. opresídente do Le- outubro de 1956 e recebeu obras de terraplenagem notadamente nas ruas e

'

f
'

t d b Ih dnas ren es; e tra a o a

gislativo, Adernar Winter, uma placa das mãos do para a implantação do estradas com revestimento Prefeitura continuam em

aquiescendo a pedido do' Chefe do Executivo. A in- terceiro reservatório do
primário: No centro, duas franca atívídade; :--eitàhdo

Executivo, concordou em formação é do secretário Samae, cujas obras inicia- regiões críticas de alaga- como _�xe,.!ll:g.J,o t.,,�,ITarga
ceder as dependências da da Administração Ivo Ko- rão em princípios do pró- mente continuam prove- mente, retif,iqaç_ãg �'-e �ns*i-
Câmara, que abrigarão al. nell, acrescentando que dia ximo ano. cando problemas, na Ma- bramento dä"'E'sffàâil' Chi-
gumas divisões da muni-

ESCOLAS TERÃO ELÉIÇÄO NO DIA 20 rechal Deodoro, na altura ,co de Paula, c\Ú:ps,::,J:ratla-
cípalídade, como planeja- do Colégio São, Luís e na .Ihos acham-se-ns.eltura do
mento, compra e sala de 'Nó 'p:róximo sábado, dia Básica Prof. Valdete Inês

'

Reinoldo Rau, imediações ceQ:>.itério, devendo, c:onti
reuniões, em vista da ca-

20 de dezembro, ocorre- Piázera Zindars. Estas es- do semáforo. O temporal mIar ,até adiante do campo
rôncia de espaço existen-

rá eleição de diretores em colas já têm suas Comis- de domingo foi um exem-, da 'Fluminense. Na área da
te. estabelecimentos de ensi- sões Eleitorais formadas e pIo dos transtornos e par.a educação; dois', prédios
.o paço mun:cipal, onde

no da rede estadual, em desenvolvendo as ativida- minorá-los, a Prefeitura vêm_ sendo ampliados em

até então fUhcioIiava a
Jaraguá do Sul. .o pleito des necessárias para que encomendou um projeto de duas salas de al,lla e de

Câmara, foi inaugurado será realizado no Centro as eleições ocorram dentro galerias, que deve' inici�r pendênçias. São eles, as

em agosto de 1941, quan- Interescolar de_ 19 Grau da maior harmonia e dos a sua execução no próximo Escolas Municipais d,e 19
do presidente da RepúblL "Mário Krutzsch',', Escola parâmetros legais, inseri- ano, com a abertura de Grau Cristina Marcatto e

eil Getúlio Vargas, int,er- Básica Prof. José Duarte dps na legisJação especí- tubulação na rua Domin- Alberto Bauer.
ventor feder�l Nereou Ra,- Magalhães, Escola Básica f�Gà.\q\!te rege o sistema gos daNova, até o Tio Ita-
mos e prefeito e 1· Ten.

Julius Karsten e, Escola ,ê\�tdtà:l.
-

:PROGRAMAS CULTURAIS _ SCAR, ARTUR MüLLER oti' ttiA:15NIDA
DES. VOCE PRESTIGIA? IRIIiMI EXPOSITORJ3S PARA ,LOJAS

�.; ';�:;

, MOVlMENTAÇ�O,I�USTRI�L.
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BODAS DE OURO .: ALFREDO' Bc IDA JANSSEN
v

- Casementos neste sá- bado,: baile e concurso Ra- aníma 2 baile público na

bado. Barra, lOh - Pedro inha da. Amvalí. c2m con- sede socíaí da SEi{ Vier
Zaleski/Zelma Lescowitz, correntes de toda a mí- rense, a partir das :A2 ho-

16h30 ., Alvaro Baumgar- crorregíão, A vencedora ras.' Todos sao convioaaos

tel/Maria Rosalina Días .e foi a simpática e bonita ,a parncipar,
Pedro víeíre/üurdes Mar- Fedra. Lucíana Konen, de - A l\;a. lI�iU:. couua

quardtj Nereu Ramos, lüh . J,araguá do Sul, níha do terníza seus mncionanos e

Osvaldo Nós! Isabel Souza, casal Ivo e Cecília Konell. direção terça-rena
-

proxr-
16h � Arno Voltolini/Ro- Nosses cumprimentos pela ma, com um Jantar 'as "'0

sane Panoch .

e 19h30 - conquista, horas, eQÍ uepencencias ua

Valmor Klein/Rosicler Ro, - A Kohlbach reúne na AAöß.

pelato. .Ontem. Márcio tarde deste sábado, no Gi- - Hoje .e amanhá (dias
Bankhardt/Inês Krause, násio Artur Müller, cota- 1J e 14), se o tempo per-
- Terça-feira próxima, boradores e familiares, pa- mítír, � umma etapa 00

dia 16, forma-se em Ma- ra a testa de final-de-ano, Campeonato catannense

teJllátiça Plena, pela Uni- 'com a presença 140 papai' de Voo Livre, em Jaragua
vers�ade Federal de San- noel e sorteío de brindes. g,p Sul.

ta Catai1na, o jc;)Vem R,o- Com� atração máx�a, o, - O Cl' do Senat reu
berto João Eissler, filho de gaúcho Renato Borg4etti e níu conselheiros e impren
João (Edla Bertha Wulf) sua galta ponto. A premo- sa, para a última reumão
Eissler. Roberto é o üníco ção é de caráter Interno. do ano e contraternízaçãé.

. que concluiu o curso, dós - Professeres
.

da rede Foi terça-feira, no Restau-

.

30 que ínícíarem, Pelo seu municipal confraternizam- raute Monjoío.
esforço e dedicação, os se neste domingo, no Par- - O Cine Jaraguá exí

nossos cumprimentos. que Malwee, marcando o' be de 13 a tõ/dezembro,
- Comemorando seus encerramento do ano leti, o super-policial "Eu sou a

60 anos (dia 9), a Com. voo Já no dia 1,9, sexta- lei" e, dias 17 e 18, ".0

Ind. Breíthaupt, em con- feira, a Arsepum premo- valente arqueiro de Shao

Junto com a 19a. UCRE, verá baile público, no Ju- Iín" (keratê}.
promoveu quarta, à tarde, ventus, com "Os Galopei- ,

- As 18h deste sábado,

no Baependi, solenidade de ros do Pampa". na Matriz S. Sebastião, a

lançamento
.

do livro de - Na Igreja Evang�lica,. ordeeação sacerdotal dos

redações escritas por alu- recebem a. bênção matrt-. diáconos Luiz Carlos Ber

nos da região, em prosa e monial, hoje, Reno Weller' ri e Nivaldo de Oliveira

verso. Após o concorrido e Glau,cUmara BlödoTn, Lo- Souza. Nosses perabénst.:
evento, houve um coque-' renor Manske / Maurína - Pela passagem dos 50

tel. Bola branca pela íní- Silva, Mário Wischrai/Sil- anos de vidá -matrímoníal,
ciativa. via Schulz, OSmar Liese.p.- : recebem as bênçãos Har-

-, Eu g,ê n 1 o .vtetor berglZenita FiScher e Adi- ry e Sibila Krutzsch é AI

SchIilöckel. Filho, o Ceni- mir Setter/Márc1a Amo- fredo/Ida Janssen, ne Igre-
ilho, e Cint1!l ChÍodinl, noí- rim.

.

. já Bvangélíca-Centro. '

_

varam domingo, ein En- ,,- Neste sábado, diaJ3,
.

- Na noite de hoje, sä-
seada, durante comemora- na Sociedade Atiradores bado, o encerramento da

ção ido aniversário da noí- de Corupá, o 1\> Baile das 5a. Oliseja, no Juveptus,
va. Amigos, irmãos e o os Flores, com a Banda Mé- com entrega dos troféus e

pa1$ Eugênio Vtctor (Bn_J.- . �ico
.

Brass,' p�la_ pririúüja baile cõm á BãlÍaio:hà-Vet�
, nhllde) Schmöcke'l- e' ml�- vez na cidade.' �

-

de Vale.
dio (Maria "Ita") Chiodi- ,- Beto promoções fiÍi(r-

.

ni cOInpartilharam das ale- 'cou para' o dia 24: de ·de

grlas. AD-Genlnho. e,Cin- zembro, vésperá de Natal,
tia, os parabéns. no . Juveptus, _Q. Baile de
- Comemorando seus Naltai, com o 'Grupo 4a.

25 anos de emancipação, Redenção, de Itajai.
Barra Velha realizou sa- A Bandinha Aurora

João e
Venha conhecei as últimas novidades da moda

. infanto-juvenil que seus filhos vão adorar. Para
.

todos Os gostos e para todas as ocasiões,

Rua João Píccoli, 161, em Jaraguá do Sul.

A MAG I A

Mamãe Coruja
Roupas, perfumes, bijouterias, artigos' para .

pr:esentes;
-

__ "..;�1� j! i
Tudo para o público infanto _ juvenil ..

'

Recebemos a linha, idà gatinha :OtHELLo' KITTY"
colÔnias - shampoos..,. sabonete - espuma de banho.
Suas fórmulas suaveS foram testadas para não irri
tar a pele e os, cabelos das crianças.
Rua Baião do lUa Branco, 168...:. Fone 72-0695

Jaragua do Sul�SC.

SE

DE

VESTIR

Rua Pres, Hpitácio Pes�
soá, 868

Fone 72·1201

Jaraguá do'�SllL

Sorvé1�ria Ki..D:elícia Em Jaraguá do Sul, uma nova opção para você.
Venha, comprove e usufrua das ßaborosas sensações·Ki-Oelicia.
'./�ceitamos encomendas para festas,-aniversá:ri'o�, cas.amentos 'e ou-

tros acontecimentos.
.

" 'kf :·iRua J�1;�ll1e:n9)�68ir.:.. defronte da Árweg.
,

junto aQ Mercéi<!ao'Malhàs; .

.

.

Ontem, día 12 de dezem
bro' comemorou-se os '50
anos de casamento do que
rido. e estímado casal Al
fredo (Ida, Antoníe Fre
rích) Janssén, leitores do
"Correio do Povo" há dé
cadas e que muito contrí

. buíram para o progresso
de Jaraguá do' Sul. O Sr.
Alfredo é funileiro e ex

proprietário da firma que
levava seu nome,

.

atual-

mente Janssen & Cía, Ltda.
Um :culto neste domingo,
dia 14, na Igreja Evangé
lica Luterana-Centro, lem-.
brará a passagem da data,
ladeados dos filhos Henri-

_ que e Herta, da nora inês,
do genro Geraldo e. dos
netos Magali', Dítmar,
Claus, Jane, Eliane.e Gerd,
que lhes homenageiam,
homenagens estas as quaís
nOs juntamos. Parabénsl.

.

DR. VICTOR BAUER JÚNIOR

Para alegria da esposa cais. '_ '

.

Kátia e do filho Rafael; o - O novel médico deverá
jovem Victor Bauer Júnior continuar as suas atívída
concluiu o seu curso de. des em Curitiba, onde
medicina pela Faculdade também fará cursos de es

Evangélica de Medicina pecíalízação em cirurgias
. do Paraná, íntegrando a cardíacas por' maís quatro
turma de 1986, com dístin- anos.

-

ção. Para comemorar o im- Ao doutor Victor Bauer.
portante evento compare- Júnior os nossos respeito-

--Gell- às solenidades, no' dia --S()S'" " cumpri-
11 d? corrente _ M�ssa na �entos pela sua formatu
Igreja Santa Terezmha e Ha, seus pais, irmãos, avós
Culto na Primeira -Igreja lia, seus pais, irmãos avós
Pl'esbeteriana Independen- e sogros, tom os votos de
te de Curitiba, enquanto que se transforme num dos
no dia, 12 verificou:-se .. a grandes cirurgiões do País,
cerimônia de Colação de salvando vidas preciosas
Grau, no Auditório .Ben- que� se vêem_ vítimas. do
to Munhoz da Rocha Neto atual momento.' mundial,
(Teatro 'Guaí.ra) e, final- cheio de-tensões, de incer.

. mente, hoje baHe .de for- tezas e de dúvidas quanto
matura .no Esporte Clube ao' destino da humanida-
Pinheiro, na Aventda .Pre- de.

.

sidente Kennedy. -

O "Vitinho", assim, cha
mado ·para diferenciar do

pai, desde tenra idade ma

nifestou pendores para a

medicina, acompanhando
sempre que permitido as

operações dos médicos 10-

-

'Jóf�, ielóglos, pulseiras, anéis, aliançàs,
prataria, artigos em ouro e tudo o mais para
presentes na

RelojoariaI
I

. Vale a pena a tnmscri
ção do juramento: "Prome
to que; ·ao ex.ercer a' arte
de' curar, mostrar:llle-ei
sempre fiel aos preceitos
da honestidade, da eari
dade e ,da ciênCia" ..

, Avenida
Marechal Deodoro 443 e.Getúlio Vargas n° 9
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Jaraauaense
o dia era consagrado a

um profissional: o Dia do
Protético. E aí tudo acon
teceu. Reunidos' festiva
mente, a APROPAR, assim
é

.
conhecida na Cidade

Sorriso a Associação dos
Protéticos do Paraná, que
resolveu prestar uma ho-

homenageada' el' Curitiba
PÁGINA_.03

Nos días 16 e 11 pr6xi- . hino revelação. Cristiano
mos, terça e quarta-feira,' Nichelatti, de 14 anos,
a Fundação Cultural de .

cantará canções do: 'gêne
Jaraguá do Sul, Sec.retaria �'r9 sertanejo �

e popular: e,
de Educação,-'Cultura; -Es- 'à' tarde, o' papai noel .dís
porte e Turism_o e, Aseo- tríbuírá -balas·. e . alegrará
dação dos Artesãos, pro- a 'garot.ada, que está con-.

moverão Feiras deArtesa-: vidada ':.�' participar do
nato extras defronte a Pre- acontecimento. .

.

feitura Municipal, consti
tuindo-se numa opção pa
ra a compra de presentes
e artigos para o 'natal. In
dependente destas feiras
extras, no sábado vindou
ro, dia 20, acontecerá Fei
ra de Arte e Artesanato do
mês de dezembro, onde a

partir das 10 horas, o me-

torno da pessoa do home
nageado. enaltecendo o es

pirito de . àutentlcidade
profiss�onal do sr. Mário
Nicolini, ao longo, destoas
anos, onde com gabarito
espelhou a sua vocação.
refletindo sempre entu
siásmo e incentivo à todos
os que fazem da Prótese e

da Odontologia o seu sa

cerdócio profissional pe
rante a comunidade.
No curso da reunião, foi

solicitada a presença do

homenageado, acompanha
do de sua esposa, D. Otí
lia e ladeado pelo T.P.D.
sr , Ilárío Delai, hoje con

ceituadíssimo protético' em
. Curitiba e que, por sina).
iniciou os seus conheci-'
mentos técnicos com o sr.

