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JARAGuA DO SUL CIDADE SfMBOLO-OA FAMluA 'JOURDAN

FERJ: NOVOS CURSOS
EM 87 ") VASEL: "AMlN'E'

P�.Ii\JDO-GOV1iRNAI>.OR"

O prefeito Purva.l,_Vásel
mannestou esta -semalül a

SUA
.

ira; dê desconeenta
memo centra bsperüuäo
Amin, a quem ' quannca
de pseudo -' govema.C1or,
que, na sua öp:ullã6/:t'lOi
o pior de todos paf& -Ja
raguá do-Sul. "Ni<;> 'Iez::na
da", desabafa � '-A. revolta
deve-se- ao não cumpri-
mento da promessa -de' pa
vimentação do, acesso a

segunda ponte, prometido .

há dois anos e meio- ê não
cumpndo.mum gI'antte des
respeito' ii. comumdede: ja
reguaenae, 'que ." recolhe
milhões ao Estado ii rece
be, miga1llas. At� hoje ...

,

continua Vasei:";" fuí' eon
descendente de�áis 'cô-ntra
os seus atos e sempf� o

considerei, . a p � S a r
,

de
adversários pOliticas,:' mas
essa demora injy.stifiC:ável,
discriminatória; passou dos
limites e não podemos.con-
tínuer calados':

.

Somos o terceiro 'atre
cadador do Estado,' lembra,

, recolhendo "o ,m,-qnidpio,
de

. janeiro .

á novembrQ
deste ano, maís de,Ci$ 340
milhões .d� IÇM e, Ó ijue
recebemos em _(toca?'"E�
quanto o governador 'se
'auto-promove ficamos nós
sendo ludibriados, nada
gahando do Estado. Isto
não pode mais continuar
assim,

.

chega de enrola
ção", assevera o Prefeito,

(

Jarâguá do Sul poderá
-

'ter, no próximo ano.. um
,

.

novo curso de pós-gradua
ção. A direção da FERJ
esta' mantendo entendi
mentos com a Universida
de Federal de Santa Ca
tarina,

"

para conveníar o

curso � de Bspecíalízação
'em Economia' Empresarial,
destinado a profissionais
de empresas publicas e

privadas e docentes da re

gião. Oferecerá 30 vagas
a informação é da diretora
da FERJ, Carla Schreiner,
adiantando que no perío
do de 5 a 9 de janeíro..
das 14 às 18 horas, serêo
feitas ínscríções, para
observar' o ínteresse . da
clientela e, posteriormen-

, te, vla'1:itli2lar o segundlo
curso'de pós-graduação do

mumcipio, uma vez que
está em desenvolvimento
o de Especialização 'em'

Administração, da Udesc,
conveniado através da

Esag.
A diretora" da FERJ

acrescentou ainda que
existe grande probabílída
de de ser instalado em Ja

raguá um novo curso su-
. períor, extensão da Uni
.versidade Regional de 'ßlu
menau. Trata-se do curso

de Pedagogíe, a partir do
�gun<;lo semestre de �981,

'Está, .pretícamente tudo
acertado com a FURB, o

que se constituirá numa

nova opção em termos de
, superior na região.

.

MAIS UM ANO QUE SE FINDA •••

"Que a luz divina brilhe em cada
. homem, para que a humanidade tenha

,

a

'

paz desejada". Inspirados nesta ex

pressão e ao encerrarmos um �ovo ano

de trabalho' profícuo, na luta mcessan
te e diária em busca da boa informa
ção. da integração comunitária" e da

valorização regional, externamos agra
decimentos aos assinantes, anunciantes.'
leítores e favorecedores, pelo apoio dis

pensado. durante 1986; rogando ao Al
tíssimo forças para que continuemos
juntos' e fortalecidos no ano, que vai

chegar.
.

A todos, Feliz Natal, com muita paz
e .amor. Retomaremos no dia 10 de ja
neiro. com uma nova edição;

REDAÇÄOA

\..
'-

Gay'ernl Municipal anuncia lDetas para' 86
também que a forte bor
rasca de sábado, dia 12,
causou prejuízos de mon
ta ao sistema viário, e ao

patrimônio de muitos ja
raguaenses, principalmente
na região da rua Bernardo
Dornbusch. Pontes, pontí-

Ihões, estradas e bueiros
foram danificados pelas'
águas. 0-Prefeito, com re

lação a decoração natalí- .

na, manifestou sua insatis
fação com a situação atual,
prometendo "repensar o

assunto" ne próximo ano.

EnUIÍlerando as princi
pais realizações do ano, o

Chefe do Executivo Muní
cipal de Jaraguá do Sul
destacou a continuidade
das obras de pavimenta
ção, melhoria na área de

saúde e. principalmente
na educação, com a cons-

O L Ih
t

Ih -,
-

��v:� !ia:�:a�u�:�c�::� C esco e _� me ores VI files
de quadras polivalentes. O Clube de Diretores Uma comissão percorreuDurval considerou "um

Lojistas de Jaraguá do as vitrines para o julga-
OCTAClUO PRESIDE ano profícuo" e pera o. Sul está concluindo o Con- mento das concorrentes
TRmUNAL DE CONTAS .ano que vem está prevís- curso de Vitrines _ Orna- observando critérios tais

,

ta a continuidade da pa- mentação Natalina, cuja como: mensagem comuni- O, expediente bancárioOctacílio Pedro Ramos; vímentação a, paralelepí-. premiação será entreg}le cada pelo trabalho, arte e para o público, no próxiex-vereador e ex-deputa- pedes, início das obras do
esta semana. Inscreveram-' beleza da ornamentação, mo dia 24. quarta-Ieíra,":do por Jaraguá do Sul, em passeio público ela rua
se ao concurso a Mene- originalidade do trabalho, véspera de Natal, será dasvárias legíslaturas, foi Jorge Czerníewícz. co_ns-, gottí Motos, Elite Móveis, .efeito geral da ornamen- 9'às 11 horasrOtexpedleneleito día 17 passado, o trução de postos de saúde.' Comercial Jaraguá. Bazar tação no embelezamento te será normal na sextanovo presidente do Tríbu- e canchas de esp?rtes n?� "e Járagué. Kamisão, Cari- da Cidade e criatividade. feira, dia 26, e'díe 31 osnal de Contas do Estado, bairros, construção do �'

nhoso, Casa Pieper, Koe- Nos dois primeiros anos, bancos estarão féchados.

em substituíção a Antero reservatório do Samae e. a rich Hermes Macedo, Lo- foi vencedora a loja Fruet para os. clientes, devendoNercolini. Octacilio ocupa adutora. construção de n_?- jas 'Nanete. Fruet, Mene- e no ano passado, a Her- funcionar apenas interna-o cargo, de conselheiro da -

vas escolas e elaboraçao gotti Veículos, Confecções mes Macedo. mente para as transaçõesCorte de Contas do Esta- do projeto ·do centro es- Sueli e Leja Soberana. entre sí e para balanço.do desde o ano passado, portívo. municipal, além
o

-�:'_---------------"7-- Instruções sobre o funeío-'O seu Vice-presidente é de outras obras e a con-

t·'
. namento bancário nesteMoacir Bertoli. A posse tínuidade dos demais tra-

",

,'. jas F' e 's 'I 'a s! final-de-ano foram trens-dos novos dirigentes do balhos. -: .. "

mítídas pelo Banco Can-TC se dará no dia � de 'Durval Vasel informou trat ',' ,

',_.janelro.,
,",

I
'- BXPO$ITORBS .: PARA J;;QJASNATAL N.O ANO DA PAZ. QUAL FOI A SUA=CONTRIBUlÇÄ����:r IRTIM s-;

MOVIMENTAÇÄO INDUSTRIAL.COM ELE'. _' __,;;'.....
-

_----"""':"'--........---

O EXPEDIENTE DOS
BANCOS "
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J�aguA ,do Sul - ,Ecllçlo NATAL/86 OORRE'IO DO POVO
������--�����-=---------------------------
.: : :Pela ,,:Úniversidade 'Virge) .dos Santos. Felící- Prê:v�on" do -mais mo-

péaeralde Santa Catarina, dadest. vímentaâo clube da cída-
, eelou grau di� 20/dezem·' - O Rotary Clube de .de, p. Baependi. A venda

I bro, em .sessêö. solene no ;Jaraguá 'do Sul, pelo 34" .de .meses acha-sé ' aberta
.'

Centro ,Integrado de Cul- 'ano consecutivo, dístrí- na 'secretaria, aó ,preço de
!t ' tura, ii, Deyse Jacquelíne buíu sábado, .\(\ia 20, em' Cz$ ,200,OO!,

Zbnmellllánn; '_ filha' de dependências do Colégio ,- Nos días 23 e 30
, Antôniö.::, (Iria) Zimmer- Divina Providência, cerca deste mês, uma leva,de 88

mann. mâ integra a turma de 900 pacotes com pre- turiStas, do Rio, São PaU
de Direito 86/2. Agradece- sentes, doces e choçoléJ!tes lo, Minas Gerais e Paraná,
mos 'Cf convite e parabe-, a crianças, carentes do mu- ,ch�arãQ a Jaraguä do Sul,
lÚ.:z:ª-Jll.Os_pela forma,1ura.' .nícípío,' com dístríbuíção 'via' IttorÍna; ':Em; janeiro;
-

_

Secretaria de Turís- �e refrigerantes e presen- chegará novo grupo, tra-

:', mo do Municipio está ex- ça do papai. noel. zendo 'omilésimo turista.
_.'_-: .�(!�:, ,'õflcio�i aos du-

_

,-. Jaraguá do Sul po- - Numa ínícíatíva dos
bes, no sentido de indica- derá ter um novo clube de, amigos Pedro e Alberto,

, rem ::snu' ·-t�préSeiltantes serviço. Trata-se da forma- .egrönomos .da Acaresc.
"

para' o Concurso 'MiSs �Ja- cão de um segundo Rota- abriu na Gumercindo da'
,:;, ,ragué\/87, J).,qmoçâ_Q con- ry Clube, idéia recente- Silva 12, defronte a' Caixa
'" ,jUQ,ta com � �Q�!e "�e.sp.r's mente lançada e que foi Econômica, a, Delli Haus
ClulkQ j)r�Q para j:Q�cri- bem aceita, podendo se Comércio de Carnes de

� ,ção:val at�,20_ de"f,f\'ye,ei. concretizar durante a ges- Qualidade. Sucesso no

ÍO., na Seeet. ,', _" 'c
' tão do futuro governador empreendimento.