Mário Nícolíní.. recebeu
das mãos do sr. RADONIL
CELISNKI, presidente da
APROPAR, uma Placa de
Prata, registrando o gra
to evento que a todos
emocionou.
Marcaram presença. ain

da, o Cd. Alfredo Guenther
e Sra., acompanhados de
seu filho Fernando Tadeu.
Cumprimentos ao vete

rano profissional de próte
se que muito honra a ci
dade de seu nascimento,
que colheu já no ocaso de
sua vida o reconhecimen
to oficial de sua classe,
pelos relevantes serviços

.

prestados.

Marisol investiu USS 4,7 mi:lhões em equipamenlos

menagem singela a um

profissional competente,
como sóe ser o estimado .

cidadão' [araguaense.: sr,
Mário Nícolíní, pelos seus
56 .anos . de. .Técníco em
Prótese Dentária, inteira
mente dedicados a serviço
da Odontologia.

Foto tirada no RestauranteMadalosso, em Sta. FeItel
dade, mostra o casal Nicolini com os promotores·
da homenagem.

. .

Na oportunidade da ho- Dr. Monir Tacla, Diretor do
.

menagem maís de . uma Curso de Odontología da
centena de protéticos se Universidade Católica do
achavam presentes, pres- Paraná,· além de alunos
tigiando o marcante acon- do Curso Profissionalizan
tecimento, acompanhados te de Prótese Dentária do
das esposas. Também se, Colégio Estadual do.Para
faziam presentes vanos ná.
cirurgiões 'dentístas da Ca- O T.P.D., sr. Vilmar F.
pital do Paraná e de Santa de Oliveira, em nome da
Catarina, entre os quais, classe reunida, teceu ge
destacam-se o CD Prof. nerosas consíderaçõss em

Sediada em Santa Cata
rina, a Marisol S.A. In
dústria do Vestuário de
monstrou sua confiança
nos rumos da economia na"

cional, fazendo investimen
tos da ordem de US$ 4,7

.

milhões para aumentar o

volume de sua produção
em 20% a partir de feve
reiro de 1987, além de ele
var ainda mais o grau de

qualídeds dos produtos
que industrializa no setor
têxtil.

Entre os equipamentos
adquiridos este ano, des
tacam - se principalmente
300 máquinas de costura,
15 máquinas circulares de
malharia, 3 "Econ-o-Plon"
para tingimento, com ca

pacidade individual para

900 quilos de tingimento
por partida e uma rama
de acabamento de malha.'
Além dos equipamentos

adquiridos, a Marisol in
vestiu também na amplia
ção de sua estrutura físi
ca, acrescentando' ao. seu

parque fabril mail? 8.700
metros quadrados de edifi
cações. Também inaugurou
mais quatro unidades in
dustriaís de costura em

cidades vizinhas a Jara

guá do Sul (onde se.Ioca
liza a matriz) e que esta
rão em operação no iní-

Aliás, -ne día '15,- segun
da-feira à noite, o "bom
velhinho;' �miiUará a sole
IÍidád� de acionamento, da
iluminaçãd

. iiat�linà," ;:de
fronte a Prefeitura. 'É; 'de
19 a 24. todas as. noites,
distríbuírá balas na Praça ,

Ângelo Piaze�é!:" ... ".

Barra Velha' é sede de
-

'Comarca
Em solenidade realizada . zer através de aterro 'em

às 18 horas de terça-feira, . área nobre de Barra Ve-
,

na Secretaria Municipal de lha.
.

Turismo, foi oficialmente
.

.

entregue a Cidasc, a draga SEDE DE ,COMARCA
flutuante da Secretaria da Pela Lei 6.899, sancío
Agricultura e do Abasteci- nada pelo governador Es
mento, que vem axecutan- .perídíêo Amin,

.

foi criada
do trabalhos de desasso- a Comarca de Barra Ve- .

reamento e· despoluição lha, de Ia.. entráncía..Em.
da lagoa de Barra Velha. decorrência da criação da
A draga custou aOS cofres Comarca -de Barra Velha
estaduais 3 milhões e·.156 � que desmembrou-se de
mil cruzados. A· lagoa, Píçarras L, foram criados
muito conhecida e apre- um ofício de r,egistr9 de
ciada pelos veranistas do ímóveís, um -tabelionato de
Vale do Itapocu e Norte netas e um cargo de juiz
do Estado, é ponto de e de promotor 'de . la. en

grande interesse turístico trância. São sedes- de Co
do município e a dragagem marca. no Vale do Itapo-
a ser executàda, além da cu, além de Barra Velha,
recuperação, possíbílíterà Gs'U�la.. �ámi.rim e Jaraguá do
a formação de área de Ia- .

CORUPA .REUNIU As MULHERES RURAIS
cio do'ano que vem, gé
rando,900 novos empregos. Realizou-se no día 3 ds

, Ta m b é m preocupada '.novembro, em Corupá, o

com a preservação do' I Encontro de Mulheres
meio ambiente, a empresa Rurais, promovido pela
colocou em funcionamento Acaresc. Participaram do
uma completa estação de . evento 60 mulheres, vín
efluentes. onde foram in- das de :várias comunída
vestidos cerca de US$ 300 des do meio rural. O obJe
mil. Segundo a diretoria tívo do encontro foi: ana-
4& Marisol S.A: "objetí- lísar a sítuação da mulher
vamos no próximo ano,

.

ruràl, principalmente em

oferecer aos quatro mil relação à sua saúde. Por
colaboradores" clientes e isso, as mesmas participa
acionistas, uma empresa ram de uma palestra so

com reais perspectivas de bre "Saúde da Mulher",
contínuo. crescimento". realizada pelo Dr. Antônio

Beleza, ginecologista de
Jaraguá do Sul. a qual foi
importantissima e ajudou
a esclarecer alguns aspec
tos relativos ao exame

preventivo do câncer, cuí-

NÚCLEÓ- DE ESTUDOS DA 3a••DADE

ALO! ALO! AMIGOS DO NETI

_ AQUELE ABRAÇÖ- NATALINO!

COMUNICAMOS AOS NOSSOS CLI�NTES E AMIGOS

QUE ENTRAREMOS EM �RIAS COLETIVAS NO

PERíODO DE 24.12.86 A 04.01.87. NÃO H�y�R�;,)\:& l·di"! ,_ ,

EXPEDIENTE NESTE PERIODO.

dados e tabus relacionados
a gravidez, puerpérío. e

menopausa.
Outro ponto foi um es

tudo ,em.. grupo para le-
. ventar sugestões .e analí
sar a validade do encon

tro. Todas foram' unânimes
em dízer que foi muito vá
lido e que novos encontros
deverão acontecer.. envol
vendo maior· número, co

mo também de casais. Se

gundo Alice Eyng, exten,

sionista da Acaresc de Co

rupá, o encontro atingiu
seus objetivos ,e agora com

uma comissão formada de
,7 mulheres rurais, anali
saré .as 'propostas do en

contro e planejará ativi
dades para o ano de J987.
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Bditlal 15.220 de 03..12�86. íredo. Bhlert e de Irene
AntOO1� Juracl StrlDgort e Romig BhIßrt.
Vaudete, Plnter
Ele. brasileiro, solteiro, in
dustriário, natural de Luís
Alves, neste Êstá.do, domí-'
ciliado e residente' na Rua
Perdínando Pradí, 73, nes-

'

ta cidade. filho de"Vícto
tino Stringari e .de Ondí
na Spezia Str'lngar,i'.

'

Ela,
brasíleíra,

.

solteira, .proíes
sora, natural de Matelân-.
cía, Paraná. domiciliada e

residente na ,Rua EmU
Burow, 163, nesta cidade,
filha de Arttlío Pinter e de
'Elizabete Steinmacher Pín.
ter.

Edital 15.221 de 03-12-86.
Roinllson Persik� e Janne
Carla Wert

"

Ele, brasileiro. solteiro,
vendedor, natural de Gua
ramírím, neste Estado, do
miciliado Ja 'residente em

,

Jaraguá - Esquerdo, né�te'
distrito. filho de Roland
Persike e de Elfrida Krü
ger Persike. Ela, brasileí-

,

ra, solteira, costureira, na-'
tural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente
em Jaragué-Bsquerdo, nes-
.te distrito, filha ',de Man-

ANIVERSARIANTES,

Anita Staroskl

Proclamas de ,Casamenlos ,

Ele, brasileiro. divorciado,
secretário, natural de Co
rupá, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua

Augusto Míelcke. 466, nes
tá cidade, filho de Lucio
Pio de Amorim e de Es

tephanía -Ricardo de Amo
rim. Ela, brasileira, soltei
ra, do lar. natural de Co

rupá, rieste Estado, domi
ciliada e residente na Rua
Augusto Mielcke, ,466, nes-'
ta cidade, filha de Frede
rico Staroskí e de Ida Sta
roski.
Edital 15.231 de 09-12-86.
Edson Sacht e ,Hannelore
lVerner

'

Ele, brasileiro, solteiro, au
xiliar de escritório, natural
de Jaraguá do Sul, domi
ciliado e residente na Rua
Julio Ferreira, 610, nesta
cidade, filho de Bernardo'
Reinholdo João Sacht e de
Rosa Bridaroli Sacht. Ela,
brasileira, solteira, balco
nista, natural de Corupá,
neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Julio
Ferreira, 610, nesta cidade,
filha de Alfredo Werner e

de Veranda Werner.

Edital 15.232 de 09-12-86 .

Raínoldo Streber e Jurema
Fuzzi
,Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Rio da Luz

L neste distrito, filho de
Alvino Streber e de Ma
ria Cardozo Strebér. Ela,
brasileira, solteira, operá
riCl, natural de, Rio dos Ce

dros, neste Estado, domi
ciliada e residente em AL
to Garibaldi, neste distri -

to, filha de Juita Fuzzi e

de Ana Zanghelini Fuzzi.
Edital 15.233 de 09-12-86.
Sebastião Moacir Gonçal
ves Franc::o e Rosangelà
Aparecida Rosa
Ele, brasileiro, solteiro,
operano, nátural de Ca
noinhas, neste Estado, do
miciliado e residente na

Rua Francisco Zacharias
Lenzi, mista cidade, filho
de João Maria Franeo e

de Maria Rosa Franco. Ela,
,

brasileira, solteira, do lar,
-natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

Rua Francisco Zacharias
Lenzi, nesta cidade, filha
de José Rosa e de pelicia
Rosa.

E para que chegue ao,

conhecimento de todos,
,

mandei passar o presente
Edital, que será publicado
pela Imprensa em Cartó

rio, onde será afiJi;ado du-
'. .�

rante 15 dias. ,

.

Edital 15õQ22. .de .04-,12-136. '
. MARGOT ADaLIA GRUBBA LEl:L\fANN, Ofidal do R"-

Rainoldo BaUmanD. e El- gístro 'Civil do c19 Distrito" da Comarca de Jaraguá do Sul, Bs-
" . tádo de Santa Cataiiita,. Brasil, faz saber que compareceram emilra Voigt '.. Cartôrío exibindó os documentos �aidos pela lei, a fim de se

Ele, brasíleíro; viúvo, 'ine- babilit,ªrem nara casar, os se2UhJ,tes:
cânico, nature] de Jár�guà � Edit�1".15�214 de '02-12�86. lha de Iva�ildo Dalcanaledo Sul. domíeílíâdo e re-

Valdino .Laube e .Irícema e de Ana Dalcanale.sidente na Rua José.Bauer, .

826, nesta' cidade,' filllo� de .

'UeGker

Ricardo Baumann 'e de Ele, :brasileir01 solteiro.

Paulina SíewerdtBaumann. motorista" natural' de. 'Ja

Ela, brasileira, dívorcíada, ragué
.

do Sul, domiciliado

costureira, natural de-Blu-
e residente em' Rio Cerro

menau, neste Estado,' elo- 'I, nests distrito, filho de

mícilíada e resídente na
Max La:-uöe e de Edla böge
Laube. Ela" brasíléíra, sol

Rua José Bauer; 826:; ':188- ,

'

ta cidade, filha: deHàrry teíra, costureíré, natural
de Pomerode, neste Esta-

'Vqigt e de A�ma _Voi.gt. do, domícilíada e .residen-

Edital,15.223 de 05-�2"86.. te na 'Rua L.éopo�do Bla:
Alelr Fernandes e Reeílvía. Sê" 1.239, nesta CIdade, fí-

Tomasel1 Moescb ,_-lha de Herberto Uecker e

El brasíleí lteíro. de Isolde Uecker,
. e, -: _aSI elro, so euo, ,

.,

_

operador de máquina, na-
tural' de Jotrrvílle,' neste Eemal 15.215 de 02-12-86.

Estado, domrcíüedo e' Te- Cópia recebida do. cartório
de Mafra, neste Estado.

sidente em Estrada Nova, Celso' Pasdíora e Audete
.

neste distrito, filho de Pe-
Wagner ,.'.dro Fernandes e de Meli-
Ele.' brasileiro, solteiro,

da Fernandes. Ela, brasí-
tetra, solteira, do' lar, 'na- mecânico, natural de Ma

tural de Assis Chateau- Ira, neste Estado, 'domici

bríand, Paraná,' domícilla-
liado e residente nesta ci

da rê residente em Três .dade, n,lho de José Pas-
. díora Filho e de CatarinaRios do Norte, neste dís-
Elvira Pasdíora, Ela, bra-

tríto, filha de 'Genésio
.

síleíra, solteir-a,' professoMoesch é de Rosalina To-
ra estadual, natural de

maselí Moesch.
domiciliada e residente em
Mafra, filha de Carlos Lí
bio Wagner.e de GeFt�u"
des Karesinskí Wagner.

Edital 15.218 (je 03-12-86.
Cópia recebida do cartório
de Schroeder, neste Esta
do, _;"".:
Günther Didmar Vogel e
Josimére Silva Eller
Ele, brasileiro, solteiro, au
xiliar eletro-técníco, natu
ral de Jaraguá do Sul, do
miciliado 'e residente na

Rua .601, nesta Cidade, fi
lho de Getulio Vogel e de
Dorothea Michel Vogel.
Ela, brasileira; solteira, do
lar, natural de Ploríanó
pois, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua
das Nações U'n í d a s.