�� A substitutade Ma- do Distrito 465, Dr. Mario - Foi um verdaãeíro
r1stela, Ramthitin, ,Miss: Ja- Sousa.

'

'suceSso' o Bazar de Natal
raguá �6, seré �sc?lbida -

'

Integrantes do De- da Casa -da "Amizade, 00-

no diã 07 de_marçQ, à,1il 21 partamento de Pessoal da cerrando as atividades do
horas,' nq-' q�p.á&i9 ,'�rtur Marísol, eontratemízaram- ano. As senhoras dos ro

M'ij,IJe'r: A.,.ele�ta,;. r,epr\3.E!en- se dia 13 passado, na tarianos voltam a se .reunír
-tará ,a cidade 11,Q Ç9-!lC\l.fSO Churrascaria Rex, em Join- somente em março.
'Miss 'Santá' :çatpr_iIl.i;l., "em ville. No regresso, come- - Na Igreja Evangélí-

.; 13i��Jla\i; ")10' . (::I1él ,��, de moraram a vitória da em- ca Centro, haverá culto
�rçQ.-c';, _.",,-",, I presa na Olimpíada Se- dia 24, véspera de natal,
� FOrJUa-:-se em Par- síana, em dependências do às 19 horas e .no. día 25,

-Ó;»: �4çiii, ;D9::diã)ô dê' jà.�ei- Juventus.
.. .

às 8h em alemão e 9h30

:. :r�,.: peléllJolxer�i_d�e Fe- -' No proximo día 24, em Iígua portuguesa.
" dera! de, Santa,Çataplla, o no Juventus. Beto Promo- - "Os Dois Super; Ti-

-

Joy�m_,l\fá�jp'.. ,.M�llei)ú-' ç6es realiza o Baile de Na-
'

ras em Miami" é o filme
, olor. Ele:É! ,fllho'_de, M�rio" tal, com o Grupo 48. Re- que está em cartaz no Ci
,,: iA.i:lete�ily�) �ll,�I�r:,!"de- denção, a partir das 23 ho- ne Járaguá, até o dia 25
,

verA. continua.r 9S est,ud,os ras. Reservas de mesas po- de dezembro, 5a. feira,
em " Ailá.isêS' Cilnica�. -Ao dem taer feitas na Chur- com Terence Hill e Bud
foim.ad:o'.e' aseus:"�a.t�,: os rascaria Mülter, ex-Sha- Spencer.
nossos cumpr#llell��� ,�' 10m. � A todos os que
'-.:..:' As:,1áh dodia 03 de - Já no dia 25, a So· acompanharam a' coluna

, janeiro, na 'c.CéÍPe'� �dº.jUo· ciedade Alvorada, de Rio durante 1986, o nosso obii
Mqlha, ún�m-�;eI}lJ,ª{l�ri- "Cerrö II, promove o seu gado.
mônio Eronilde·· Pedri e' tradicional baile natalino.

'.

Jerson' dós ,sáIjf�sJ '�é,g:ue A animação ficará 'R car

\_,. Xf:!ç�pc�onarão, ;(ipó,s_" os go da Badinha Lyra da

€onvidados, no salão da Aurora, o que é, garantia
u,

t'gr�ja 'Sãö l'v1afC:ö�: :São fi- de sucesso total.
'. "lhos de Alfredo ,(Alvina) A Bandinha Lyra
Pedri e de Manoel (Du· vai, também, animar' o

Barão do Rio Branco, sala 4
'

FONE: 72.2601'MariaJoão -' e
. .:..,:

'Venha c<mhécer as 'Últimas, novídades da ,moda
Ihfanto-juvenil que seus �mibs vão adorar. Para

todos Os gostos e para todas as ocasiões.

Rua João Piccolij .16i, em Jaraguá do SÚl.

Fone 72-1201

BODAS DE PRATA _ CASAL .MAYER

Mônika Beatriz, Fábio
Max., Sandro .Mauro e Li
la Mílene expediram con.

vítes a parentes, amigos e

conhecidos de
:
seus pais

Rupert e Nilce Mayer,
convidando-os para parti
cípsr da festa de seus 25
arios de casados. Segundo
o convite que nos foi en
viado, a festa ocorreu on

tem, dia .19 de dezembro,
na residência t •

à partir das
20 horas, à Rua Parígot de
Souza, n9 30, em Rio Bran
co do Sul, no Estado do
Paraná.
O desejo de seus filhos

se cumpriu integralmente.
A cerimônia foi muito co

movente, mas de uma co-
,

.moção .mesclada de ale-'
gria, de felicidade, de ação
de graças.
O casal ainda jovem,

em cujas cabeças mal des
ponta Um ou outro fio de

prata, acaba de renovar as,

promessas do casamento, Daqui do recanto da re

decorridos 25 anos, na con, dação erguemos um feno

firmação da união índisso- vado 'brindé à saúde do

lúvel, que só a morte po- ilustre casal.

dará separar. Os anos de
muitas lutas, de alegrias
e algumas tristezas, foram
abençoados com os filhos
acima mencionados, os, re

bentos da grande e gene
rosa- árvore da vida, os

continuadores das vrrtu
des e das grandes qualída
des paternas.
Por isto a festa nos cau
sou profunda alegria que
não podíamos deixar de

aqui proclamà-la. :

Ao feliz casal desejamos
" sinceramente' toda ,a sorte
de venturas. Que seu lar
abençoado continue a ser
cumulado de bençãos,
E dizemos aos distintos

jaraguaenses que tão bem
receberam os seus convi
vas que contínúa vivo o

desejo de todos nós assis
tirmos futuramente às bo
das de ouro e outras maís,
se possível. ,

PARÓQUIA SÃO' SEBASTIÃO
1NFORME PAROQUIAL

Dia 20 _ Sábado _ Missas: Com. N. S. Aparecida .:_;19h.
_ Com. São Luiz 19h. _ Matriz 19h.
Dia 21 _ Domingo _ Matriz 7h., 9h. e 19h. _ São Judas

ßh. _ São Cristovão Sh.' _ São Francisco 9.30h. _ Rio
Manso 16h.

No dia 21 _ P. Maurício Messias de Souza' Leão

viajou paIa Minas Gerais, onde, no dia 19 de janeiro
deverá assumir a direção de Seminário "dos Padres, do

Sagrado Coração de Jesus, na ,cidade de Lavras ....:. Sul
de Minas.

'

Missas do Natal _ Dia 24,cie dez'embrö _ Vigília do
Natal _ 1Gh. Missas nas Seguintes Comun�dades: São
Pedro _ São Cristovão _ S5. Trindade ,;_ N .S. De Fá
'tim,a _ N.S.P. Socorro. _ 18h, Missas nas Seguintes
Comunidades: S. Estevão _ São José' _ Sãó Luiz Gon·

zaga _ Santa Luzia' _ Rio Molha _ N.�. Caravággi_?
(Aguas Claras) _ -20h;' Missas nas segmntes Comum
dades: Santa Cruz :_ S, Francisco _ São Judas _ São
João _ N.S. Apafecidô _ MatFiz São sebastião.
ma 25, _ Natal _ Matriz _ 7h. 9h. _ 19h.

,

A Secretaria Paroquial estará fechada de 22! de
dezembro até 12 de janeiro, no período das férias co

",,' letivas das EMPRESAS de Jaraguá do Sul.

Poslo de Vendas', MarcaDo

','Mamãe
A MAG I A

Coruja DE
Em

SE VESTIR

Jaraguá do Sul.

,

,,,oupas, perfumes, ,bijouterias, artigo� pa,�k-.-,
,

r presentes. " '! ") '/:11 '

Tudo pél(ra ,o público Infanto _ juvenil.
"�ecebemos a linha da gatinha !'HELLO KITTY"
,colÔnias � shampoos _ sahonete - .espuma de banho .

.

" $u� fórmulas' suà:ves foram testadas para não irri-
,

.� taI:, a pele e os Ci:" 'os das crianças.
Rua Barão i,�,�'

.

,c,o, 168 _ Fone' 72-0695
,

"
' ii1J� ii do Sul-SC.

, Rua Preso Epitácio Pes
soa� 868

Sorveteria Ki-Delícia=
- -' - ',"

,*
' -

Rua' Jolnvtlle n9 2.680 :.... defronte da Arweg.
; _junto,a� Merça�ão Malh,as.

"

Chapéus, bonés viz�!!�, ��isas, shorts,'
bermudas e -cordas.

frente à fábrica. _ Amplo estacionamento.

Jélas, relógios, pulseiras, anéis, alianças,
prataria, artigos em ouro e t�do o mais para

presentes na

Rel'oj,uaria 'Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n° 9

�
�-- i
, �

"'
..