Schroeder-SC, filha de Ar
Ii Jaime Eller e de Tere
zinha Maria da Silva.

Edital 15.219 de 03-12-86.

Cópia 'recebida do cartó
rio de Schroeder, neste
Estado.
Luiz Carlos Rodrigues Car
valho e Zuleide Gonçalves
Dönat
Ele, brasileiro, solteiro, ca
beleireiro, natural de Telê

maço Borba, Paraná, domi-
.

ciliado e residente na Rua
'Jtuaguá, em' Schroed:er,

Edital 15.'216 de 03-12-86. rieste Estado; filho de Eu
Walmir Carlos Wischral rides, Rodrigues de Carva
e Rasane Batséhauer

.

lhe e de Laurita Apareci
Ele, ,brasileiro" solteiro, da de Jesus Carvalho. Ela,
operário, natural de Jara- brasHelra, solteira, do co

guá ,d9 Sul, domiçilia<;lo e . mércio, natural de Toledo,
residente na Rua 25 de ju- Paraná, domiciliada e' re
lho, 454, nesla ..cidade, fi- sidente na Rua Alfredo
lho' de WaldeIÍlar Wisch- Carlos Meyer,' 97,. nesta
ral Ei 'de Edla Kupas Wis- cidade, filha de AlCides
chraI. Ela; Jn'asíleira,

" sol-' Donat e de Geny Gonçal
t.eira, operAria; natural de � veR Costa Donat.
Jàraguá dQ Sul domicilia
da e :residente' ha Rua
Bol1v'ia, '233, nésta.'. cidade,

, filha de Oscar Batschaüer
e 'de Frteda Batscnauer:

'Edital 15.224' dEn 05-12-86.
Arlindo Borchardt e ZHda
da Silva .

Ele, brasileiro; sólteiro,
serrador, natúral de Jara
guá do Sui, dömicilíado e

residente em Jaraguasi
nho, neste distrito, filho
de Willy Borc:qardt e de
E'sa Wichert 'Borçhardt.
Ela, brasilei·ra,: solteira,
costureira, natural ,de Itaió
polis; neste EstéJdo, domi�
ciliada ;e residente em'Ja
raguasinho, neste distrito,
filha de Aldori da Silva e

dE' Dalvina da Silva.
f

'

Fazem' anos hoje: 13
, Sra. Lúcia Maria Meier
Harnack, Sra. R o san e

Eíchstaedt Ritta, emPetró
polis-RJ.
Fazem anos domingo
Sr. Valdir Jos� Pietru

zp, Sra. Marli Gonçalves,
Simone Lilian Stéphani.
Dia 15/deze.mbro
Sr. &io Oldenburg,

Johnny, 'filho Edgar (Ja
nete) Gramkow�
Dia 16/dezembró
Srta. Rita Bublitz, Wil

son Luís Floriani.
Dia 17jdezembro
Sra. Téa ' Marquardt

Schmidt, Eveli Moreira.
EUete Marina·· Fagundes,
Cláudio lr., filho Cláudio Edital 15.225 de 05-12-86.

(Maria Lisete) Herbst. Ivo WiUkoski e Avina
Dia 18/dezembI:o Boshàmmer
Sr. Andre Weinfurter Ele, brasileiro, sol,teiro, Edital 15,211 de 03-12-86.

Filho, Sra. Elvira Müller .estofa.dor, natural de Ja- , Alôzto Clemente Matter e

Westphal, Sr. Paulo G. taguà do Sul, domiciliado Ivanilde, l>alcanale
Hoffmann, Sra. Gúisela e residente em Jaragu4- Ele,

--

brasileiro, 'solteiro,
LUzia Steilein Ristau, Cris- Esquerdo, neste' distrito, operário, natural de Nova
Uán Rodölfo Wackerha- filho de Alvaro Mariano Trento., :ne�te Estado,. do-.
gen, Evelym, filha ,_,Ario� Wittkoski e de Ana Hoff- miciliado e residente na

valdo (Ellen-Sílvia) Han- . m:ann WittkoskL Ela, ora-, Rua João Jan,uário Ayro-,
sen, Henrique Wal t e r sHeira, solteira, professo- so, 915, nesta cidade, filho

'

Schramm. ra. naturall de Jaraguá do de Luiz Motter e de Ma-
Dia 19/dezembro. Sul, domiciliada e residen- r�a Voltolinl. EléÍ,. hrasilei-
Sra. Ângela Amin He- te em Jaraguá-Esquerdü, ra, solteira, costureira, na

lou, Sr. Cláudio Olinger neste distrito, filha de Hu- tural de Rio dos Cedros,
Vieira, Sra. ,Marli Garcia, go Boshammer e de Ana neste Estado, dOinicilia{ia' 'Edital 15.230 de 05 de de
Andréia Gomes e Def€i"de Finta Boshammér. e residente na Estrada -<1k: 'zelnbro de t986.· .

SÓ
...

'

__u_za.... -'-,__
. _�.;'L;·=.,',...:.�=:;;;..�.....''_t'�_ ...................--.........-_---r�i.,..b-al-d-i,:--n-e-st-e-distrito, �fF:;Tacio Alaor de Amorim e

O e s -," â c h à n 'I. e L li c i o
ENTREGUE. OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS, DE' QUEM um OFERECE O MELHOR
EM ATENDIMENTO.'

..

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUA - AV. GETULIO VARGAS, 26 - FONES: 12-1261
72-2078 'FALE COM O LÚCIO E RETORNÊ SEMPRE.

Edítal 15�226 de 05-12-86.
. Jair José Pellens e Rosinha
Corrêa
Ele, brasileiro, solteiro, in
dustriário, natural de Ja-

raguá. do Sul, domiciliado
e residente na Ilha da Fi

gueira, neste distrito, filho
d(� João Silvino Pellens e

de Maria Siqueira Pellens.
Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural de Ga
ruva, neste Estado, domi
Ciliàda e residente na Ilha
da Figueira, neste distrito,
filha de José Corrêa e de
Mafia Gonçalves.
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A PEDI.DO:

Feliz.. 1·8.18,1·/:2,do . ·rapai .: Noel de
. &n

.

virtude 'à�' �óvc;; e c�v�J'd�; �ta- ' .. sabia muito bem que era íaísa ... E, pa_"
'

que wriiidQ a, nossa pessoa;;'nâ eui- ra sua íníormação, "notável" e impor-
çäo dos jornais "Gazeta de Jâraguá:"� tante caluníador, ainda me consíuero
"Correío do Povo", de U5 e Ub-l:&-tlb, um anônimo, mas se algum. día ror con-
pelo despeito de um tnconíormado �. siderado como uma pessoa de destaque,
o ex-peemedebista Altevir Fogaça Jú-" será às custas de meu sacrífícío traba-
mor -. vimo-nos na ,obrigação ue nos lhando e estudando pois, acreditamos
defendermos e refrescarmos um pouco que, com 21 anos de trabalho em em-
a memorie deste detrator asqueroso que· presas de nossa comunidade, quatro
agora, como íez a incompetência ao anos de serviço público e três cursos

PDS na véspera -das eleições, através uníversítános, possamos até .ter espe-, .

do seu, folh�tim "Jaraguá 2.UOO"/ está rança de sah: do anommato .. '.' .

atacando as fa.miUas .�e pessoas decen- 9uap.to à farsa na eleição do Diretó-',
tes, como últímo recurso de suaíncom- río, posso lhe garantir que :Çla realmen-
petêncía, pois a sua invejá não_pennl:_- te existiu, mas foi em {}f;07.85, quando
te o reconhecímento do valer ue nín- o Sr. Fogaça e seus asseclas elegeram
guém porque, uma ..

vez não atíngídos
.

um Diretório do PMDB que não unha
seus objetivos, perde até o .respeíto por peemedebistas (e a reíaçao está conos-

pessoas que.nada tem a ver com o des- co), :e só pedir, que podemos.Ihe mos-

peito e a mvejado Sr. Fogaça, que não trar, se não lembra: Como as farsas du-
se conformá 'em ter. perdido a �ondi- Iam pouco, a Justiça anulou a .1raude
�ã9 de Presidente do PMDB e não obte-' e. graças nos nossos esforços, conse-

ve sucesso na sua intenção de ser can- guimos tirar o PMDB das cinzas e con-

dídato a Deputado Estaduai,' fatos que duzí-lo com, firmeza até o lugar de gran,
não ocorreram por. culpa nossa, mas de destaque em que hoje se encontra,

.
sin:) pela disputa democrática.

"

E se o partido hoje é forte e unido não;
As crítícas- dirigidas aos dissiden- há porque continuar íncontormado Sr..

tes, pela comissão executiva, após
-

as Fcgaça,
.

eleições. podiam ser contestadas Foga- Na
. reportagem "E' AGORA DESSI-'

ça ••• E um direito seu. O que não tem DENTES", não foram' criticados cem-

nada a ver é a sua "cara de pau" em panheíros e sim ex-peemedebístas. O
afirmar que nós. nada fizemos pelo an-.. estranho é que o Sr. agora estátalando

tigo MPB, quando o Sr. Fogaça ainda em união. Nas tantas vezes que o pro-
nem, penseva em se radicar em nossa curei para integrar-se ao partido, quaíí
cidade .•. Fui membro fundador da co- foi a resposta que obtive? Não lembrei
missão provisória do MDB. Pergunte às do que dizia: "Que não apoiaria unn

pessoas que participaram. Elas presta- analfabeto como candidato a deputado,
rão os devidos esclarecímentos.jO Sr. e um inválido' como Governador?" ...
as conhece muito bem. Aliás, isto está gravado aí no seu es-'

Outra questão: E que o Sr. não se '. crítórío. É só ter coragem de confir-

lembra de que, em 1982, quando o mar ••• Ou já destruiu as fitas, amigo
PMDB lutava contra tudo e contra to- [urunai
dos, coloquei o meu nome como can- S.e "papaí-neel'Ivnão chegou até você

dídato a vice-prefeito, na chapa com em novembro, lião se preo,cupe, pois.
Reginaldo Schiochet, ajudando o par- ainda resta algo da coisa pública para
tido a ganhar a eleição. Onde estava você também. Se Ipara o Sr. coisa pú-
o prezado amigo? •. Certamente enco- blica são recursos) que o partido íelíz-

lhido em seu escritório, com vergonha mente dispôs nestas eleições através.
de ser um homem de frente das linhas dos fundos que éons�guimos· junto à'

do PMDB. No entanto, assim que o par- comunidade, posso te adiantar que o'

tido ganhou, não. teve o menor cons- caixa do partido ainda tem, o� suficiente

trangimento em puxar. o desfile da ví- para comprar a 'sua chupeta. .. Os �o->
töría. cumentos .de caixa do partido estão a

Se hoje trabalho na Prefeitura, com 'sua disposição, para comprovar o que
membros de minha família, do que mui- distribuímos. Quero ver se pode íazee .

to' me orgulho, isso atesta gue nós te-, Ö mesmo: no período da. sua gestão ...nas:

mos capacidade e contamos com a con- eleições: de 1982. Será que existia do,.·

fiança do Sr. Prefeito. cumentação de caixa? .. E, quanto aos:

Quanto às benesses, Sr. Fogaça, pode serviços que prestamos à comunidade'

perguntar a membros honrados da sua no mês 'de 'novembro, garantimos que,
família, que conosco trabalham na Pre- foi um inês'igual a qualquer outro on-

feitura... Elas não existem. Ganhamos de só cUmprimos o nosso dever. Não se'

somente o nosso salário. co... 'o qualquer preocupe, 'a 'coisa pública está em boas
trabalhador. E se isto é algt.. que a sua mãos, e ci comunidade sabe disso. Se

inveja não aceita, e o tornet um calu- seu prestigio não' dá para eleger n,em.
niador deslavado, vá ao Prefeito e 50- "meio vereador" não é culpa nossa

I '

. licite as nossas demissões e fique com (Leia-se candidato do Fogaça a depu-
as vagas para a sua excepcio!lal com- tado 563, votos). O nosso, ajudou" gra-
petência. ças a DEUS, a eleger até DEPUTADO'
Quanto a� cida,dA.G;'[�l..q:�e se refer; QUE, NA SUA DESPEITADA OPINIÃO,.

-. segundo diZ - e��tftl brau do ano-· ERA 'ANALFABETO ...
mmato, posso lhe .garantIr que o mesmo E, quanto a nossa sede de poder, Sr.
não tem poder panf tirar ninguém do F()gaça, poss.o lhe afirmar que. se ser-

anonimato. :a' quasé' (fã seu nivel: o que vir à comun.1dade _ ter vocação para"8
mais sabe fazer, é

.
dissiminar notícias função públ:ica _ ser persistente, coe-

falsas e caluniar' os outros, como no rente, ter 'firmeza de caráter. ser tra-
. dia das e1eiçÕ'es (15-11-8Q), quando pa- balhador, enfim, trilhar um caminho em

faVa as pessoas na rua para. prazero- busca de:um objetivo ... é ter sede de
samente, mostrar a edição do jornal poder, então posso dizer Sr. Fogaça
liA Noticia" daquela data e qUe tra- que te!nho muita sede. Aliás. vou pIe-
zia matéría mefitirõsa contra' i( péssoa

'

cisar 'de muito poder, 'para 'proteger a

do Sr. Prefeito, do Candidato Ademar ,comunidade, a minha família. o nosso

Duwe e contra a. nossa pessoa. E ele ode ró rio contra a sua

Novembro

DO POVO 'PÁGINA ·06

.espécíe, que, AQUI NÃO VOU ADJE
TIVAR, POR'UMA QUESTÃO DE RES
PEITO' E EDUCAÇÄO, MAS' ESTA
ADJETIVAÇÃO JA FOI FEITA COM
MUITA PROPRIEDADE, NO MACRO
ENCONTRO REGIONAL DO PMDB.
REALIZADO NO CLUBE ,ATLÉTICO
BAEPENDl A TEMPOS ATRÁS,
PÊLO ENTÃO DEPUTADO ROLAND
DORNBUSCH, LEMBRA!

IVO KONELL·
Presidente do Diretório Municipal do

PMDB de Jaraguá do Sul.

Destil Máquinas' ltda.
Equipamentos para fábrica de doces de Irutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre,

Rua Joinville, 433 � Fone 72-1564
Jaraguá do Sul _ SC.