�

Em JaragüÁ do Sul, uma nova opção para você,. "

Venha, compi:ove e' usufrua das saborosas sensações KI-Deli�ia..
Aceitamos encomendas para, festas" aniversá,riQs" casé!mentos e' ou-

tros acontecimentos.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



··A ampliaçãO' do sistema
de abastecimento de água
do Samae de Jaraguá do
Sul, teve um investimento,
até o presente, de Cz$ ..

1.137.123,98. A nova esta
ção de tratamento, tipo
russo, terá vazão de 55 Ii-.
tros por segundo. A obra
iniciou em agosto de 1985
e foi concluída em novem

bro passado, periodo con
siderado longo. todavia,
defrontou-se com atraso PJlEVlSÃO PARA 1981
na entrega do materíal hí- Para o próximo ano, es
dráulico •pela íornecedora tá' prevista á construção
de maís de seis meses. por de

. um reservatório de
falta de peças. _,750m3, lQCaliZado· na rua

Os investimentos realí- Adélía Fischer, tundes da
zados na-construçãoda no- Menegotti Motos,' cujo
va Estação somaram C�$ terreno vem sendo terra-
1.137.123,98, sendo -Cz$ .•

' ;planado;' O inicio da cons-

768.708,43 em materiais trução está programado
hidráulico, elétrico. leito para janeiro, sendo <;Iue o.

filtrante e. de . construção, material e mão-de-obra já
Cz$ '139.962,51 .ePl�equipa- foram licitados. Os inves
mentes e. C.z$ �2,a�M;;04 timentos deverão atingir a
em .mão-de-obra, Do' lhti,ll Cz$ 1.195.293,93, d�stes,
dos ínvestlmentos, Cz$ .. Cz$ 340 mil para a 'mão-
685.125,95 foi realizado pe- de-obra, Cz$ 718.814,16
la Prefeitura e Cz$· .... para a adutora de 250mm
451.998,03 pelo Samae. ' 1.500mm e Cz$ 135.913,11
Neste ano, na amplia-, para a, primeira etapa da

ção do sistema de abaste- rede _de dístríbuíção de
cimento,

-

segundo revela 25Ómm de diâmetro.
",' "",'

relatório, construiu-se de O novo reservetórp
fevereiro a maio. o siste- atenderá basicamente a

ma dé Águas Claras,' para . grande região da rua Joín
abastecer exclusivamente" _yille e laterais.

.

JU8gU4 'do Suí�� Ediçlo NATAIJ88 C'O R R E IODO POVO ' . 'c_
- BOAS -

PESTAS1------�----�----------� --------------------------�--���-�

Senai lDastra relaléria e as IDeias para 87 Samae- vai allpliar • altlsleêiieí�
No último encontro do �taiaçã()

tie sala de costu

Conselho Técnico Consultí- 4a industrial, Iançamento
vo do Senai-Centro de .do concurso de supervise
Treínamento de Jaraguá res de primeira linha, exe
do Sul, acontecido no cução do Plano de Infor
Restaurente Monjolo, foi mação. _ Profissional, atín
apresentado pela direção, gindo �OO famílias em Ja
o relatórío do exercício, .raguá do Sul, Semínárío
as metas para 87 e discu- Interno de Avaliação, íní

tida a realização de cursos cio da construção da sede
especiais. Nos cursos de social da Associação dos

aprendizagem, que são os Servidores, além de outras
de eletricista, torneiro, atividades!
ajustador, desenho, nive-
lamento e sondagem, hou- PLANOS PARA 87
veram 183 matrículas, sen-.
do que 60 evadíram-se Ia
Ce' a oferta de empregos
no mercado e 136- conclui
ram efetivamente os

-

cur

sos. Na área de treinamen
to _ cursos para superví
sores e gerentes ., foram

66 os realizados, com 198
matriculas e 795 concluín
teso
Durante este ano.rdessn

volveu-se a segunda eta

pa do Projeto Jaraguá IV
Aperfeíçoemento em

Administração de Recur
sos Humanos, com 9 mó
dulos e 249 concluíntes.
Cursos operacionais, tais
como costura Industríal,
cronometrista, torneiro me

cânico, ajustador, leitura e

interpretação de desenho.
serralheria e outros, acon
teceram 28, com 381 ma- O ministro Dilson Funa
trículas e 331 concluintes ro anunciou oficialmente
e, na área de cursos de hi- o fim do congelamento de
giene e segurança no preços e o início de uma

trabalho, o número atin- nove fase na economia
giu a 31. sendo 459 matrí- brasileira. Daqui por dian
culas e 454 concluintes. te, os preços serão nego-
Some-se a estes, confor- cíados entre as empresas

me o diretor do Senaí Pe- e o Conselho Interministe
dro Paulo Pamplona, sete rial de Preços. A nova sís
palestras proferidas sobre temática . consiste num

prevenção de acidentes e realinhamento dos preços,
acidentes de trajeto, com. através de um estudo me- Informa o Delegado Re
um total de 221 partíc.pan- tículoso, feito caso a ca- gional' de Polícia, Dr.
teso Nö geral, dentro das so. Os empresários, -de �o- Adhemar Grubba, que no

várias áreas de atuação do dos es setores que se sen- dia 15 de dezembro termí
Centro de Treinamento.

.

tiram prejudícados Pelo nau o prazo para o lícen
foram realizados 150 cur- congelamento serão cha- cíamento dos veículos' au
j;os durante este ano, com mados pelo CIP. tomotores, com placas de
2.324

. matrículas, 2.219 A partir de janeiro, 'O finais 9 e O. Informa tam
concluintes e 118 evasões, governo' vai autorizar um bélil que os veículos com

perfazendo 156.166 alunai amplo realinhamento de placas de finais 1 a O, que
hora. preços .e tarifas das em- não foram. licenciado�,-e
No relatório; dentre ou- presas estatais, de mcdo a qUe nãQ estejam com:� o

tras, Pamplona destacou torná-los compatíveis com respeGtivo DUT (Docum��
as atividades espeCIaIS, o novo quadro econômico to Único de Trânsito), �
como execução de melho- do Pais. As tarifas portuá- rão automaticamente muJ
ria do CT do SenaL ins- rias e ferroviárias, o' aço, 'tados pelo' policiamento
talaçãó de uma sala/audi- leite, remédios e derivado::: êncarregado do serviço de
tório e sala de ciências ins- do açúcar e alcool -são o�" Jrânsito..

Dentre as metas para o

próximo' exercício, está a

execução do curso de su

pervisor de . primeira li
nha, cuja seleção, do pes
soal aconteceu dia 9 de
dezembro. O: inicio está
previsto pera 23 de feve
reiro, no próprio Senai.
Além deste curso,' prevê-se
instalação de uma unidade
de costura industrial, au

mento do número de alu
nos nos cursos de apren
dizagem, manutenção dos
atuais cursos e programa-

. ção especial do CETIQ pa
ra- Jaraguá do Sul, já. ga

. rantida, bastando definir
a área de atuação,
E dentro dos projetos es

peciais previstos para 81,
,

íncluíu..se o· Jaraguá V; ..

voltado aos micro e peque
nos empresários, superví
sor de segurança e, ainda,
medicina e segurança no

.trabalho. Os conselheiros, .

de modo geral, conside
ram que Jaraguá do Sul,
pelo que as indústrias
contribuem para oSenai,
não vem recebendo a recí

proca em termos de re

torno. O montante arreca

dado e os critérios de dis
tribuição estão sendo so

licitados à Direção Regio
nal, em Florianópolis, para
a tomada de um posicio
namento do munícípío.
O conselheiro - José Car

los Neves, integrante tam
bém do conselho do senaí

Regional, informou que
tem sístematicamente rei
vindicado nas reuniões do

colegiado, cítando jà ins

talação de uma 'cozinha in

dustrial, melhor remune

ração para 0$ funcio_nários
do Sesí/Senaí, construção
de ginásio de esportes pa
ra o Sesi, instalação de
cursos de corte, costura,
controle de qualidade, me
cânico de máquina de cos

tura índustríal, bem como.
outros ..

TERMINOU O CONGELAMENTO DE PREÇOS

primeiros a alterar de pre
ço. Depois virão os deri
vados. A Sunab já estuda
as novas tabelas e. segun
do Funaro. a nova política
não significa ainda à vol
ta completa à economia de
mercado.

VEiCULOS: MULTAS AO'
NÄO-UCENCIADOS
-----------

e bairro Ilha da Figueira.
O total geral dos investi
mentos atingiu a C�$ ...•
320.469,58,

. cbn.sistindo o

sistema de UÍIia: barragem
para cap!élção de . água,
adutora ate o reservatório
e casa de química para
cloração da água. A vazão
média é 10 litros por se-

.

gundo e a cepacídade do
reservàtörío

-

�.-cde· '80m3.:'
_ ... _---, .. --. '---.'--:---'---�' �:::--;;::::-;-':

ÁUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã
de Nötas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguá do SuÍ, Estado de S. Catarina, n� forma da

lei, etc. " ','
'

.

.
-

..

-

,Faz saber a. tOOOB quantos este edital Vlrein. que
se acham neste cartÓrio' púa protestos os titulos cOntra:

Cacilda Bíanchíni _ Estrada Nova; s/n _ Nesta -

Clayton BoIiés·� Rua Ney Franco, 329 �
Nesta -

Edgar Maluta � Rua Paulo Wagner, sln _ Gua
ramirim _ Gerhart Witte _ Rua Mal. Deodoro
da Fonseca, 1�29 _ Nesta _ Protasio Gorges:_-

,

Rua JoinviUe, :31 _ Nesta _ Silvio sóu:zä-Prõx-.�- -

Fahr. Tubos Waldir Bettoni _ Nesta.