Escritório Contábil. Garcia
CRC-SC sob n9 0015

Escritas fiscais e contábeis

Imposto de Renda
Reglstr� de Micro-Empresa

Confira a eficíência de '.
nossos serviços.

Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

Falo Lida.Cenler
Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mais uma ampliação do 20x25 e um álbum. C(J)'J.O

brinde,

XEROX _ APENAS Cz$ 0:60

Foto Center . Galeria Dom Francisco - S<.:.!a 05'

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de trânsito - in
ventários. - �obranças e advocacia em geral.
Rua Reínoldo=Ráu, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

PERFLEX
/ -....

.

RUA JOINVILLE; 1838· JARAGuA DO SUL· sc
.

FONE: (04731 72-0996 '

/ PERSI�IAS • BOI • ESQ. DE ALUMíNIO

I
I
J
!iL_,__........ -'- -_------_

.

Persianas horii'ontais e verticais,
box para banheiros,

divisões, toldos. portas sal1Íonadas, esquadrias'
e cercas eio aluminio.

Consulte-nos! Fone 72-0995

t;

'f-·-----�-�-��------------------------
i. ESCRITÓRIO. JUruDlCO
,
1. José Alberto Barhosa
Alexandre Dellagiustina Barbosa

'.

A' :9 _v o G A D o 's - �
,;

Ru� JoãÇ> MarcattQ n. 13 - t�,,�ll_çla!:, :Sala 204

Jaraguá do Sul.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'NE'Tl--co-ntlui mais IBI cursa,
no mercado. Finalmente a

Prof. Crenílde despertou
com rara felicidade o pro
blema da oportunidade de
negócios, dispondo-os de
tal forma e de maneira tão
clara que o aluno (e que

. alunolj Alvim Schroeder
sugeriu transformar o "Ba
rão" no contador de histó
rias da Ilha de Santa Ca
tarina (para substítuír o
" b r u xo" Cascaes?) ou

quem sabe reeditar a fan
tástica história de Roque
Santelro da bela Ilha de
encantos mil.
Os concluíntes do curso

foram os seguintes: Prof.
Aurora Goulart, Dylton do
Valle Pereira, Ilza Maria
Llorente González, Alvina
Niehues de Farias, Luiz
Roberto Prudêncio, Srta.
Maria Alice Silveira, Ma
noel Alfredo Barbosa, Is�
mael Novís da Silva, Ru
bens de Oliveira,

, Alvim
-

Schroeder. Eugênio Victor
Schmöckel, João Jayme
dos Santos, Rolf Edelberto
Bub, João Alseu Ramos,
Mario Luz de Farias, Má
rio Itímura. Elfriede Pau
line Kalvelage, Iríneu Ra
mos Pinheiro, Alice Gou
lart Prudêncio, Olavo Iná

cio da Silveira, Sílvia 'dos
Passos Pinheiro, Catarina
Maria Vieira dos Santos,
Iran S. Piazza e Eloá Vahl.
De não se esquecer de
mencionar o nome da Co
ordenadora do Núcleo, a

competente Prof. Neusa
Mendes Guedes. Curso pl
não botar defeito e de unia
utilidade que a todos en

tusiásma. Não é à toa que
na França existe uma Uni
versidade para a Terceira
Idade, segundo o Prof.

Francisco Gabriel Heide-·
mann, Chefe do Departa
mento.

..

Foto gentilmente cedida
da Divisão de Imprensa da

O NETI "'" Núcleo de Es
tudos da Terceira Idade
acaba de concluir maís um

curso de 30 horas de du

ração, realizado de 28 de
outubro a 04 de dezembro
de 1986, no Centro Sócio
Econômico da UFSC, com.
50 vagas, das quaís 20%
foram .reservadas a pessoas
com menos de cinquenta
anos.

O Curso "INFORMA
ÇÖES 'SOBRE ADMINIS
TRAÇÃO DE EMPRESA"
foi coordenado pela Prof.

Aurora. Goulart, partici
pando os seguintes pro
fessores: Luiz Salgado
Klaes, Pedro da' Costa
Araújo, Samuel da Silva
Mattos, Flávio da Cruz,
Jane Iara dá Gosta, Cre
nilde Rodrigues Campelli,
Nelson Back, Ademir Reis
(Horto Botânica), Edemar

por Moacír Loth, Chefe
Universidade.

Antoníní, Rubens Nodari
(Fitotécnia) e Edemar All
dreatta (Aquicultura).
O curso em questão de

senvolveu-se em torno da

gestão de pequenos negó
cios, onde despontava a

conceituação g e r a I
.

da.
administração, o enfoque
específico da organização

. e funcionamento da pe
quena empresa,' desmisti
ficando a suposta comple
xidade do seu manejo e

execução, o exame deta
lhado do estatuto da mí

cro-empresa, sua organi
zação desburoeratízada e

seu, funcionamento sim

ples e eficiente, os aspec
tos fundamentais de mar-

'.

keting, onde o termo não

só induz propaganda, mas

um conjunto de atividades
.

para a boa apresentação do

produto para fazer�o

Advogada
�lÁRCIA BUTTCHEVITZ

se pUderá ler· mais & lunicípios
Representantes das Comissões Pró-Emancipação

,dos distritos de Iporã (Mondai), Lindóia (Concórdia),
Itapoá (Garuva), Santa Rosa (Sombrio). Victor Meirelles
(Ibirama) e José Boiteaux (Ibirama), se reuniram día
25 na Assembléia Legíslatíva com os deputados Dércío
Knop, Irai Zílío: Hugo Biehl, Ivan Ranzolín, Gilson dos
Santos e o deputado eleito João de Mattos, com o

objetivo de antecipar procedimentos, visando a eman

cipação política dos distritos citados. Segundo o' depu
tado Dércio Knop. por exigência da lei federal n�vos
municípios só podem ser criados no período de ,d9is
anos antes da eleição municipal. "Por isso, como esta

mos nesse período, no inicio da nova Iegíslatura serão
'encaminhados à Assembléia os projetos para a eríação
dos novos 'municípios". O parlamentar esclareceu qu.e
esses distritos que pretendem se transformar em mU�l
cípíos preenchem os 'requisitos legais, como populä
ção, área territorial e arrecadação, entre. outros.

Os projetos serão analisados a partir de março
do próximo ano.

ACIJS E JUCESC. ENCERRAM DIA- 15
Será na segunda-feira, día 15, a última reunião da

diretoria da Associação Comercial e Industrial de Ja

raguá do Sul, que reiniciará as atividades �omente no ..

día 9 de fevereiro do próximo ano. No penodo de 22
de dezembro á 20 de janeiro, a ACIJS concederá férias
1\ seus funcionários, porém, de 22 a 28 de dezembro,

paralizará todas as suas aÜvid.ades e. de 2? de dezem

bro a 20 de janeiro, a Secretaria Iuncíonará em caráter

precário, apenas para atendime�to dos. usuários_do te

lex, serviços de mimeógrafo, alem de íníormações ge-
raís ao quadro associativo.

.' ....

O Posto da Junta Comercial, que unciona anexo

a ACIJS, não funcionará de 15 de dezembro a .15 de

janeiro do próximo ano.

Brinquedos e Presentes para o Natal você

encontrará na

Casa SC,hmilz-
A maior variedade de

brinquedos da cidade.

Mal. Deodoro, 226'... Fone 72-0838

Desejamos a todos os clientes e amtgos �m Feliz

Natal e um Ano Novo pleno de realizações.

Separações e divórcios, acidentes. de transito,
inventários, cobranças e advocacia em, geral.
Rua .Jorge Lacerda 169 _ Sala 02 _ Fone 72-1108

.Jaraguá do Sul.

Com o Cofrinho Meridional seus filhos
vão aprender a poupar. Brincando,
A poupança ainda é a melhor maneira
de garantir o futuro,

.

Brinque de capital com seus filhos, e vá
treinando desde agora.
Qual a capitalda Noya Zelândia?

Conheça também a

POUPANÇATRIPLIC MERIDIONAL,
com rendimento mensal.

1010NII
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ELEtROL,AR'
Comercial de P�ças tida. -:

,

Onde '� seu aparelho eletrodoméstico é trata-'
do por técnicos treinados na fábrica· e o bom. aten-
dimento é um direito seu.

'

Pe.ças e acessórios eriginais e assistênéia .téc
nica autorizada ARNO, WALITA, . BRITANIA,
BLACK & DECKER, FAET, GE, ELETROLUX,
FAME e FORNOS LYER.

Av. Mal. Deodoro, 1.309 _ FONE 72..2200
,

Jaraguá ido Sul _ SC.

_J_ar__Bg.;;..u_á_,z;do_·_S_u_1__Se_m_a_D_a_CI_e_13_a.;_.. _19_','_de_Dezem_·...;._b_ro..;.,I_108_8 -.;o._CO R'R E I O .DOL P-OVO
_.-----------------------------------------

�----------------------------------------------------;,.--------------------------------�----------------� -------------------�-------------------\�.------------�---

,

-INTERIMOVEIS
Intermed,iária de
I-móveis _lida.
_ v EN D Er_

Graças à bondade do dr.

Eugênio V; Schmöckel, ve
nho recebendo "O "Correio'
do Povo'" e, através deste,

acompanhando o desen
volvimento de Jaraguá do
Sul.

Contando com maís de
460 indústrias, constitui a

Princesa do Vale do Ita

pocu o 3Q Parque Indus
trial do Estado de Santa
Catarina, representando o

seu 39. ICM"superado, ape
nas, por Joinville e Blu
menau.
Para quem lá viveu no

período de 1940 - 1942,
quando o município era

· quase totalments
-

agrícola
e a cidade poucos atratí
vos oferecia, é motivo' de
intensa alegria saber que,
nestes últimos anos nove

lustros incompletos, tudo
se transíormou ..

O progresso é evidente,
'

comprovado por estatísti
cas e ocorre em todos os

· setores de a t i v i d ade.
Administradores e empre
sários, 'profissionais líbe.

" rais e operários, todos, es-
,-==::::::::::::::::':=::::====:::;:::;::=:::;:::;::======- tão voltados para a de

senvoluçäo de Jaraguá do
Sul, a firn de que ocupe
lugar de destaque entre

·

os municípios brasileiros ..
Tenho observado, o in

teresse louvável de enal
tecer o passado jaragua
ense, o que é atestado pe
los esforços em prol do

.enriquecimento do Arqui
vo e Museu que guardam

. - 1 casa de niadeíra com terreno de 406m2, de
frente para o asfalto de Corupá ..

- 1 casa com 100m2 recém construída na Rua
25 de Julho _ Vila Nova.

,

- 2 Aptos no Edifício .Jeragué _ grande e pe
queno.

- Várias chácaras situadas nas redondezas da

cidade.
- Aluga-se casa na praia.

�. João Píccoli, 104 -fone 12-2117 - Jaraguá do Sul

Vi I a ri o-s a
document
cionados
município,
nesse sen

vet contrí
grafo
No se

.

rece enc'
da Saci
Artística,
bendo o a

presas do
Malwee SI
A meu

o que m'
senvolvim
do Sul é
industrial
está com
de proíí
que vem

mio Petro
íe de Qu'

ças rele
istória do

acando-se,
inestimá
historió
Silva.

raguaense
WEG, que
produtos
quenta
continentes.

conquistar
.vído à co

pação coa
dos níveis

Esse aprí
de ser atri
Tecnológic
e onde se

címenlos
'

nológicos.
gia nacional
de equíp

todo o ja
rgulha da
orta seus

ats de ein
dos cinco
dutos que
rcado de
e preocu
tímízação
alídade.
ento po

ao Centro

W· E· G
.

Abelardo F�' Montenegro

namente os séus colabo
radores e a comunidade

. na qual a empresa se in-

câníeos e eletroeletrôni- elaborado por empresários tegra. ,

coso da Associação de Dirigen-
S imbuído desses prin-

O . sucesso do Grupo tes Cristãos de Empresa da cípíos cristãos que opere

WEG resulta da força de Guanabara. o Grupo WEG. Seus diri

trabalho e de urna deon- Na verdade, a premo-
' gentes, olhando para trás.

tologia específica. Os di- ção do desenvolvímento sem temor bíblico, podem

rígentes compreenderam, não tem caráter meramen- orgulhar-sê da estrada per

que a empresa não tem, te quantitativo. E; tam- corrida galhardamente nos

seus vinte e cinco anos
apenas, uma função eco- bém, qualitativo. Além de

bem vividos. Compartilhonômica de produtora de visar à produção e à pro- das alegrias da g�nte jabens e serviços, mas tam- dutívídade, objetiva a me-
raguaense ao ensejo do

bém uma função social lhoría das condições de vi-
quarto de século vencido

que se efetiva pela premo- da. Há, desse modo, aper- pelo Grupo WEG, cumpri
ção do homem que nela feiçoamento das ínstítur-

mentando o sr. Eggon
trabalha. ções econômicas, jurídícas João da Silva, Presidente
Acredito que .Ioí a aceí- e sociais.

e do Conselho de Admínts-
tação do valor transcen- Já assinalou o padre tração. Que Jaraguá do
dente de uma ética social Fernando Bastos de Avi- Sul continue' a receber os
e empresarial que levouos la, SJ. a distinção entre 'frutos opímoa do íncessan
dírígentes da WEG e- se "fínís operis" e "finis ope- te labor desse Grupo que
'inspirarem em princípios rantís", Enquanto o fim honra o empresa-riado bar
cristãos e, por isso mesmo, da empresa é produzír riga verdei
a respeitarem a dignidade bens e/ou serviços, o fim (O dr. Abelardo F. Mon
da pessoa humana, moti- do empresário é, através tenegro é Professor Emé
vando seus colaboradores. dessa produção promover rito da Universidade Fe-'
Dentro dessa concepção econômica, social e huma- deral do Ceará).

cristã, é que atua' o Círcu-
:--� �� . � -:

lo de· Integração Social
formado pelas esposas dos
Diretores das empresas do

Grupo WEG e que trata

de assuntos sociais e co

munitários, facilitando às
famílias dos colaboradores
mais carentes os benefícios
oferecidos pelas empresas
e -pela comunidade.

Parece-me que os dírí-

gentes do Grupo WEG se

guem os mandamentos do

Decálogo
-

do Empresário Mari - Cabeleireira ,Unissex

s s,

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

meataís, .coroas, com entrega a domicilio.

Casa
fi des .Flores

Dr. Alte'vir� A. Fogaça· Júnior
, Advogado

Rua Domingos da Nova 102 .,... Fone 72-0498

Jaraguá do Sul-SC.

O homem e a mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calçados, tênis, con

fecções e calças US-TOP. Amami.e e a noiva tam
bém têm completa linha de artigos infantis e en

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

Aproveite as promoções especiais e vísíte a

K O X' 1- X O
Av. Mal. Deodoro 491 _;_ Föne 72-0648 _ Jaraguá
do Sul e a

.

Bordados' e Confecções A B
Rua 28 de Agosto, 2111 .... Fone ,73-0363,'

Guaramirim
Solicite a 'Visita das nossas vendedoras.

Reinoldo Rau' 606, esquina com a João Piccolt.

Leta,
- assine' e

.

anuncie no

CORRIDO DO POVO

'Spezia. & eia. Lida.

JMOBILlARlA E

.REPRESE.NTA:ÇOES LTDA .

Comercícl Floriani
Máquinas de escrever manual, elétrica e eletró
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 �one: 72-1492

Clin'ica de 'Foßoaudilogia e PSicolo'gia
,

OLGA ATAIDE SALDANHA ROSELY HELENA OLSEN

Fonoaudióloga
CRFA _ 0268

Terapia da voz-fala-audição-lingua
gem-r,eeducação em leitura' e escrita.

SERRARIA E SERVIÇOS DE TR�TOR
Madeiras para construção e' serviços de trator

com proftssíonals altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 172 __ Jé\raguá Es

querdo _ -;-
Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul �,SC.

,serviços de cabeleireiros para homens e se

nhoras cOIlÍ- manicure, pedicure, maquilagem, de
pilaçao, lbp,peza de pele e massagem. Comércio

varejista de cosméticos e artigos de perfumaria..

Rua Erwino Menegotti 66 __ Jaraguá do Sul.

Foto Nortelâridia 'I ltda�-
Rua' VenânCiO' d��Silya �Porto. 785 ;_' ,Fone 72�2804

Metalúrgica Franza Ltda ..
Rua Heinz'Mahnké 210 _ .Fone 72-1387

______--�--�------------------------�� �� -=�������J

J
�

:30�lOSBEM 1ECIDOS.

. ,

Rua Relnoldo Rau 61'_ Fones' 72-1390 e 72..2321
, Creci 643-J.

V e 'n d e

Apartamento no Edif. Carvalho,
contendo:

.

t Sutle
2 Dormitórios
Dependências:de empregada
Sala de . E$tar
Sala' de Jantar .

Sala de TV'
Cozinha, Área de Sérviço
BWC Social
Garage

Financiamento através do SFH., aléin de" outros'
terrenos, casas, apartamentos e áreas índustríaís,

, CONSULTE-NOS.

Frioliveira COlD. e -Kepres. LIda.
-- J

, fialbreria
Sob e direção de Marcy Mascarenhas de Oliveira

Presuntos, Queijos, Linguiças, Defumados,

Carne de Porco,' Carne' �ovlna 'Beneficiada,
,

Cbesier, Peru e Frän�o (inteiros e em pedäços]

:e aüna Av. Mal. Deodoro, '744 (proximidades do

Colégio Divina Provídêacís) ou faça a sua enco

menda pelo fone: 72-1181.

Representações ,Yaladares 'Ltda.

Represe�ltãnte: ,Vnmar Valadar�s Barroso
, +·i'·'

-

REPRESENTAÇÖES COMERCIAIS, VENDA DE FIOS nXTEIS,

,COMPRA E VENDA DE CONES DE PAPELÃO

E. PLÁSTICO, E RETALHOS DE TECIDOS.

Rua 28 d. Agosto 3.472 ..., Bairro Avai _ Fone 0413 .. 72-1217
Guarami'rim - SC.

OCULOS'
..... �aslenteSpague ;

..

-JOALHERIA A PEROLA' "

dTICA MODERNA
teinoldo rau,289

, '

Psicóloga
CRP 07/03037

Psicodiagnóstieo - Psicomotricidade �
,

Terapia para crianças e aduHos

Orientação de pais.

�========:::;::==A=V.=G=.e=túl=t:::;:o=v;::::::a;::::::rg=as=,=49=';::::::_;::::::1°;::::::.;::::::an:;_:d;::::::ar=,_-:==-=J_u=._ag=:::::::U_á=,::;:::dO===SU:=::I==========:-licencja

Para nós, seguro ,nãa é, só garanti'a de riscos

Seguro - é

Seguros

/81,'
Prestação de, Serviç'os

,Collsulte- nos' ",
·

A.

Lanznaster
o seu relojaeiro

Jóias, relógios, alianças, cristais, troféus, meda

lhas e.presentes.
-

Marechal 364 _ Fone 72-1267

• _f R I (i O R í f I CO
.

Ci U M Z
/

S. A.

m .. ,'

Rua -Barão do Rio Branco 168 _ Fone 72-1788 _ Jaraguá do Sul.

Produzindo alimentos com qualidade e htgi�ne
desde 1945.
Frigorífico _ Supermercado e Fábrica d. Rações.

,
.

Garci,a
... ai> c

PRÊMIO PETROBRÁS DE
CONTROLE DE QUALIDADE ·,1986

2Ei
ANOS
191)1 weg-1986

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�'P..::Á�GIN�,�A�10
NQVENA DE SANTA

CLARA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS "SIGMA"
Oh' Santa Clara que CURSO SUPLETIVO,DE 29 GRAU (PARTICULAR)
seguistes a Cristo, com Inscríção para o Curso Supletivo de 2° Grau, que
tua vida de pobreza e funcionará nas dependências do GRUPO ESCOLAR

oração, fazeis. que' en- MUNICIPAL "ALBANO KANZLER", a partir de

.tregando-nos confiantes fevereiro de .1987.
.

a providência do pai DURAÇÃO DO CURSO � Duração de um' ano e

celestial, no in t e i r o meio ou três fases, com direito a Certífícado de

abandono, aceitemos se- Conclusão de 29 Grau.

renamente sua vontade, IDADE _ Alunos maiores de 18 anos.

amém. Rezar esta ora- INSCRIÇOES _ De 10 a 20 de dezembro, no Cen-

ção e mais nove Ave tro Interescolar de 19 Grau (CIP) .

.

Maria durante nove HORÁRIO DAS INSCRIÇOES - 2a, 4a. e 5a. feira.

dias com uma vela ace- das 14 às 22 horas;
-

.

sa � no nono día deí- 3a. e 6a. das 8 às 113 horas.

xar queimar até o fim. Valor das Inscrições _, Cz$ 300,00 (trezentos cru-

Fazer 3 pedidos: um de zados)
negócio e dois ímpossí- DOCUMENTOS - 1) Registro Civil de Nascimen-

.

veis, publicar a novena ,
to ou casamento (xeróx) � 2) Carteira de Identí-

no nono' dia. . C.K. dade ..... 3) Titulo de Eleitor _ 4) CPF - 5) Histórico

'1 NOVENA DE SANTA
Escolar 19 Grau (2 vias) - 6) Certíficado de Re

servista ou Alistamento Militar (sexo masc.) - 7)
CLARA Comprovante da Firma que trabalha .

,'Oh Santa -Clara que MAIORES INFORMAÇOES _ Pelo telefone n?
seguistes a Cristo, com 72-0350.
tua vida de pobreza e

oração. fazeis que' en-
tregando-nos conüantes
a providência do pai
celestial, no inteiro
abandono, aceitemos se

renamente sua divina

vontade, amém. Rezar
esta oração e maís no

ve Ave Maria durante
nove dias com uma ve

la acesa e no nono dia
deixar queimar até o

fim. Fazer 3 pedidos:
um de negócio e' dois

impossíveis, publicar a
.

novena no nono dia.
O.M.

Aluga-se casa Ia praia
A 10 metros da prata de ItaJuba, local ótimo

para pesca e prática de surr..Parte de elma: 5
quartos, garagee varanda; no térreo _ cozinha,
banheiro, sala de jantar, sala de jogos e 2 chu
veiros. Período de aluguel: !dezembro/86 a 20.01.87
Preço

.

por dia: ·Cz$ 1.500,00. Informações Fone
72-0308.

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA MARISOL "ARMA"
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

. .

Convidamos
.'

os senhores associados, com

condições estatutárias regulares, para reunirem
se em Assembléia Geral Ordinária na sede da
Associação, à rua Adélia Fischer, 70, nesta cida-

.

de, às 19:00 horas do dia 18.12.86, para delibe
rarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA,

.

1 - Mudança do nome da Associação
'.

2 -'- Apreciação e votação do novo estatuto social
3 - Outros assuntos de Interesse social

Se neces�ária segunda votação, fica. desde já
a mesma �fetlvada para 0:30 mino após a primeira
convocaçao, com qualquer número de presentes.
Jaraguá do Sul (sq, 10 de dezembro de 1986

GUmar Sérgio Vegini - Presidente

PX CLUBE -DE J'ARAGUÁ DO SUL
ASSEMBtmA GERAL ORDINÁRIA

) .í;�\ "'''"

EDlTAL
......PE�CONVOCÃÇÄO��..!1le:.';;I;.:I,

. - .,�'..��, L
O Presidente do PX CLUBE de Jaraguá do

S�l, sc, no uso de suas atribuições e de confor
midade com os Estatutos .da entidade, convoca
os associados quites e em condições de votar, pa
ra se fazerem presentes a Assembléia Geral Or
dinária, a realizar-se no dia 16 de dezembro de
1986, ás 19:30 horas em primeira convocação, teil
do por local as Salas de Reuniões do CLUBE, sito
a Av. Getulio Vargas, 145, salas 3 e 4, nesta ci
dade- de Jaraguá do Sul, para deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia:
,1)

.

Leitura, discussão' e Aprovação. do. Relatório
de .Atividades da' Díretoríe,

.

2) Leitura, discussão e Aprovação 40 Balanço Fi
nanceiro referente o exercício dezembro/85
a novembro/Bê.

3) Eleição. de Diretoria e Conselho Fiscal para
o exercício de dezembro/Bê a dezembro/87.

4) Assuntos Gerais da Entidade.
O registro de chapas concorrentes poderão

ser efetuadas junto a secretaria, até, o inicio da
presente Assembléia.

Não havendo número legal' de associados a

hora acima mencionada, a mesma se instalará
uma hora após (20:30) domesmo dia' e no mesmo

local com qualquer número dé
'

associados.
.

.. Jaraguá do Sul, 10 de dezembro de 1986.

Airton A. de Melo _ Presidente em Bxercícío

••-

. _
ii "foi. 1:•. ·.t.:'i �,

..
-

.

�

... '�"':':

I

II

'Persianas Engler
ESTEIRINHAS HORIZONTAIS E VERTiCAIS,
PAINÉS PARA DIVISOES-TODAS EM MADEI
RA. PERSIANAS HORIZONTAIS E AGORA, COM
EXCLUSIVIDADE, AS VERTICAIS EM ALUMI
NIO E JUJ'A; PORTAS SANFONADAS EM VÁ
RIAS CORES E BOX PARA -BANHEIROS.
Nós.consertamos também a sua persiana.

Faça-nos uma visita ou ligue-nos!

Rua Max WllheIm, 869 _ Fone (0473) 72-0058
. Jaraguá do Sul-SC.

Confecções Sueli Lida
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a mais variada coleção de ínvemo, aproveitando.
as vantagens'do preço e crediário Sueli

Fábrica e Loja 1 Av. 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 ;l - Rodovia BR-280 (km 63) - Portal de Jareguá.

. Lanchonete e
-

Sorveteria Pinguim
Lanches, pízsas, petiscos, sorvetes e gelo

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PAST:eLÃO

Rua Ângelo Rubíní, 1110 _ Barra do Rio Cerro
Fone 72-2181. _ Jaraguá do Sul/SC.

Ao findar de mais um ano, vamos renovar as esperanças e como

otimismo. iniciar uma nova caminhada.

FELIZ NATAL E UM ÄNO NOVO

. REPLETO DE: ALEGRIAS.M.enelatt·;
Veículos S.I.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PAROQUIA SAO-·'SEBAsnAo- -_ ,- .,_-
-

InfQrme Paroquial
. DIA 13 _ Sábado _ NaMatríz São Sebastião _ Orde
nação Sacerdotal dos Jovens: Nivaldo Oliveira Sou
za e Luiz Carlos Berrf, por" 'Dem Murílo • Sebastião
Ramos Krieger, Bispo Auxiliar de Florianópolis. .

DIA 14 _ Domíngo ....; Matriz S. Sebastião _ Bh, da ma
nhã _ Primeira Missa do P. LUiz Carlos Berrí.
Com. São' Francisco _ 10.30h. _ Primeira Missa do
P. Nivaldo Oliveira Souza.
Matriz 19h. Missa com o povoo.
Às 8.30h. culto ecumênico pelos 60 anos de Comércio
e Indústria Breithaupt

.

S.A.

Rizicultores da -,região:vive.m período de incertezas
Dentro dos próximos

'1das,:
nesta 'época, era

dlas o problema da comer, .

_ grande a procura de com

cialização de arroz poderá pradores pelo arroz em

se agravar, Em dezembro casca. Neste ano _. diz _

e janeiro começa a entrar 'ninguém aparece, certa
a safra nova e não have- mente porque estão se

rá armazéns para guardá- abastecendo com arroz Im
Ia, devido a remanescente portado, conseqüência que
deste ano. Isto tudo devi- todos nós prevíamos. O
do a insensibilidade do produtor catarínense fica-
Governo Federal, que au-

.

�����u se� i�:cO:::���ed: PAPEL DE IMPRENSA MAIS CARO
em épocas erradas. Esta

afirmação é unânime eh

tre as cooperativas que
operam com arroz.

Tanto as cooperativas :

de Joinville, Massarandu
ba, Jaraguá do Sul e Ita

jaí prevêem emerges dias
a partir deste mês. Os pre
ços caíram � mesmo assim
a procura pelo arroz be
neficiado diminuiu. Mui
tas cooperativas terão pre
juízos, uma vez que pa
garam preços mínimos aos

produtores e com a que
da de preço a nível de ata

cado, não aUferirão rendi
mentos necessários para
cobrir os custos de finan
ciamento.