E como os ditos devedores nio foram encontrados
e ou �e recusar� a aceit�r a devida intimação, faz por
intenrtédio d� presente edital para que os mesmos com

pareçam neste Cart6rio, na Rua Artur M�er, 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
do� títulos protestados na forma da lei. etc.

IH/Jaraguá do Sul. 18 de dezembro de 1986.
Áurea Milller Grubba .:. Tabeliã de Notas e

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

COMUNICAMOS AOS NOSSOS CLIENTES E M11Ç;d�
� -.

. .i.:-
._:;;!:

; )

QUE ENTRAREMOS EM FIiRIAS COLETIVA� @
�'k,t; _.\

":

J

PERIODO DE 24.12.86 A 04.01.87. NÃO .�'
EXPEDIENTE NESTE' PERIODO.

Morettl, Jordan & ela. Ltda.

,j Fones 12-1171, 12-1995 e 72-2614

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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..

-� todos clientes, amigos e colaboradores desejamo� votos de um

Feliz Natal e um Venturoso Ano Novo.
o Natal aconteceu porque houve uma mulher

capaz de tailto amor, que Deus pôde pedir-lhe
".' ..

.
. �. .

.

.

:. :

-

t

��Mäller Transportes Rodoviários LIda. pera ser sua mãe. Qúe o Natal aconteça em: 'Cada

-dia de sua vida, na felicidade de sentir que Deus

Rua Bernardo Dornbusch, 250
Fones 12-0269 e 12-0183
Jaraguá do Súl _ SC.

�. '. é amor.
,

-

Laboraló·ri·o ',Jarauuaense de',
Análises Clínic-as- -Lida.

-

"Rotary Leva Esperança'"
UM NOVO CLUBE NO DISTRITO '

,

O Governador GenovênCio Mattos Neto não pode
disfarçar' a sua alegria ao saber - que um

-

novo clube
'rotárío foi fundado _ 449 clube do Distrito 465. Trata
se do Rotary .Club Timbó _ Pérola do Vale que fun
ciona provisóríamente à espera a sua Carta Constítu

th;fl, ocasião em que' se integrará no seio da grande
família rotáría internacional.
RQTARIANO RECEBE MEDALHA

- ANITA GARIBALDI
Foi recebida com muita satisfação a noticia de que

um 'rotariano tivesse merecido o Diploma e Medalha
do - Mérito. _ Anita Garibaldi, no grau de bronze; Tra

ta-sé do veterano rotariano do R.C Florianópolis Ar

noldo Suárez Cuneo, "pelos relevantes serviços pres
tados", segundo os termos' do Decreto Nil MM-122/86,

-

de 18 de novembro de 1986, outorgado pelo Exmo.
Senhor

-

Governador Esperidião Amin Helou Filho. Por

esse motivo o Companheiro Arnoldo Suárez Cuneo foi
muito cumprimentado, tanto no Palácio Cruz e Sousa
como na reunião rotáría que se seguíu,

-

29 CLUBE ROTÁRIO EM BRlJSQUE
O' Governador Genovêncio Mattos Neto tem no

tificado em suas visitas aos clubes do Distrito que está

em andamento a fundação de um segundo clube ro

tário na cidade de Brusque, cujo nome ainda não foi
acertado.

Neste momento em que colocamos uma trégua.nosproblsmas

-diárias, 'movidos pela paz envolvente que impregna todes es corações,

desejemos à todos Clientes, Amigos e Pomecedores um FELIZ NATAL

E PROSPERO ANO NpVO.

RUa Dr. Waldemiro Mazureehen n9 61

, .�

lNfQ�n\To ROTARIO

O Qualra-Meia
C-inca

','
�

':1.- •

- I

"i

A rota da malhà

Na data magna da criatividade fazemos desta mensagem
'"

o emissário de nossas palavras. Fazemos de nossas palavras a ex-

,
,

pressão since-ra de nosso pensamento.

Felicidades neste Natal e prosperidade. em 81. •

r �
-

IUPÊ-Metalúrgica Lombardi Lida.

Jaraguá do Sul-SC. I
.: I

Paz na Terra aos' 'Homens' de Boa :Yonlade
.

'".-

Nesta época falemos apertas de Paz, de uma Paz que as máquinas e os

motores não podem sentir, nem a matemétíca limitar suas
- dimensões ..

Dessa Paz que nasce na apóteoss do NATAL, que. nunca se acaba.
.

Dessa Paz que sempre haverá ,de brilhar. Que os sinos de NATAL
anunciem días de alegr,ia e ésperança;

.

São os sinceros votos de um' Feliz Natal e um venturoso

Ano Novo aos nossos amigos, usuários. colaboradores e funcionários.

Viação . Caßft�inho
;;-" ,� ff< �-� ;.
ª � '" �

o TRANiPQtttl 'CARINHOSO

Ltda.

Av. Mal. Deodoro 981 _ "Jafaguá do Sul c; Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FRUSTRAÇOES . DE UM POVO
.

Ronaldo Curt Marquatdt (Maritaca).
O que derrubou o- regíme militar foi, prin

cipalmente, ac falta de credibilidade popular, pois
foi o PMDB, antes o MDB, que somàdos, durante
vinte anos, maís combateram a falta de compe
tência e seriedade des governos militares, sendo
que os mesmos agora, depois de criar um Plano
de Estabilidade Econômica, em ano eleitoral, CQn
seguindo como resultado a quase' unanimidade
nacional nas urnas, esta mesmo PMDB, que até
ontem. pregava, e se acreditava qUe. fosse sério
e bem. íntencíonado; frustra um povo, que ainda
em festa pela vitória, agora terá maís uma vez

que pagar o ônus da dívida pública.
Fazer o que fizeram foi RO mínimo castrar

as perspectivas de días melhores para todos nós
brasileiros, pois não nos convencemos de que.
estas medidas tomadas com o nome de "ajuste
do Plano Cruzado", irão somente afetar a classe
média e alta, mas sim, na nossa opinião, irão
afetar principalmente a classe maís pobre, eís

que recebe os reflexos diretos da classe média.
Concluímos que o governo que aí está é in

competente, pois como..acreditar qúe. estas me

didas são para diminuir o consumo, se elas na

verdade são para captação de recursos pare tam

par o rombo do déficit público, pois os produ
tos estão faltando nas prateleiras sim,

.

mas. não
por causa do elevado consumo, mas sim, porque
com a criação do Plano, muitos dos produtos
que hoje estão em falta foram congelados abaixo
dos seus custos reais de fabricação e em razão
disto, muitos deixaram de ser fabricados ou co

mercíalízados, pois ninguém. pode fabricar algo.
. I e vender com. prejuízo. Cremos que faltou com

petência ao governo do. PMDB, para após o con

gelamento ínícíal em 28 de fevereiro fazer os

devidos ajustes àqueles produtos que foram ta

belados abaixo dos seus custos reais.
Como acreditar em homens que até ontem

tinham como principal discurso "íora multinacio
nais" e que hoje cedem. as pressões das mesmas,

ou será que são as empresas nacionais que domi

nar o setor automobilístico, da indústria quími
ca/farmacêutica, cigarros, e bebidas? Como acr�-

.

ditar num congelamento de preços, quando é o

próprio governo do PMOB: que aumenta a gaso
lina, álcool e energia elétrica, que são de con

trole total do governo? Como acreditar qUe as

medidas "tornadas não irão afetar diretamente aos
pobres, ou será que os pobres não consomem

energia elétrica, quando sabemos que a mesma

significa em média uma despesa de 8. a 10% so

bre a renda dos pobres? Como acreditar quando
sabemos que são os pobres,· que. com ll_lenos con

dições de alimentação adequada e de conforto,

que maís adoecein ,e, consequentemente consomem

mais remédios. .

Vamos aguardar' 1988', ano eleitOFal, para sa

ber que "plano mágico" o governo irá cria� pa�a
iludir o povo e conseguir' votos, para depoís das

eleições novamente traí-lo. Concluindo, queremos
dizer que estas medidas, da maneira como foram

criadas, teremos num prazo não muito longo, �ma
nova recessão, pois o que fizeram foi reduzir .0
poder aquisitivo do povo brasileiro. E o qu� mais

revolta é que todas estas medidas foram impos
tas através de decretos-leis, que até ontem eram

abominados pelo PMDB, hoje no governo.

CORREIO DO POVO
, .

" "BOAS
.

FESTAS!
�------------�---------------------------�,----------�------------�

A Munique MalhalJ deseja que a fraternidade do Natal se faça
presente em cada dia nó Ano Novo

.

'Posto de Vendas

,
- �

,

..

Rua Joinville, 1.612 - J�raguá do Sul-SC.

.

"<.

Vinde a mim os pequeninos porque deles é o reino dos

céus. Um Natal de fé e esperança no futuro. Que 1987 seja excelente.

Alfaiataria de

Jlãl Eis·sler eia. LIda.&
Ay. Mal. Deodoro, 173 _ Fone 72-0836

Ao término, de 1986 e no limiar de 1987, a todos que nos

deram apoio, colaboração e prestígio, desejamos

Boas Festasl

Ci·l.Brandenbur.g &
Rua Joinville, 1.255 _ fone 72-0239 _ Jaraguá do Sul-SC

Que os dias do Ano Novo sejam ume sequêneía de

proveitosas realizações e repletos de paz e felicidade.

Fellz Natal e Próspero Ano Novo

São os votos de

Metalúrgica Cidival Ltda�
Fábrica de esquadrias de ferro, portas pantográficas, janelas, �radesí":'

cercas; portões, portas de rolo, etc ...

Rua Preso Epitácio Pessoa, 258 _ Fone 72-2754 _ Jaraguá do Sul-SC

Aos nossos' bons amigos, clientes e fornecedores formulamos

'nosrr-s-votos de um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

'C a fé Ba uer
• i ... , '�: Jaragué do Sul - Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Nesta época de confraternização entre os povos•.

trensportamos pensamentos aos céus e

unidos rogamos a Deus:

"PAZ na terra aos homens de boa VONTADE".

São os mais sinceros votos de

Marschall Polimentas
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 221

Jaregué do Sul-Se.

; :

Que a felicidade e a harmonia nesta diálogo de amor natalino
sejam repetidas no dia-a-dia com todos os nossos assooíados, amigos e'

simpatizantes, para que a vida tenha o seu verdadeiro sentido: O ideal
I da 'perfeição, na constituição/de um mundo sadio, honesto e compreensivo.
Fraternalmente enviamos a nossa mensagem de Boas Festas e Prosperi
dade no Ano Novo.

Ir
Votos do

Grêmio Esportivo Juventus

Conscientes de que tem sido relevante a nossa participação

no desenvolvímento comercial da região e agradecidos pela deferência

com que a Comunídade nos tem distinguido, almejamos profundsmente
.. " -'. --t ,

.-

que as festas de Natal sejam pronuncíadoras de uma felicidade imorre

-doura no Ano que vai nascer.

Jaraguá do Sul, dezembro ele 1986.

"0

-.--�....-....-

El'elrolar ,Comercial" de Peças Lt�a.
Av. Mal. Deodoro, 1.309 _ Fone 12-2200 _ Jaragué do Sul _ Sc.

Emmendirler Lida.Persianas José,
Desde 1911 atendendo bem e

_

vendendo qualidade.
Nem a chuva e nem o sol farão aíéítos sobre as
Persianas José Emmendörfer que são fabricadas com

lâminas de dura-lumínio e suas cores fixas e sólidas
são esmaltadas a fogo.

Rua Jacob Buck, 46 (fundos do Bradesco)
'Fone: (0413) 72-0241

Quando os sinos anunciarem o Nascimento de Deus Menino

mais uma vez nossos pensamentos estarão voltados. aos; prezados amigos,

clientes e Colaboradores que nos permitiram vencer mais uma etapa

de trabalho profícuo e idôneo ..

FELIZ NATAL PROSPERO 81

-das laraguá S. I.
�

Indústrias Re
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Lançado o Prêlio

'alento BrasUeiro
o operário de Jaraguá

do Sul e região que tenha
desenvolvido algum in-

.

vento de utilidade para a

indústria, tem a oportu
nidade de concorrer ao

Prêmio Talento Brasileiro
de novos inventores. O
concurso é uma promoção
do Sesi á nível local, es

tadual e finalmente nacio

nal, com premiação do 19

ao 3° lugar. a nível esta
dual, de Cz$ 10 mil, Cz$
1 mil e Cz$ 5 mil; e a ní

vel nacional Cz$ 50 mil

para o 1° lugar, Cz$ 25 mil
e Cz$ 15 mil para os 1J e

3° lugares. Além da pre
miação, o concorrente pa
tenteará o invento no Ins

.

títuto Nacional de Pro-

priedade Indusrial-INPl.
O Prêmio Talento Bra

sileiro foi criado pelo Se

sí, como o objetivo de in

centivar, apoiar e estimu
lar a crtatívtdade'do operá
rio brasileiro. Em Jaraguá
do Sul e região, pelas ca

racterísticas das nossas in

dústrias poderá haver

'muitos inventos com chan

ces de concorrer até a ní

vel nacional, mas que es

tão no anonimato. Inventos
'que contribuam com a me

lhora na produção, na eco

nomia de energia. máqui
nas inéditas e adaptações,
são possíveis de concorrer.
Os interessedos deverão

,procurar o Centro de Ati

vidades do Sesi para maio

res informações, segundo
.

o seu coordenador, Leoni-
das Nora.

JA TENHO SAUDADES

DOS COLEGAS DO o NETI!

UM FELIZ E 'PROSPERO

ANO NOVO!

BOAS �STASI-

QUE A ALEGRIA REINANTE Nê> NATAL
•• "

'I

SEJA UMA MENSAGEM DE PAZ, \., �
...

AMOR E FRATERNIDADE ENTRE OS HOMENS.

. &::A
a:�.

Mareatto I�dústria 'de Chapéus ltda.
Empreendimentos Imobiliários Mareatto Ltda.
Pedreira Rio Branco Lida.
eine Jara'Duá S. A.

!

O Natal é uma bela festa, porque representa o nascimento

do Salvador, que foi, é, e sempre será o melhor presente de toda a hu

manidade.

E é em meio a esta festa que desejamos á todos os amigos,

clientes, fornecedores ,e colaboradores que o Natal seja repleto de paz,

saúde e harmonia, e que esta felicidade se estenda no decorrer do ano

que vai nascer.

Boas Festas.

Com. e 'Repr. Seil, Seil Lida.
o Com. e

o

Repr. Leir Lida.
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1.119

o

_ •

Föne 72-1698 _ Jaraguá do Sul _ SC .

o "
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GRUPO

Bem aventurados os que sofrem" e amam, pois

Cristo nasce, e com Ele a esperança e a Paz.

Feliz Natàl} e um Venturoso 198'1

SA'LVITA
SOCo Assist. ao Lavrador do Vale do Itapocu

- CILUMA COZINHA INDUSTRIAL LTDA.
Cozinha Industrial para atendimento as indústrias de

Jaraguá do Sul, Guaramirim e Pomerode, Rua:
.

João Marcatto, 179;

- RESTAURANTE CILUMA
Restaurante Industríal para atendimento ao público de

Jaraguá do Sul. Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 225

- RESTAURANTE ITAJARA
Restauranteà La Carte _ Salões de Convenções, .em Jaraguá do Sul.
Rua Exped. Gumercindo da Sílva.. 237.

. '.

- CIRO'S LAVANDERIA LTDA.
Lavagem _ passagem de roupas doméstica e lndustrial, única com

sistema de lavagem a seco em Jaraguá do Sul.:
Rua' Exped. Antônio Carlos Ferreira, 225

_. PROJEMÖVEIS _ INDÚSTRIA DE MÖVEIS LTDA.
Fábrica de móveis especiais personaíízados sob medida,
na rua Victor Resernberg 333 _ Jaraguá do' Sul.

- CILUMA ALiMENTAÇÄO INDUSTRIAL LTDA.
Cozinha Industríal para atendimento as indústrias de São Bento do

Sul e Rio Negrinho. Rua São Cristovão 74.

_ CILUMA HOTElS E TURISMO LTDA.
Hotel Stelter _ todos os apartamentos com televisores - café da

manhã colonial. Av. Nereu Ramos 430 _ S. Bento do Sul.
.

_ RESTAURANTE KRUGERHAUS LTDA.
.

Restaurante à La Carte _ pízzas _lazanhas. AV. Nereu Ramos 430 em:

S. Bento do Sul (anexo ao Hotel Stelter).
.

.�
.

:BQM FESTAS'

25 de - dezembro - Hatal de Jesus
o Natal é um estado de espírito. Um momento que inspira

paz e harmonia no convívio àqueles que a gente quer bem.
E a distribuição do que de maís valioso .0 homem. Pode

. receber: gestos de compreensão, carinho é fraternidade:
.

.

Que o Natal seja assim. E também todos os dias do próximo
ano. São os votos de

Fellz NatáI

Vamos somar nossos esforços para 'que o sonho

do paz e do amor fraternal sejam uma realidade neste

Natal.

A todos aqueles que nos distinguiram com sua

preferência no ano que se finda desejamos também

um Novo Ano cheio de felizes realizações.

Foto Lo 88

Amor ao próximo. Amor ao trabalho. Amor a vida. Quanto

mais pessoas cultivarem dentro de sí essa semente, maís fértil e produ

tivo será o mundo. Pense nisso e tenha um :Feliz Natal e um Ano Novo

cheio de esperanças- São os votos de -'

.lldústria de Irtefalos de Borracha WO.II tida., '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BOAS PESTASf

Na humildade do nascimento de Cristo, a

essência do amor fraterno.

Feltz Natal e um Ano Novo €heio de esperanças.

"

ótica HEKIEL
--f ,

ltda.

Av. Getúlio Vargas, 15

Abra seu coração. e rieste NataÍ aceite a Paz

como presente, pois esta é a jóia verdadeiramente

preciosa.

São os votos de

Lanznaster
o seu relojoeiro

Av. Mal. Deodoro, 364 _ Fone 12-1261

Jaraguá do sur.; SC.

EscritóriG Contábil t�arlian Lida.
CRC 0772 Aldo Salat CRC 8.959

Administração e Assessoría Industrial,
Comercial e de Serviços.

Registro de firmas, Contratos e Distratas e

Contabilidade em geral.
Processamento de Dados.

Rua Epltáclo Pessoa, 415 - Fones 72-2044, 12-0616.

MENSAGEM �ARA voeS

CuaNTE � AMIGO - .FO�ECEDOR
.

CONTINUAMOS COM VOCÊ: NO CORAÇÃO
BOM NATAL FELIZ 1981

ART AMA"
MOVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL
EXPOSITORES PARA LOJAS.

-

.;"

Nosso "eseJo.

Que a pa�,'a esperança e a compreensão seja a principal

estrutura da integração de todo os ideais neste Natal e no Próximo Ano.

Funilaria· laragui Lida.
Rua Felípe Schmidt, 219 _, FOB�S 12-0448 e 12-1965

. Jaraguá do Sul-SC

MAIS UM NATAL E NOVO MOTIVO PARA CONFRATERNIZAÇÃO

E AGRADECIMENTOS.