Em Massaranduba. o

presidente da Cooperativa
Juriti, Irineu Manke, lem
bra que em safras passa-

Medigrande

Sem maiores rodeios o

papel de imprensa amanhe
ceu,25% maís caro, enquan
to a corretagem de anún
cios e as assinaturas estão
congeladas. Disse o nosso

confrade "Tribuna do Va
le" que "não obstante o

sucesso eleitoral que o go
verno da Nova República
obteve nestas eleições,
creditado inteiramente ao

sucesso do plano cruzado,
pouco à pouco vai se des
cortinando a face cruel da
nossa realidade econômi
ca. Muitos produtos: bens
e utilidades, mantidos sob
controle reprimido, mos

tram-se maís fortes que as

medidas'e intenções do go
verno. No setor .de impren
sa o papel Klabin �stá sen

do distribuído aos jornais
do interior, com um au-

'Modas,
A moda' para gordos elegantes

A única loja especializada em tamanhos gran
des _ artigos masculinos ·e femininos. Av� Getúlio

Vargas 1.359 (Joínville] _ defronte o estaciona-

mento do Schoping.

Vende-se CASA:
Em alvenaria, i. 83m2, 2 dormitórios. 1 suíte,

sala, copa/ cozinha, dependências p/empre�ada, 3

banheiros, sala TV, área serviço, churrasqueira,
piscina (10m2), garagem para 2. carros e grades
nas janelas. Tratar: R. Thomaz Fco. de Góes, 366

_ Fone 72-1326.

SUBA NA

CHE GOU A

I'

HONDA Clínica Veterinária
SCHV\rEITZER

.

rá COIQ seu produto para
do pagando juros e não
tendo onde armazenar,
significando a existência
,de um grande risco de per
das da produção que está
prestes a acontecer, com

a entrada da nova safra,
sobrando, mais uma vez,

para o agricultor.

mento de 25 por cento.
Como os "fiscais do Sar
ney" não se manifestam
maís, no controle de pre
ços, aqui no interior não
se sabe maís a quem re-

correr, e a coisa passa co

mo fato consumado. Com-

pra quem quer e precisa.
O resto é conversa fia-
da ... "

E· o que dizer da tinta

de impressão e demais in

gredientes mínimos para
que uma gráfica possa fun
cionar precariamente? Ma
ma mia! Por isso se diz

que o gato mia o pinto pia
e o povo {coitado] chiai
Até quando?
Mas assim mesmo ain

da resta um pouco de hu

mor, negro. Conta-se que
na terra governada por
Brizola, ainda não tinha
sido adotado o Plano Cru
zado Il, um portuga des
ce do avião, vindo da boa
terra e" resolve

.

tomar um

táxi. Como tivesse ouvido
de mudanças cá no Brasil,
pergunta ao motorista co

mo está uma
. corrida. Res

ponde o conterrâneo:
"Ú Menél, para ti dois
cruzados ô meu chapa". .

Assim como ouviu partiu
para a prática, mandando'
dois cruzados no queixo
do motorista, que acabou
no hospital. enquanto o

outro era detido por agres
são. Notaram o espírito da
coisa? Öra, pois, pois!. ..

Inslaládora Elétrica Jaraguá
Istalação elétrica de baixa e alta tensão, montagem
de painéis. .

Rua F�tz Bartel 610 (Vila Baependi)
Fone 72-1429

E D I T A, L

AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã
de Notas e Oficial de Protestos de 'Títulos da Comarca
de Jaraguâ do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da .

lei, etc.

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartôrio para protestos os títulos contra:

Almir Teodoro e/ou Rosí BÖ$shammer .:_ Rua Exp.
Cabo Hary Hadlích, 39 _ Nesta _ Confec. John
Ltda. _ Rua 340. s/n _ Nesta _ Ehlert Irmãos Ltda.
Rua Rio Cerro II _ Nesta _ José Renato Carvalho
_ Rua Vera Fischer, s/n _ Nesta _ Juveni dos
Santos _ Rua Mal. Deodoro, 491, _ Nesta - Ma
lhas Zeli Ltda. _ Rua alivia Chiodiní Pradi, s/n
_ Nesta _ Nilta Carvalho Pereira -

_ Corupá -

Paulo
.

Dalfiore Dallagnolo _ Rua Carlos Egger,
.294 _ Nesta :_ Protasio Gorges _ Rua Max Wi

lhelm. 266 _ Nesta _ Valmor Dallabona - Estrada
Garíbaldi: Jaraguazinho _Nesta _ Wilmar Zimmer
mann _ Rua Campo Alegre, 296, Nesta.

E, como os ditos devedores não foram' encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com

f'areçam neste Cartório. na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então

dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da lei, etc-.

IH/Jaraguá do Sul, 11 de dezembro de 1986.
Aurea Möller Grubba _ Tabeliã de Notas e

. .)ficia1 de Protestos de Titulos da Comarca de J.do Sul

I,

DR. WALDEMAR SCHWElTZER
Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,

raio x, internamentos, boutique.
.

Rua Joinvllle, nl} 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 12-2840 _ J'araguá do Sul - Santa Catarina.

José Elmendörfer Lida.
., \'

CONCESSIONARIA -HONDA DA REGIÃO. CO-

MÉRé!Ó ·DE MOTOS, ASSIsr:GNCIA TECNICA
, _

" 'E BOUTIQUE HONDA-WAY.
'

ENTRE NESTA H o N DA -DÃ--MÊNEGOrn
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.

Rua Adél1a Fischer, 239. ('RodOVia �R-280)
Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ 'SC.

Persianas
Desde 1917 atendendo bem e vendendo qualidade,
Nem a chuva e nem o sol íarão efeitos sobre as

Persianas José Emmendörfer que são fabricadas com

lâminas de dura-lumínio e suas corei fixas e sólidas
sãc;-esmaltadas a fogo.

Rua Jacob Buck, 46 (fundos do Bradesco)
Pone: (0473) 12-0247

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Alimentos

Especiais
Temos uma boa proposta para os seguintes cargos'

RECRUTAJX)R DE PESSOAL'

ENCARREGADO D,E TREINAMENTO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

FATURISTA

nCNICO AGRlCOLA (com. experiência em secagem e armazenagem
�e cereals)

-

SUPERVISOR DE SEGURANÇA

AUXILIAR DE PESSOAL' (com experiência)

11!CNICO QutMICO (com experiência) ou nível superíor
(recém-formado Qulmica ou' biologia)

"

, Os interessados deverão comparecer.ou enviar Curriculum Vítae

para: Energe SIA AUmentos Especiais

BR-280 Km 58 - CP 25 - Guaràmtrim-SC.
'

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ 00 SUL

LEI N9 1.122/86
Autoriza o Executivo Municipal a

contratar Seguro' de Vida e Seguro de
Acidentes Pessoais.

O PREFEITO,MUNICIPAL DE J:ARAGUA DO

SUL, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER a todos os habitantes deste Mu

nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e

ele saciona a seguinte Lei:
Art. 19 _ Fica o Chefe do Poder Executivo

Municipal autorizado ,a contratar Seguro de Vida
em Grupo e Seguro de Acidentes Pessoais Cole
tivo para ós Servidores Municipais.

Art. ").9 '"" As despesas decorrentes da con

tratação dos seguros a que alude o artigo anterior,
correrão por conta de . dotação própria do Orça-
mento. ,

,

,

Art, 39 ..... Esta Lei terá efeito retroativo a

partir de 19 de janeiro de 1986, revogadas as dis

posições em contrário.
Jaraguá do Sul; 21 de novembro de 1986.

DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secreto de Adm. e Finanças.

Compre leU- materials de construção na

Arte Laje Jaraguá
Materials de construção e telhas coloniais direto da Cerämtca Vila Rica.

Aquecedor Solar da
-

Panílaría Jaraguá.

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

Temos o melhor e um bom preço.

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

72-2834 é '12-1292 _ Jaraguá do SuLSC.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

LEI � 1.121/86
Altera a Lei N9 344 de 30 de março de 1972.

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. 19 _ Os artigos 144 e 145 da Lei Muni

cipal N° 344 de 30 de março de 1912, pessam a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 144 _ Após cada quínquênío de servi-

ço público o funcionário estável fará jús a uma li

cença-prêmio com remuneração de 03 (três) me

ses".
"Art. 145 _ E facultado ao funcionário gozar

da licença-prêmio em parcelas mensais".
Art. 29 _ O, artigo 191 da mesma Lei, passa a

vigorar com a seguinte redação:
'

"Art. 191 _ O adicional por tempo de serviço
público será concedido à base de 6% (Seis por'
cento), do vencimento, por triênio, até, completar
o interstício aposentatório e, no mesmo percen
tual, por ano execedente respeitado o limite de

03 (três) anos". '

,

Art; 39 _ Esta Lei entrará em vigor em 1 ° de

janeiro de 1981, revogadas as disposições em con

trário.
Jaraguá do Sul,

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

21 de novembro de 1986.
IVO KONELL

Secrte. de Adm. e Finanças

Posto de Vendas Marcatto
Chapéus, bonés vízeíras, camisas, shorts,

bermúdas e cordas.
Em 'frente à fábrica. _ Amplo estacionamento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Beira Ria tel luitas letas a' cUlprir el 81
Carinhoso de Tênis, ta.
Copa Energe '':''" Torneio
Integração e 2a. Copa

, Kohlbach de Tênis, que
hoje se encerra.

o Beira Rio Clube de

Campo reuniu segunda
feira, día 8, o conselho de
liberativo, díretoría, e, im
prensa, para um jantar de
confraternização. O presí- ,

dente Roberto Madrid e METAS PARA 1987
diretoria que assumiu, em Madrid enumerou, tam.
maio, apresentou, relató- bém. a ,previsão das me

rio das atividades do pe- tas para o próximo ano.

ríodo, destacando-se neva , Na. área esportiva, . dois
iluminação e cercas no . torneíos, de bocha, dois

campo de futebol suiço.," torneios infantis de fute
reforma da, churrasqueira boi de -salão, dois torneios
da bocha e construção de '. de tênis de mesa, dois de
fogão a lenha, calçadas e -. futebol "suíço, torneio de

proteção com telas em volíbol, além de três Co
volta das canchas de bo- pas de Tênis, dois torneios
cha, cobertura parcial' do ínterclubes e quatro tor

ginásio de esportes, aqui- neíos internos. Na divi

sição de 25 cadeiras no- são de patrimônio, para o

vas à piscina e, ainda, rea- primeiro semestre de 87,
lízação de torneio de bo- está programado o prolon,
cha com' 72 participantes, gamento da área coberta
torneio de tênis de mesa em frente ao bar, com

com 32 tenistas. torneio ' inauguração da chopería,
de futebol suíço, encerra- com música ao vivo às
do día 22 de novembro, sextas-feiras e sábados;
com 156 partícípantes . e construção de dois pare
realização da 3a. Copa dões . nos fundos das can-

chas 3 e 4 de tênis. replan,
MIRTES .DECIDIU O
TERCEIRO LUGAR,
ONTEM

tio da grama do campo de
futebol suíço, inaugura
ção do ginásio de espor
tes (dla 9 de maio, à prin
cípio) e projeto da futura
sede do clube, que será
construída na: área onde
estão atualmente as qua
dras de volíbol e futebol
de salão.

,

Em 1981, o Beira Rio
completará 15 anos e

grandes eventos socíaís
estão previstos. Destaque
para o carnavel, com bai
le infantil, e conCUTSO de
fantasia e dois bailes com

concurso de blocos; dia 8
de maio, baile de aniver
sário com o Grupo 4a. Re
denção, 3a. Noite do Be

biquieto _ abertura verão
81/88 e baile ao ar livre,
em tomo -da piscina. O
presidente do' Conselho
Delíberatívo, Doe v a n i r
Danna, e o ex-presidente
Lourival Rothenberger,
pronunciaram-se também
durante a solerädade de
segunda-feira.

, J O dá ganho de causa lO Bot_fogo
O Botaíogo 'FC, da Bar

ra do Rio Cerro, conse

guiu ,segunda-feira à noi
te, dia 8, talvez a sua mais
expressíva vitória do ano.

. E que o Tribunal de Jus
tiça Desportiva da Fede

ração Catarínense de Fu-

.

tebol, por unanimidade,
de� ganno e causa ao Bo

tafogo :0..9 processo ímpe
trado pela Astel, de Flo
rianópolis, que pleiteava
os pontos da �artida rea-

Confecções Neusa e Rei
dos Botões decidiram .esta
semana o título do Cam

peonato Municipal Aberto
de Futebol de Salão (Pe
ladão). da LJFS/DME. Na

terça-feira jogaram' Pin
guela x Jaraguá EC e Rei
dos Botões x Confecções
Neusa, que voltaram no
vamente a quadra sexta

feira, para as decisões das

principais colocações, do
certame, Também a Mir
tes jogou em Jaraguá do
Sul contra a Elase, no en

cerramento do hexagonal
final do Cámpeonato Ca

tarinense de Futebol de
Salão. O quinteto jaragua.
ense obteve no sábado
passado, em Joaçaba, uma
expressiva vitóri.a de 3 a

2 sobre o Cruzeiro. atra

vés dos gols anotados por
Fernando Ceará e Bujíca,
o que lhe' deu condições
gar, ontem à noite,

A Sotiedade Vieirense,
através do Clube de Bo
lãc. 81. pàrticipou dias 6 e

7, em ltajaí, na Socieda
'de Titadentes, do Torneio
Elisábeth Konder Reis, on-.
de sagrou-se vice-campeã,
encerrando

.

marcantemen
te o ano, que foi dos mais

promissores desde. a fun

dação do clube. A classi

ficação final ficou sendo:
l� Vasconcelos Drumond

[ltajai]. 20 Vieirense (Ja-Nas demais partidas de
sábado, a Sadia goleou o

Moitas, 4 a O, e a Perdi

gão ganhou da 'Elase, 4 a

2, Sadia e Perdigão deci
dem o título estadual.

'

Iízada em Jaraguä, hämaís
de dois meses, onde foi
protagonista de Iamentá-.
veis incidentes e onde
alegava ter sido prejudí
dicada. O julgamento fez
prevalecer a justiça' e as-

o sím a equipe da estrela so

litária continua partici
pando do Campeonato Es
tadual Amador. Seu pri
meiro adversário será o

Cruzeiro, de' Presidente
Getúlio.'

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS.RIOS
.

LIXEIRAS IMUNDAS.
,

SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA

,

" /PÀGJNA� 13

Exibiçãa de· têlis dia 13 em JS
os melhores' tenistas - do
Brasil.

'

Já na terça-feira à noi
te, no C.A. Baependi o ju
dô, patrocinado pela Kohl
bach, encerrou as atívída
des do ano, com entrega
de faixas e demonstração
dos alunos do professor
Sílvio, Acácio Borges. E
neste domingo" dia 13, Sá
vio Murílo Azevedo, pela
última vez este ano, com- "

'pete em Interlagos, São
Paulo, no encerramento
do Campeonato Brasileiro
Chevrolet de Stock-Cars.