POR ISSO, AQUI ESTAMOS NOVAMENTE PARA AGRADECER A

GRANDE PREFERENCIA DA COMUNIDADE E DESEJAR-LHES UM

MUNDO DE FELICIDAD� NO ANO NOVO.

Ilißlentícios _Sasse Lida.
FABRICANTE DAS BALAS E DO

CAFE "SASSE"

Queremos formular votos para que o Ano Novo

traga para todos, muita paz, saúde ,e alegria; que a felicidade

seja o ponto alto de nossa vida junt() de nossos familiares

amigos e clientes. ., r

Boas Festasl

I�:,,;,y e t e r i a K i - D e I í c i a
...

--

_

::-..;'._ ... ."J0�
•

� �

,

. "T"" Joinville, 2680 - junto ao Mercadão de Malhas

�,;�-1��
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·Feliz· Natal, FeUz Ano Novo
Ao findarmos maís um ano de trabalho, não

poderíamos deíxar . de expressar os

nossos desejos de prosperidade a

todos que.díreta ou indiretamente

nos serviram.

Que dos céus venha a' proposta para as nossas

preces e o Anjo da Anunciação derrame

sobre as nossas famílias a hamonia.

Oue os humildes tenham o mesmo direito de

.compartílher as divinas graças, pois é NATAL, é

tempo de renovarmos as esperanças de

um amanhã melhor.
,

\ .J

Brelzke - Indústria. e Comérc.io de Produtos Alill)tntares Ltda.
Brelzke _

.'

Embalagens, Transportes e Representações Uda.

Quando a cristàndade revive seu acontecimento

res e colaboradores, razão maior de nossas metas

Auto Renovadora Lida.maior, rejubílemo-nos com os clientes, fornece-

alcançadas no decurso de maís uma etapa.

Feliz Natal Feliz 1981

;,

Maís um ·ano se finda. luta árdua mas frutífera,

nonrados 'por' termos contado com amigos, clíen

tes, fornecedores e colaboradores, aproveitamos
Eanele . Malbas

L�ias Nanele
·SÓ Sporl

o ensejo do Novo Ano que se aproxima para de

[ar-lhes muita paz e prosperidadé.

Boas Festasl •

Quando/a manjedoura humilde se transrorma em fonte maior
.

.. .-
.

•
' . '. . '. �

. .

'.. � o'f. "\

de todas as .ríquezas e os homens.procuram unia melhor maneira .de pra-

ticar a Paz, regozijamo-nos em poder -saudar Colaboradores. Amigos e

Clientes, rogando para que este Natal assinale o início de um raiar feliz
.�'

do Ano Novo.

"

LanchaRe'te 'Dois' Irmãos
Rua João Marcatto. nQ 31 Jaraguá do Sul - SC

I
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Rabiscando 'pará a Posteridade
1ç ... Foi na Bahia, em

Salvador, queAntônio Ma
galhães recebeu estrondo
sa vaia onde foi votar.

Xingou um repórter de TV,
xingou também o dono .da
emissora, chutou o repór
ter e o ameaçou de mor

te. As TVs, a maioria, não
levaram ao ar as misérias
ditas pelo Ministro das
Comunicações, tem end o

represálias. Repórter da
TV Itapoãperguntou: "Mi
nistro, porque sua presen
ça provoc,a. essa confusão?"
Obteve COl,D.O resposta:
".Quem faz confusão é a

sua mãe". Novamente o

repórter: "Mas até o Sr.

chegar estava tudo cal
mo ...

"

= Antonio Carlos

Magalhães revídou: "Faça
. o favor de respeitar o Mi

. nístro; seu FDP ... " . A
frase entrou em cheio no

'

ar. O repórter é cercado

pelo irmão e segurança de
ACM. Novamente uma

ameaça: "Eu lhe mato, seu
FDP". São esses os homens'
que querem nos governar?

29 � O Jornal do' Sul,
Criciúma, da edição n"
446: "PMDB DERROTA·
DITADURA E ASSUME'
O PODER".

3° ..... Declarações de ho
mens do nosso tempo: "A
conclusão que se tem ti
rado é que a classe mé
dia, "traída" pelo PMDB
e pelo Governo. dará o

troco na primeira oportu
nidade". Bolivar Lamou
níer, professor de ciências
políticas da USP e da
PUC/SP;
Na reunião do Colegia

do, quando o Gov. Espe
ridião tentava preparar
o terreno pata a chegada
do futuro governador,
transferindo assim parte

-. do
.

pessoal, o· candidato
derrotado nas ultimas eleí
ções, Salomão Ribas Jú

.

níor. a certa altura disse:
,

"Com esse pessoal que es

tá aí, basta simplesmente'
transferir a metade". E fa
lou sério. Ah, "seo" depu
tado!
De Salomão Ribas Jú

nior, radialista de boa voz,

advogado, auxiliar do en

tão Gov. Antonio Carlos;
líder do governo e da ban-

QUe o repicar dos sinos na nölte de Natal, seja Q prenúncio de muita

paz, saúde, amor e prosperidade para o Ano Nôvo;.'cada
elo PDS, produziu a

seguinte pérola: "político
sem mandato é como sino

ji sem badalo. Chacoalha
unas não faz barulho".
1 A Secretaría do Oeste
'assínou em 5 de junho
deste ano um inusitado
convênio com a Fundação
Cacique Cobra Coral pa
ra "recebei: assistência na

previsão de calamidades
públicas como inundações,
secas, geadas, vendavais,
tomados, granizo ou qUÇl.I
quer outra adversidade cli
mática". O que motivou a

Secretaria do Oeste a as

sinar tão' astranhc convê
nio· foram os fenômenos
climáticos trágicos _ secas

e inundações' _ que asso

laram" a região nos últimos

anos .:: explica o assessor

especial Ottmar Schneider .

Jaíson Tupy Barreto fez

uma carreira tão rápida
quanto a sua queda. Duas

vezes deputado federal,
senador e candidato ao

Governo em 1982, sua coa

lizão com Amin, depois de

ter-se recusado em votar

em Tancredo Neves, no

Colégio _ É dele a. seguin
te frase: "Nem Jesus Cris

to dará jeito neste País,
eleito por este Colégio. O
Estado, de 27. 11 .86 .

.

Ditado mineiro que vem

sendo lembrado com insis

tência _ e apreensão
pela cúpula do PMDB após
a estr01ildosa vitória colhi

da pelo partido, nas urnas

"de 15 de novembro: _.

Agua morro abaixo, fogo
morro acima e

.

deputado
querendo aderir,

. não há

quem segure.
Ouvido

.

num elevador
da cidade: _ O ex-minis
tro Delfim Netto, que an

dou fazendo regime para
emagrecer, vai acabar vol
tando a engordar na mar

ra. Deram-lhe de bandeja
Um prato cheio e apetíto-.
so para o seu gosto: o

Plano Cruzado II. Ele vai

Cllnica SchweitzerVeterinária
Dr. Waldemar Schweitzer

RJ;1.a Joinville, 1.178 .... Fone 72-2840

J�ragu� do S\ll-SC.

Um Natal cheio de paz e a esperança de que prevaleça o

bom senso entre 0$ homens em 87.

Boas Festas I

Rieqel, Lida.",Carrocerias
Av. Mal. Deodoro, L10ß ,.., Fone 12�0139 "... Jaraguá do Sul-Se

Aos nossos irmãos no trabalho, que conosco labutaram

mais um ano em frentes diferentes de uma mesma luta,' sinceros votos

de um Feltz Natal e veturoso 'Ano Novo.

Lida.'Persianas Perflex
Rua Joinville, 1.839 _ Fone 72-0995 _ Jeraguá do Sul-SC

Estamos satisfeitos com a preferência recebida de nossos

clientes e amigos. Por isso. nossa homenagem sincera é ,para que a Paz

e Tranqüilidade reíne em nossos Lares, em 8i, iniciando com um Natal

. Feltz.

Jaraguá Lida.Canstrutlra'se empapuçar.
"Político descansa car

regando pedras". Paulo
Bauer, deputado estadual
eleito pelo PDS. De -

2.12.86.

Rua CeI. Bernardo Grubba, 24� _ Fone 7270014

Jaraguá do Sul _ SC

Fritz von Itapocu

Serraria e Beneficialento de Made.iras
Ril Molha Lida.

-

.�

Feliz Natal � Boas Eestg_s-.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pellz Natal ti todos que nos prestigiaram no enoque ·pasSou, _

..

Um excelente '1981,

Desejos de

. Persianas José Emmendörte,r Llda�
Av. Mal. Deodoro, 23 ,,...- Jaraguá do Sul-SC.

Tempo de Semear.

Semeie o bem sem distinguir a que quer que seja, plante
o amor em seu coração. Que o Natal seja bom, e o próximo Ano Novo
muito feliz.

.

São os votos. de

FRIOtlVflRA- Co'm. e Repr. tIda.'
Av. Mal. Deodoro, 144 _ .Fone 12-1181 _ Jaraguá do Sul-SC.

Nasceu Jesus ...
_ 1

Que os sinos de Belém anunciem ao seu coração uma

mensagem de otimismo, portadora" do'Amor Fraternal entre os Homens.
tornando o Natal permanente para você e sua família.

São os votos de

Escrilório éontábU Marlian, LIda. '

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 _ Fones 72-2044 e 12-0616
Jaraguá do Sul .... SC.

de Henrique Hardt
Jóias, relógios; bijouterlas, artigos

..

para presentes e consertos em geral.
.Rua Joínvílle, 1.878 _ Pene 12-0715

.