Senta Pua encerra com eleição
a que concorrem três cha

pas, .sob a presidência de
Renato Trapp, tendo a

chapa na 3 sido a vence

dora, conhecida pela cha

pa do gordo e do magro,
elegendo-se Sido o Presi
dente. e Nivaldo o Vice,
eleito' ainda Schmöckel

para Presidente de Hon
ra. 'Como não podia dei
xar de ser houve distri

buíção de presentes de

Natal, seguido de anima
do arrasta pé, que se pro

longou pela noite adentro,
De parabéns está o Senta
Pua, filiado ao Clube Atlé
tico Baependí, que no cor
rente ano fez uma esplên
dida, campanha esportiva.

Loja, 'Klein" campeã guaramirense
de 4 a 2 no domingo an

terior.

Houve, ao término, a

solenidade de entrega da

premiação as quatro equi
pes melhores .colocadas,
assim como ab goleiro
menos vazado e artilhei--
.ro. respectivamente Os
waldo Jurk e João Gesser,
da Loja Klein, ao atleta

revelação que foi Luís
Walmor Correia (Cachoei..
ra) e a equipe .disciplina,
Figueirinha. A CMg vem,

também, rsalízenelo o Cam

peonato de Futebol de

Salão, com .doze .equípes,
que será concluído somen
te em 1981.

, ..

> ...
1

.
Sob um gramado em

C.· B. 81 vice - campeão em Itajaí ����iÇ�ae: f�,���r:����s�� �

raguá), 39 Paysandu (Brus. 49 Campeonato Munící
que), 40 Glória (Joínvílle}.

.

pal da Integração de Gua
e 59 Tiradentes (ltajaí). O ramírím ....,. Troféu José
bolonista Ademir Neitzel Prefeito de Aguiar" foi
fóí um dos destaques do encerrado -domíngo à tar
torneio, atingindo a ter- de, promovido pela Pre
ceira melhor média.' feitura e Comissão Muni
O C.B. 81, encerra as cipal de Esportes. O Está

atividades do ano, neste die João Buttschardt aco

domingo, com uma .con- lheu um público regular.
fraternização -em depen- Pela disputa do terceiro
dêncías dá A.R. Wiest, en- lugar, o Cachoeira goleou

.

tregando a premiação aos a Weg Química por 5 a O
melhores do ano. e na decisão do título, a

vitória premiou a Loja
Klein, que derrotou o Can.
tareira de Jacu-Açu por 3

a 1, repetindo a, vitória

Iniciado no dia 8 de no

vembro, encerra-se neste
sábado, dia 13, a 2a. Copa
Kohlbach de Tênis, no

Beira Rio Clube de Cam
po, que envolveu duzen
tos atletas de ambos os se

xos. O jogo de encerra-

.mento, às lOh deste do

mingo, trará a Jaraguá do
Sul e a Santa Catarina, a '

dupla Júlio Góes (paulis
ta) � César Kirst (gaúcho),
q.ue despontam no rankíng
nacional. Júlio foi campeão
brasíléíro no ano passado
e a apresentação é aberta
ao públic9J�e terá opor
tunidade de ver em ação

Dia 29 de novembro de
1986 o SENTA PUA Boli
che Clube realizou a sua

festa de encerramento do
ano, no Restaurente Praia
Alegre, na Penha, de pro
priedade de Arno Vitori
no Volpi.
O campeão do Torneio

de Bolão de 1986 durante
o jantar' fez a eritrega das
medalhas conquistadas aos

seus integrantes, muito

aplaudidos. Viro Walz fa
lou do desafio das bolas
pequenas e grande. Arno
Schreiber fez a saudação
e felicitações, informando
que o bolão recomeçará
em março/Bê. Seguiu-se a

eleição da' nova diretoria,

r--
,�,:. Cji;_

'TeD;l geftt� nová em Jaraguá
,

EquipamentosparaEscritórioLtda.
Vendà e assistênCia técnica em geral.
LOja _ R. Preso Epltádo Pessoa, 419

....
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-, - ....HA 40 ANOS

"A Hist6a:la �� nOssa,,-. BIo QOde ficar s6 na saudade"

. �, ,

Fundado em 10 maio 1919. CCC 84.436.5�110001-304.
Diretor:' Eupaio Victor ScluDöcàeI � Jom.Plol;L<:..... _ .....)
n9, 7'1fJ e Diretor, de Empresa Jornalística n9 20.; Mem
bro efetivo do, Inst, Hist6rico ,e Geográfioô de Santa Ca
tarina. Redator:F1'.,J086 Brupaio!" DRT-SC-n9 214/
84. Repórter: 'Y'fonne AoS. Gonçalves ..,.. DRT-SC n9
219/84. Redaçio Admbdstraçio e PUhIIddade: Rua' Co-

,

l'OIicl Procópio Gomes
.

de Oliveira, n9: 290 .

- ex;Pos

tal. 19 - Folie 72-0091 - 89.�SO-Iaragtiá do S.l-SC
.

Impresso nas
- oficinas da

.
Organização

Contábil "A ComerCial", SIC. Ltda. ;

Assinatura para Jar-agu6 do ,Sul •••••••• Cz$ 100;00
Outras cidades" .• -e:•.••••••• ;.. • • •• • • • Cz$ '130,00

.

Número Avulso:..................... Cz$ -

1,50
.

Número Atrasado
'

Cz$- 2,00
Representantes credendadoS:

.

Pereira de SouZa
.

&cia.
Ltda, TábuIa Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro

pal Propaganda Representações Ltda.
Este Jornal é assodado a ADJORI/SC e 'ABRAJORl.

Relojoaria AVENIDÂ
As mais finas sugesÍões para presentes,

"

. jóiaS, relógios. violões, troféus,'
medalhas 'e artigos de prataria estão na··'

RELOJOARIA AVENIDA

Na MarecWe na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas· as finalidade.

Agora tamWm aq,ecedora 8

eneqla solar.

Rua Felipe Schmidt.
.

279 - Fone 72-0448 '

Viação Canarinho Ltda.
o transporte carínnose

Programe bem as suas viagens' de férias e

recreação. A "CanarlDho" coloca à sua dis
posição Os modemos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
"

Av. Mal� Deodoro, 987 _ Fone 72-1422
Jaraguá do Sul SC.

TUBO DE POLIETILENO
(MANGUEIRA PRET�}

TUBOS SANTA HELENA J..TDA.
FÁBRICA: RUA JOINVILLE.101S- FONE (0473) 72'1101

ESCRITÓRIO: RUA ca PROCÓPIO GOIi!I�. 99-fONE (0473) 72·0066
JARAGU� DO SUL- SC

Foto LOBS
Fotografias _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 12-0181

, _raß_çnburg, & eia.
�ábrica de vin!��Q \E,..•.P91mércio

de álcool à granel�.
j Prefira s��v;rnagre "Brandenburg".

'Rua Joinville, 1�S-S :. Fone 12-0239 - Jaraguá do Sul
Com Postõ' de Venda junto a fábrica.

CONFIRA A HIST()RIA ... Barão de Itapoou

forma estatutária, com a presença de
,,� O dr;. Nereu Ramos era o.Vi�-' todos os diretores da _ WEG ,e. associa

Presidente da República e a imprensa dos. Como convidados' fíguravam o sr.

local .abría espaço de prímeíra- página· 'Geraldo Weminghaus e Sra., Osório

para dizer 'que "Santa Catarina hospeda José' Schreiner, Eugênio Victor Schmö-
. um de- seus mais ilustres filhos e que ekel e Sra. e Jorge Mattar e' Sra. Du

ocupa atualmente o- segundo posto no rante o transcorrer da animada reunião
.

, governe danaçêo''. E que o' ilustre é usavam da palavra Reiner Medro, o

pranteado ·:€at�rinense. representaria o Presidente do Turí Clube, Walmor Pe
,

nosso país·'. na possa. do' novo governo reíra Lima, Osório José Schreiner, em
"

do Chile onde, acempenhàdo de ilustre 'nome da imprensa
. falada e Jorge

comitiva', elevara ö 'nome da nossa Pá- Matter, em nome da imprensa escrita.

tria.·
'

__

.

Retomavam' dois ilustres ca-

-'- Pelo requerimento protocolá, sais à Jaraguá do Sul: Mychailo Kusz

do sobn? 10428,' Adolfo Marschall, ate- ê esposa Helene, que moravam 2 anos

mão .(?), requeria licença ao Prefeito ria Alemanha, de lá retornando nova

para fazer, pequenos reparos e pintura mente (ele hoje é naturalizado brasí
externa em cor cinza, em seu prédio, à. leiro) e Wilhelm Lauter e esposa Hele
Av. Getúlio' Vargas, na cidade de Co-: ne Mayerle que 'estavam de visita a di

rupá, então distiito de Jaraguá do Sul. versos países europeus, ocasião em que
- O Bazar Elite, estabelecido à aproveítaram p'ara visitar a grande ex

rua MaL,Deodoro da Fonseca, 131, oíe, posíção de Hannover.
recia' roupas feitas, artigos de couro,
brinquedos, papelaria e miudezas em

geral, a preços excepcionais até o Na
tal. Para' deixai maís dato aos 'tnteres
sados em seus artigos, localizava o pré
dio dizendo que ficava defronte a "A
Comercial Ltda". (Próximo ao Posto Ru-

,

bíní), Hoje e prédio não existe mais
na principal artéria da cidade. Defron
te .. de A Comercial Ltda. queria dizer
que era o prédio, do 'então Hotel Wen-
.zerskí, o atual prédio-de HM, eis que A
Comercial '. construiu dois pavimentos, .

ao lado, onde se ergue hole o 4 anda
res dos Schmöckel, donos de A Comer-.
cial.

.
E· próximo ao Posto Rubíní é o

atual complexo da firma Morettí & Jor�
dan, revendedores da Ford, terreno
ocupado por muitos anos como posto
e oíícína por Hans' Beyer, este resí-

, dindo 'atualmente em Cascavel-PR. O
Bazar Elite ficava no então prédio de
Maria Bechara, hoje edificação do dr.
Waldemiro Mazureehen e ocupado por
um banco, ao lado' do então Bar Ideal,
que também deixou de existir para dar
lugar a um prédio em forma triangu
'lar, junto dos trilhos da RVPSC, local
aproximado da Ia. estação ferroviária

. de .Jaraguä do Sul, um casebre de pou
cos metros quadrados, lá pelos idos de
1.907.

..•HA 30 ANOS
O vereador Artur Müller fa

lava na Câmara .sobre o grandioso feito
do bra�ileiro Alberto Santos Dumont,
fazendo o vôo lnaugural o primeiro apa�
relho mais pesado que o ar, com co

muniçação ,ao Ministro da Aeronáuti-:
ca. O vereador Augusto Sylvio Prodoehl
representava a Câmara Municipal de
Jàraguá do. Sul no Congresso dos Mu
nicípios Catarinenses, que se realizava
em Florianópolis,

,-- Morria o Padre João Stolte e

os vereadores Fidélis Wolf, João José
Bertoli, Mário Nicolini e Augusto Syl
vio Prodo.ehl apresentavam· indicação
para envio de voto de pesar à Congre
gação do Sagrado Coração de Jesus. A
bancada do PSD pelo seu líder Raimun- .

do Emmendoerfer se soliQjirizava com

a proposição, sendo aprG'V:ääo por una�
nitnidade. da Casa.

.

.. .lIA 20 �NOS
'� Reunia-se" na Churrascaria

Dois Irmãos. o, Turi Clube Jaraguá, na

..•HA 10 ANOS

Jaraguá do Sul era o 12° maior

colégio eleitoral do bstado, cem :.W.;:SJY

eleitores, estando a frente dos JU rnu

nícípíos os de Brusque, São José, Con
córdía, Chapecó, Tubarão, ítajaí, Cri

cíúma, Blumeneu. Lages, fllananopolls
e Joínvílle.
_ O Diretor do "Correio do Po

vo", E.V. Schmöckeí, recebia ela ComlS

são de Seleção da UCAPE, em coraoo

ração com a "Tribuna do Interior", o

'diploma DESTAQUE NACIONAL, "pe
la sua atuação como jornansta, na ue

fesa dos maís nobres e elevados interes

ses comunitários, patriótica missão <ie

autêntica "Sentíneía da Comunidade"
um dos DEZ MELHORES do ano de
-.. ,

1916".
� O mês de dezembro era de

muitas formaturas: Pela FURJ, Curso
.

de Geograíía. formavam-se Aristides
Manoel Gonçalves, Elisabeth Helella

Majcher Watzko, Glays Raduenz e Már-
. cía Müller Muniz; em Letras, Imelde
Maria Testoni .. Leonice Terezinha Du

tra de' Souza e Yvonne Alice Schmö

ekel Gonçalves; em Matemática, Loríta
Zanotti e Nelson- Zelmer: .

Ciências

Contábeis, Arildo Marcos Bortolini, Ivo
Fuck, Lourival Karsten e Mário Luiz

Pasqualini. Todos eles completélndo dez

anos d� formatura .•.
- Procedia-se a solene inaugura

�ão das Lojas EM em Jaraguá do Sul,
à Rua Domingos da Nova, hoje proprie
dade adquirida da Fecularia Rio Molha.
'Na ocasião falavam Waldir O. Rubini,
da ACIJ, o Prefeito Eugênio Strebe e

o sr. Amaral,-da HM. Padre .João e Pas
tor Egberto Schwanz benziam as ins

talações. Mas não ficaya só nisso: para
prestigiar o gerente Aristides Petris e

o chefe do escritório, Leonildo Dalf(ir
ra, compareciam de Joinville o geren
te Achiles, o sub-gerente Atilio, Lopes
e esposas, além do casal José (Almir)
Mann. De Curitiba se faziam presentes,.
Hermes Macedo Júnior e os srs. Ama

ré!.l, Douglas e EterIy. Brunhilde Mahn
ke Schmockel representava o diretor
dp "mais antigo". Cyro__

Cozarim apre
sentava um coquetel de fazer água na

boca. ',' Hoje .a HM já teJIl três lojas.
'olalál
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Que as luzes do Santo 1Natal ilulftinelft todtS os

que, de algulU Iftodo, sejalft. resPoRsoeis pela

'.

PURG()ES, FURG<?I:iS Ís'öt�RMíéös E FRIGORIFICO�
Jaraguä Esquerdo Rua Dr.. El;lr!cô Fermí, 113 - Fone 72-1077

A rota da malha
,

'

Nós temos tudo
·

para a radar a todos.
..
Ven a conhecer

alinha Chevrolet 87.
Conheça em nossa loja a linha Chevrolet.B'La 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
,

," fina�ciamento facilitados.'
'

I [!1. Emmendörfer Com'érci,o de,Yefculos Ltda.
Av. Mal. Deodo,?,557 - Fones,72·06'S e 72-0060 - .!.,aguá do sul·se

manutenção tia Paz

-

, O'S' . Herdeiros � da·
! I- .,i _. Duq��a,

"

12. AS· SERRARIAS 00· DUCADO .... Sabemos. que
a Vila Duquesa fica situada,·na-orla marítima, entre as

encostas da Serra do Mar. Por isso a madeira de Lei
ali é muito abundante. Aqui havia canela, loro..pero
ba, cedro,' gabriúna, jacar-andá. ·ipê, taromã, garuva,
araçá, aribá. .Usave-se madeíre pare fazer .eesas e· ran

chos. Todavia a maior parte ere exportada. Nesses-ma
tas ficaram pobres em poucos anos. Quem maís.expor
teve eram as firmas Latíín, -Grubba, Schmitt, Garcia,
Gosch e a própria Domínio O.; Fr.ancisca. Esta última
montou uma serraria "em São João, defronte os Araújo,
'bem antes de 19-20, movida.por uma locomóvel. A. ma:
deíra toda ia paraJoínvílle. 'Q -dirigente era o Dr" .Cé
sar; o sr, Pedro Bisoni -fßi o -serrador durante, m'\!lJtos
anos. Eis a ordem das "serrarias: ia .prímeíra .-foi, a. do
Germano Campregber. onde hoje mota a Rosa-Pans
teín, montada em 1923- e 'v-enâida ·eriJ.: 1938· à firma
Schmitt. - ,'; -,�

-

-, ',.-

A segunda 'foi a da fírina 'Schlilitt;"'1iúé' Q Si:"'Ar
noldo montou no mesmo 10caÍ onde "se ergtie atualmen
te. :e uma peça .do . pat-rimônio dos 'duqúeses que' deve
ser preservada. � terceira é aquela' do Ehlert, monta-

'

da em 1928 pelo Sr. Ulisses Berlanda, depois vendida

sucessívamenta para Guilherme Läffín, Pauiino Boníní,
Willy Doering e atualmente pertence ao Ehlert e her
deiros. Esta serraria 'fica fora dos limites' do' Ducado,
mas sempre prestou servíços a ele,' por isso, merece

uma memória, como' aquela do Dr. César. A quarta
serraria foi a do João Malba, no valo da Sociedade,
nos fundos do terreno do Severino Pedrí, onde reside
atualmente o Albano Campragher. FuntioIiQu' poucos
anos e parou. Começou em 1935.

'

Outra .é a que pertence hoje ao Edgar. Foi mon
tada pelos seus pais, em 1938. Foi. ela que forneceu ma

deira para a construção das. três primeiras escolas e

jgrejas. Deve ser conservada' para a posteridade. O Sr.

Germano Gascho também manteve durante muitos anos

uma serraria, na subida da Grota Funda. Seria inte

ressante saber direitinho quando foi. Em 1950-55, fun-

cionava para valer.
.

.

Desde 1954 vem funcionando a do Demarchi. Ex

tração da medeírat era muito pesada. A árvore era

derrubada a machado e "segão", depois cortada em

toras, que eram puxadas por boís e depois colocadas

em cima do carretão. Para este serviço usava-sé o

macaco, espeque, gato, estaca, arrocho, correntes e o

estaleiro. Partes da serraria: .roda d'água, transmissões,
o quadro com a serra, o vagonete e os registros; ao

lado ficava a circular para aparar a madeíra. Ao tem.Po
ficavam as grandes pilhas de táboas e de toras.

.

Que a memória das serranas fique também em nós.

Há outros dados para acrescentar mas até agóra não

chegaram. 'Certamente para a próxima elaborilção este

capitulo será 'bem, melhor.
'

EMPREGADAS' DOMeSTICAS
ProcuramOS para ad,.m1ssão imediata, com r-ef4-
rêndas. Tratar Rua CeI. 'Precóplo Gomes 290 '(1-
ComerdaI). $

---

.jaraguá
JARAGL)Á FABRIL,S.A.
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,',

suas realizações

A Assembléia Legislati
va aprovou no día 3 pas
sado, o projeto-de-leí com
plementar, de autoria do
dep. Marcondes Marchetti,
alterando a Lei Orgânica
dos Municípios. A altera
ção aprovada determína
que as Prefeituras farão
publicar, em jornal local,
os editais e outras publí
cações de caráter oficial.
Na justífícatíva, o parla
mentar diz que as altera
ções feitas "significam es-
tímulo econômico aos jor
nais de circulação muni

cipal, bem como permiti-
Em solenidade marcada blica para prestigiar a for- rão amplo conhecimento

dos atos oficiais no ãmbí-
Para as 9 horas, na

- Esco- matura do filho. Evandro
to do município onde são-

la Naval do Rio de Janei- integra o Corpo de Fuzi-
editados os jornais".ro, com a presença do pre- leiros Navais da Marinha,

,

sidente da República, Jo- tendo estudado anterior- "É do conhecimento pú-
sé Sarney; forma-sé a tur- mente no Colégio Militar blico _ acrescenta Mar
ma de 1986 de guardas- de Curitiba, Colégio Na- cehttí _ que os pequenos
marinha, denominada "Al- val de Angra dos Reis e jornais de características
mirante Guillobel", Dentre finalmente 'Escola Naval -

municipais .contítuem-se
os oficiais que receberão do Rio de Janeiro, onde em veículos mais adequa
as espadas está o [aragua. às 9 horas deste. sábado des à circulação de ínfor
ense e único catarineru;e, será diplomado. mação no âmbito dos gé\1;s
Evà.ndro Oliv:eiréJ;,i�f_i-'

-

O casal D'Aquino tem municípios. Daí que o p.l"'O
no, filho do casàl"Wf'�- outro filho na Marinha. jeto-cte-Lei tbrna obrigató
ny (Erecê) Cubas D'Aqui� Trata-se do 29 Tenente Ri- rio a publicação nos jor
no, que seguiu qUinta-fei- cardo, do Corpo da Arma" nais locais, quando hou
ra a ex-Capital da Repu- da da Marinha do BrasiL ver".
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- Adernar Duwe e Paulo Roberto Bauer, depu
taçlos estaduaís eleítos no día 15 de novembro serão
díplomados segunda-Ieíre, às ---,20 horas, na Assembléia
Legislati:v�. _ pelo _

Tribunal Regional Eleitoral. Amigos'
e correíegíonéríos dos deputados vãô pre�Úgiâi o ato,
que ratifica as suas �leiçõe�; ,
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- - O Tribunal de Conta,s dQ EStadö tem eleição
lQarcada para- a 'próxima o qúarta-feir.a, parit. escolha do
llOVO presidente. Alitero :Nercölin1� o éltual�· disputa a

reeleição contra o ex;deputado estadual 'jior Jai'aguá
do Sul, OctacUiQ Pedro RamOs,. conseíheíro daquela
Corte, desde o ano p8SS!ldo. ..
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- Em função da crísano 'abastecimento dê di
versos produtos, -as orgenízações Ríachuelo vão. de
satívar seis Iojas, cínco em .Joínvílle e uma em Jara
guá do Sul, o Aldi da _Milr�ch.al Deodoro; ao lado do
Divina Providência. É. menos uma, opção, para o con

sumidor, o que não deixa de ser Iamentävel. '

- O DNER decidiu interditar para .. o. tráfego de

caminhões, a partir deste domingo, dia 14, a BR-I01,
entre Florianópolis e Curitiba, das 14 às 24 horas. A

mej(llda. será adotada durante o període de festas de
fim-de-ano e férias de verão. T-em gente apostando na
ineficaddade da, decisão� Não vaí vingarA·

- Armín Bylaardt, declara-se candidato .a presi
dência da Câmara dé ' Vereadores de Guaramírím. Diz

que tem -os quatro votos do PMDB. Mário Sérgio Peí

xer, do PDS, também pleiteia a presidência, com os

quatro votos do partido. Ademir Izídoro. do PFL. dará
o voto minerva. Será para Armíu.ou para' Dêgo?
- Presidente Ivo Konell, do PMDB, revelando

algumas facetas :da campanha, informou que Vítörío

Lazzarís, o eterno candidato a candidato a prefeito, .so,
licitou Cz$ 50 míl para apoiar Ademar Duwe, a depu
tado. Como não recebeu o eSperado, Vitôrio foi para o

PFL, pelo quaf pretende ser candild,ato, em 88.·
- Prefeito Eliseo 'Leone. do PMDB de Pítangueí

ras, S� Paulo, vai promover um plebiscito para auscul
tar a opinião dos munícipes, em se erguer um monu
mento ao jumento, gastando, pela imagem, Cz$ 150
mil: Quer calar a boca dos adNersários. Em tempo: o

seu apelido de meninice é "jumentínho'YOlha o coice .. ,

-' Em resposta as colocações do ex-presidente
Altevir Fogaça, o presidente do PMDB Ivo Konell volta

à, carga nesta edição contra o que considera "provoc�
cão de baixo nível". Os ataques trazem a. execraçao

. pública a discordância existente entre as alas do PMDB,
trazendo desgaste a ambos.

- A Construtora Santa Catarina está econtrando
dificuldade para implantar a BR ..280, trecho Corupá
São Bento, de 41km. O grande problema são as grandes
alturas, algumas com até 10 metros, que dificulta o

acesso das máquinas para embocar os cortes. O acam

pamento acha-se próximo de Corupá.
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DE TOMAR UMA

DECISÃO, ,TOME UMA

DECISÄO' INTELIGENTE.

Dflquino é Oficial· da Marinha

Instalada no - dia t9 de
fevereiro, a Agência de
Jaraguá do Sul do Serviço
Nacional de Aprendizagem
Profissional Rural (Senar),
tem realizado uma série'

. de treínamnetos em comu
nidades do interior, atin

gindo a significativo nú-
'mero .de agricultores. A
unidade operàtiva do Se
nar está localizada na Av.
Getúlio Vargas e o respon
sável é o técnico Jairto
Vieira Corrêa. Durante o

ano, 28 turmas foram trei
nadas em micro-trator, mo
to-serra, manutenção de
roçadeira costal motoriza,
da, olerícultura, aplicação
de medicamentos e castra

ção e, ainda, mecânica de
micro-trator. Um total de
228 produtores tomaram
parte nos treinamentos,
durante 436 horas.

Para o.'· funcionamento
da Agência dó Senar, a

Prefeitura Municipal e o

Sindicato dos Trabalhado
res Rurais vem colaboran
do. cedendo Instalações,
máquina, funcionário e mo-

. bilização.

Projeto beneficia

jornais
interioranos

- Casa mista na Barra
Vendo. Com 180m2, ein terreno de 800m2, rua

Angelo Rubíní, próximo da Igreja. Tratar pelo
Fone 12-1245.

Estad� de Sw.ta Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

o

LEi N9 1.113/86
. O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO

SUL. no uso de suas atribuições e nos termos do
inciso I do art. HO e do art. 108 da Lei Comple
ter N9 5/15, de 26 de novembro de 1975,

FAZ SABER a todos os habitantes deste Mu
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e

ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 19 ... Fica desafetado de uso público es-

o

pecíal passando à categoria de bem domíníal o

imóvel territorial contendo a área .total de ....

351,OOm2, situado na Zona Urbana deste Muni

cípío, matriculado nesta Circunscrição Imobiliá
ria sob o N9 1.122. pertencente ao PATRIMONIO
PÚBLICO MUNICIPAL, possuindo testada na ex

tensão de 8,80m para a Rua 232 Nelson Nasatto,
coincidindo com o alinhamento de meio-fio, tra
vessão dos fundos confrontando em 6,70m com

terras de Heins Edgar Raeder; lado direito extre
mando em 45,00m, sendo 29,10m com terras de
Gilberto Nasatto e 15,90m' com terras de Beins

Edgar Raeder; e lado esquerdo em 45,OOm com d

Rua 108, no meio-fio.
Art. 29 _ Fica o Poder Executivo Municipal

autorizado a permutar o terreno descrito no ar

tigo anterior com o terreno contendo a área de
35l,OOm2, que é parte do imóvel territorial com
superfície total de 4.201,50m2, situado à Rua 246
_ Adolpho Augusto Alfredo Zíemann, Zona Ur
bana deste Município, matriculado nesta'· Cir

cunscrição Imobiliária sob,N9 3.833, pertencente
a HEINS EDGAR RAEDER, de formato tríangu-
-lar, possuindo testada na extensão de 37,l1m pa
ra à referida rua, coincidindo COm o alinhamento

predial; travessão dos fundos confrontando em

41,50m com terras do Patrimônio .Público Muni

cipal (Escola Municipal Alberto Bauer) e lado es

querdo ein 18,92m, com terras' remanescentes de
Heins Edgar Raeder, terreno este que passará a

integrar. o Patrimônio Público Municipal, na ca

tegoria de bem de uso público especiaL
Art. 39 _ Fica o Poder Exeçutívo Municipal

autorízado a adquirir por doação pura e gratuita
a área de 243,15m2, também parte do imóvel terri
torial matriculado nesta Circunscrição Imobiliária
sob N9 3.833, pertencente a Heins 'Edgar Raeder,
área esta que passará a integrar o. Patrimônio
Público Municipal, na categoria de bem de uso

comum do povo, destinada ao passeio de um dos
lados da Rua 246 _ Adolpho Augusto Alfredo Zíe
mann.

Art. 49 ..... No terreno descrito no artigo '1",
conforme planta em anexo, nas confrontações. com
vias públicas oficiais, ficam reservadas as faixas
referentes aos passeios. destinadas ao uso comum

do povo.
Art. 59 _ Esta Lei entrará em vígor na data

de sua publicação. revogadas as disposições em

contrário.

Jaraguá do Sul, 21 de novembro de 1986.
DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secret. de Adm. e Finanças.
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Decorações
Decorações de Festas

.

em Geral
Velas Decorativas

Arranjos de Natal

-Guardanapos com motivos
natalinos.

Cartões de Natal em

papel vegetal,
e neste Natal contrate seu Papai Noel

(contratos limitados)
Rua Artur Müller, 99 _ próximo ao Colégio Abdon

Batista Fone: 72-2793.
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