Jai'- 'Y o Sul _- SC

A todos os quáis .
.

o prazer de conviver
neste ano, desejamos çO_t,8tular-nos sinceramente, no

externar franco e amigo, de um FELIZ NATAL e PRÓSPERO
ANO NOVO.

. ".
,

Agência Cosmos de Viagens LIda.
Embratur n9
02114-00-42-2

-

Agora �a Era ida Informática

Irmanados nas festividades de mais um ano que se

finda, agradecemos a colaboração e carinho.

BQAS· FESTAS!

Joalh-eria

.

- -BOAS FESTASI

Estado de Santa "Catarina
PREFEIl'tiRA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

f DECRETO N9 1.409/86
Estima a Receita e fixa a Despesa do Serviço

. Autônomo Municipal
.

de -Agua e Esgoto
(SAMAE), pare o. exercício de 1981 .

\� �

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO
SUL,' no uso de suas atribuições e de conformi
dade com o artigo 49 da Lei Municipal N° 1.112/86,

. de 21 de novembro de 1981;

'D E C R E TA:
Art. '1° _ Fica aprovado o Orçamento-Pro

grama da Receita e Despesa do Serviço Autöno

mo Municipal de Agua e Esgoto (SAMAE), para
o exercício de 'l981, discriminados pelos anexos

integrantes deste, que Estima a Receita em Cz$
12.340.000,00 (Doze milhões, trezentos e quarenta
mil cruzados), e fixa a Despesa em igual impor-
tância.·

.

Art. 29 _ A Receita será realizada mediante
arrecadação das Tarifas, Taxas e outras fontes de
Renda, na forma da Lei N9 919/83 e Decreto N°
850/83 e modificações posteríores, e das especifi
cações constantes do Quadro Discriminativo da
Receita, de acordo como seguinte desdobramento

RECEITA
RECEITAS CO�RENTES
Receita Patrimonial,......... Cz$ 10.000,00
Receita Industrial � .... � . . . .. . Cz$ 5521.000,00
Outras Receitas Correntes Cz$ 109.000,00

Cz$ 5.640.000,00
RECEITAS DE CAPITAL
Alienações de Bens s , Cz$ .

- 50.000,00
Transferêrrcías de Capital Cz$ 6.650.000,00

Cz$ 6.100.00.0,00
TOTAL GERAL............. Cz$12.340.000,00

i,

Art. 3° _ Despesa será realizada na forma

das sspecífícações constantes do Quadro de Natu

reza de Despesa-Consolidação Geral, de acordo

com Q seguinte desdobramento:

-i)ESPESA
DESPES� CORRENTES
Despesa de Custeio .

Transferências Correntes ...•

Cz$ 5.320.220,00
Cz$ 98.120,00
Cz$ 5.418.940,00....

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos Cz$ 6.461.060,00
I

-

p" Cz$ 46'0.000,00nversoes manoeuas .. ; ...

Cz$ 6.921.060,00
TOTAL GERAL.. . . .. . . . . ... Cz$ 12.340.000,00

. Art. 49 ,.... Fica o Serviço Autônomo Munící
pal de Agua e Esgoto (SAMAE), na pessoa de,
seu Diretor Geral, autorizado a movimentar as do

tações .atribuídes às diversas unidades .Orçamen-
tánas. ,

Art. 59 :_ Este Decreto entrará em vigor a

partir do dia 1° de janeiro de 1981, revogadas as

disposições em conträrío.

'Jaraguá do 'Sul, 03 de dezembro de 1986..

DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal .

Secret. de Adm. e Finanças.

Hardt
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_ �tçlo NATAtl86
NOTA DE

AGRADECIMENTO

Os Filhos, Genro, No
ra, Netos e demais Pa
rentes da la. Professo
ra do

_ Grupo Escolar
Abdon Batista, a ines

quecível.
_

Eulália Dutra Benve
nuttl (Dona Picucha)
agradecem as demons

trações de carinho e

conforto recebidas por
ocasião de seu sepultá-
mente. _

Jaraguá do Sul 12/86.

SOCIEDADE
RECREATIVA
ALVORADA
Rio Cerro D

Jaraguá do Sul-SC.

EDITAL -DE

CONVOCAÇÄO
-

Pelo presente, são con

.
vocados Os associados
testa Sociedade, para a

_

Assembléia Geral Ordi
.näríe, a realizar-se no

_ .ia 11 de janeiro de
-

1987 (domingo), às 8h
em primeira convoca

ção e,_Rã.p_h-ªvendo nú
mero legal, às 9 horas
em segunda e última'
convocação, com qual
quer número' de asso

ciados presentes, para
deliberarem sobre a se

guinte Ordem do Dia:
1. Prestação de con

tas do exercício de

1986; 2. Eleição da no

va Diretoria; 3. Assun
tos diversos de interes, .

se social.
Jaraguá do Sul, 17.12.86

Gerhard Schünke
Presidente

- Caiaque
Vendo. Tratar pelo

Fone 72-0152

� -_,,_�_. CORREIO DO POVo. BOAS PESTASI _

-

" --

@l-K-OH""'LBACH/
motores elétricos Jie geradores -

Rua_pres. Epitácio Pessoa 1333. fone 10473172-0344 - Jaraguá doSul- SC·

Neste Natal e no nascer do Ano Novo, desejamos que todos
os homens de boa vontade se unam para juntos construirem um futuro

_ de Paz!

Climax Magazine
Filial em Guaramirim
Rua 28 de Agosto, 1343

Matriz em Jareguá do Sul
Av. Mal. Deodoro, 260

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,LIVROS-

ELETROLAR
,

Comercial d,e' Peças Ltda.
Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata

do P,Ol técnicos treínados na fábrica e o bom aten-
dímento-é um direito seu.

'
'

. ,Peças e acessórios eriginais e assistência téc
Dica:, autorizada' ARNO, WAUTA, BRITÂNIA,
BLACK, & DECKER, FAET, ,GE, E-LETROLUX
FAME e FORNOS LYER.,

'

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

Jaraguá ido Sul _ SC.
,

i I

%' (

OCULOS?
" �'slenteSpague� .

'JOALHERIA' A' PEROLA
OTICA MODERNA
reinoldo rau,289

os para
, Quem" -

-tenMm
lhoS dOS

presenta
uo pran
e tanto

, Roteiros"
INTERIMOYEIS
'Intermediária de
Imóveis Ltda ..

'

não 'fQram
serem pubn
sabe. por
,malS vaior

lei.gºs, pOr
a partefnn
teado: rehgi
e tão �m,'
ígreja em J

-VENDE-

Jornal di'
fez encarte
do día 10 do
plorandó a

nense, no
rão de 1981.
bem feita '

do o litoral. �
incursões no

,como Criei
Mornas; Rio
.Joaquím,
.ratnz, A
.Brusque, BI
.do Sul e Po

a Capital
a ediÇão
nte, "ex-
@télJi-

o do v,e

pa muita
quase to

algumas
ríor. tais

, Aguas
ouso, São
da lmps-
Guarda,

nau, Rio
e. Não

Um toque de amor. Dê, flores à' quem você
ama. Decorações, buquês, arranjos, plantas orna
,mentais, coroas, com entrega a domlcllto.

Clínica de Fonoaudilogia e PSicologia
.O Diário íal do cor

rente mês pu éou decre

tos que con m auxílios
Fonoaudíóloga Psicóloga especiais a Combaten-
CRFA _ 0268 CRP 07/03037 fes. Dos iciados se-

Terapia da voz-fala-audição-lingua- Psicodiagnóstico _ Psicomotricidade _' \ ledonamos 05 de Jaraguá
gem-reeducação, em leitura e escrita. Terapia para crianças e adultos _.

'do Sul e G ' irim, que'
,

Orientação de pais. são os segu' s:, Jaraguá
Av. Getúlio Vargas, 49 _ 19 andar _ Jarag,uá do Sul do' Sul,.. erico Kla-

I-::===================�::::'_::"==-=-=-_=-�_-=::::;=====�==== _bunde, Ger o Doubra-,

1 wa, José Wa o, Osval-
do Niels e

,

lter Bartel.
D.e Guar m: Paulo

, Melchioretto Frida Kai-
ser Rausis, 'va de Al
fonso Rausi�

OLGA ATAIDE SALDANHA ROSELY HEJ,.ENA OLSEN
---

Comércio de Produtos Têxteis

Walter Ltda.
COMPRA E VENDA DE FIOS rtXTEIS: DE CONES DE PAPELÄO, E

" -

'PLÁSTICO, E RETALHOS DE TECIDOS.

Rua 28 de Agosto 3.472 _ Bairro Avaí _ Fone (0473) _ 72-1217

Guaramirim - SC.

"

Sob a direção de Marcy Mascarenhas de- Oliveira

'Presuntos. Queijos, Linguiças, Defumados,

Carne de Porco, Carne Bovina Beneficiada,

Chester, Peru e Frango (inteiros e em pedaços)

e ali na Av. Mal. Deodoro, 744 (proximidades d<')

Colégio Divina P.rovidência) ou faça a sua enco

menda pelo fone: 12-1187.

JAFAGUÁ:30�SßEMTECIDOS. l---...:.----:--��-----=-----:;---":--__.;..-:---:-'-..---.
,Foto No-rtelândia Ltda.

Rua VenAncio da Silva Porto 185 _ Fone 12;,.�804

Metalúrgica Franza' Ltdä.'
Rua Helnz Mahnke 210 _ Fone' 72-'1381 '

Os .morros eslão descendo
gado e haja empurrar o ça da cídade e esta está
"pOSSélJlte" pare local mais acima dos mteresses de

seguro.
'

p�rticulares e outros "ape,
e preciso se fazer algu- 'tites" que não convem le

ma coisa de muito urgen- ventar de momento.'

te para acabar com esse Os deslisamentos, são

estado de coisas. A .enge- constantes e provocam me- ,

nharia consegue canalizar do na população.
as águas dos morros, de Não transformemos o so

forma a não' prejudicar as no reparador em noites
vias públicas e as propríe- mal dormidasl E estamos

dades. E estabelecer um preocupados com os soter

controle rigoroso dos mor- ramentos inevitáveisl
ros e sua utilização.
Está em jogo a seguran-

As' íortes cnuvas da nu.

te ue lJ para 14 ue u�-'
zemnro aragarem granues
áreas do cenu o ua ciuaue

e a perneria- com glauut::::>
aanos para muuos uiora

dores.
A utilização dos moi-

ros de 10r� maoeq\laaa
e, parece, sem llscallzaçao
por parte ue quem ae ui

reito, prQyocanao o aesas

sossego entre a popula
çao. bªsta cair uma cnuva

.mais torte e as aguas oes-

cem pelas encostas, levan

do tudo de roiceo. ,b pior:
as canalizações, aigumas
já Ultrapassadas, receoem
o barro que acompanna a

água' e entopem as cana

lizações ainda em condi

ções de dar vasäo ao lí

quído,,

No sábado à noite a si

tuação 10i assustadora. De

pois, de hora e meia de

chuva, os bombeiros toram
acionados � a redação do

jornal também foi ver "in

loco" as condiçõe� de trá

fego pelas duas vias prm
cipais. O trátégo estava

caótico, com inversão de
mão por causa das águas
muito altas sobre a pista
rolante e dezenas de pro

prietários de lojas trata
vam de salvar as merca

dorias" trabalhando com

vassouras para tirar a água
qUe invadia o ,estabeleci�
mento. Alguma coisa pa
recida com a enchente de

Blumenall. A correria foi

alem das 3 horas da ma

drugada, que é quando o,

quadro da situ�ção voltou

ao normal.
Os motoristas maís co-

rajosos aventuravam-se a,
,passar pelas águas revol

.tas e alguns tiveram o des-
,

\prazer de ver o carro afo-,
�------�----------,

Fritz von Itapocu

E�U�REGADAS OOMSSTICAS
Pr�curamO!i para admissão Imediata, com rete-

rêncías. Tratar Rua CeI. Procópio Gomes 290 (A

Comerciai).

Spezia
"

' eia. lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator

com profisSionais altçunente especiali�dos. .

Rua João Januário Ayroso, 172 .;... Jaragua Es-

querdo _ Fone 72-0300 _ Jarà.g�á do Sul - se.
-

, ,

Mari 'Cabeleire'ira Unissex"
Serviços de eabeleíreíros para homens e se

nhoras C0m manicure, pedícure, maquilagem, de

pHação, limpeza de pele e massagem. Comér�io
varejista de cosméticos e artigos de perfumana.

Rua Brwíno Menegott1 66 _ Jaragué do Sul.

, ;/

jaraguá,

IMOBWARIA E

REPRESENTAÇO�S ,�TDA.

Rua Reilloldo Rau 61 _ Pones 72-1390 ê 12-2321
Creci 643-J.

Vende
Apartamento no EdU. Carvalho,
contendo:

I, Suite
2' Dormitórios
D-epéndências de empregada
'Sala

-

de Estar
Sala de Jantar
Sala de TV
Cozinha, 'Área de .servíeo
'BWC Social
Gàrage

FÍnanc1amento através do SFH., além de -outros

terrenos, casas, apartamentos e áreas mdustríaís. '

,'�

CONSULTE-NOS.

Frioliveira Com. e Kepres. LIda.
fiambreria

L--__-------------...:::'::':========,=-== �",
"

TIvemos o prazer de tê-los como am!igos e' clientes' durante estes doze

'(12) meses.

Fortalecendo o nosso reladonamentó, queremos agradecer o apoio,' a

colaboração e as manifestações de prestigio-recebidos por todos os que

nos acoinpailharam dur,ante mals' esta caminhada, desejando paz,

prosperidiute e realizações para o ano que se aprox�ma.
BOAS FESTAS!

F'ELIZ ANO NOVO!

_Lanznaster
O seu relojQeiro

.Jóias, relógios, alianças, cristais, troféus, meda

ilhas e ,presentes.i
Marechal 364 ;_ Fone 72-1267

'-

rv F R I (jO R I fi(O Ci U M Z S. A. América LatiDa Cia. de Seguras
,PI.odIiZindo alimentos com qualidade e higie�e

Seguros A. G,arC·ladesde 1945.' 'i ,.

Frigorifico _ Supermercado e Fábrica, de Rações�.::-! .. ;�========�===========lir--�'!'!--!'-!'!!!!!!!!�"

PRÊMIO-PETROBRÁS DE
CONTROLE DE QUALIDADE -1986

25
ANOS
1961Weg 1986

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JarafUâ 40 Sui Bdlçlo NATAL/06 '., _"'" .. . _ .. : ". .e o R R E IODO .:;p....;o;_V.;_. ..;;.o__"_,,,;.; .._ B_O_AS__P_E_ST_AS_1��=-=�:!....-=�::...:.:.:k:.:e,.:.:.:em::..:F�p-O-li-Si-J-e'!!!!'!an.........C':'a-r�lo-:E:-:d-:--:it�al�1:5.:23�1:-,de 09-12-86.
ANIVERSAlÚANTES Gonçalves e Claudine Valmir Adair da Silva e

Pscheidt. Aparecida "Concelção
Dia 20/dezembro Dia 141/janelro Vltkoski
Dr. Esperidião Amín He- Sr. Jaime Blank, Sr. Síl- Ele,· brasileiro" solteiro,

lou Filho, Luzia F. PeUis. vestre Stonskí. Sra. WaHy operário, natural de Palo
Dia 21/dezembro '

Eiedl�r, Sr.. A I f r e d o Una,' Paraná, domiciliado
Srta. Noêmia E. Gonçal- Mundstock (Corupá), Sr. e residente na Ilha da Fi

ves, 'Sr. Amobert Ruediger, Tarcísio José Marangoní.: gueíra, neste· distrito,' fí
O s val do Lenzi, lUzira Sra. Norma .Sueli Schmidt. lho de Manoel João da
Weiss, Sandro Tabarelli, Dia 02/janelr9 Silva, e de Maria Lourdes
Jeovani Pedrotti e Sônia Sra. Adélia B a.r a t t o da Silva. Ela, brasileira,
Tarnawski.' Lazzaris, Sr. Ildemar da solteira, operária, natural
Dia 22/dezeinbro Costa (S. Fco do Sul) e de Jaraguá do Sul, domí-
Sr. Valdir Bruch, Sr. Renílda Buerger. ciliada e residente em Vi-

Heinz Gramkow, n:o Re- bi� '03/janelro Ia Nova, neste distrito, fi-
cífe: Ivo de Paulo. -

.

Sra. Arlete Schwedler. lha de José Vitkoski e de
Dia 23/dezembro Sr. Ricardo'· Buerger. Sr. Adelaide Schmítt Vitkos-
Sra. Leonora Frey Rei- Henrique Koster, Líselde ki.

ser, Scheila Cristiane�dt- Lawín, Kelly, filha Célio
ke, Osório de AraUJO e [Ingríd)

.

Neitzel.
Lúcia M. Petri. Día 04/janelro
Dia 24/dezembro Sr. Wadyr Octácio Ru-
Sr. Raulino Kreis, Sr. Raul bini.
V.. Rodrigues, <Sr. .Osní Dia 05/janelro _. .

Müller Júnior. ". . ., Óicius e Caciana;· Iilhos
Dia 2S/dezembro ..

, ...de Orlando 'Gilberto (Lei-
Sra. Eliane Natalí·· Fo(di�' ;

la) Gonçalves, sr. Edgar
Lezzarí, Palmira Satler, Sr. 'GruetZriiächer, 'em Blume
Nascimento M e ndon ç a, nau.
Sadra Mariléia Volk- Dia 06/j�eiro
mann. Sr. Márcio. Menegotti
Dia 26/dezembro - Schünke, Sra. Lucy Ra-
Sr. Amauri Dunker, Sr..

mos, Laerte-Sílvío Gretter,
Cláudio Narloch, Alessan. Orlando Morbis, Sra. Or
dto John Morbis, Mauro landa W. Müller, Sra. Floj
Coelho e Leonida Georg, rida Bruch (Cuaramíríml.]
em Rio Cerro II. Dia 07/jane1ro , ,.. ;1
Dia 27/dezembro Srta. Jeanine Marquardt
Marco, Antônio Mar- (Jlle), Rosali Maria Gret

catto, Terezinha Walz, ter, Sr. Rufino Jankosky.
Nelsa Franz Engelmann, Dia OU/janeiro .

Moacir Pereira. Sra. Mércãa Menegottí
Dia 281dezembro Schünke . Ferreira', Horn,
Geyza Gilmara Schwartz, Thaísa Mara,

.

filha'Valdir
Marcos Pereira, Maria (Rogéria) Bertoldi.
Amélia de Souza. Dia 09/janeiro
Dia '29/dezembro Sr. Adernar Bartei, Sra.
Alice Vieira, Márcia Pe- 'Maria Salete Rozza.

drotti, Tatiana, filha Clé
cio (Jealousy) Espezim.
Dia 301dezembro
Nelsita Baumann e Olí

vio Aldrovandi.
Dia 31/dezembro
Sra. Renata Burôw Hu

fenuessler, Sra. Janete
Marcatto, Sr. Heinz Fritz"

8.

.

.
,

Medigrande Modas
A moda para gordos elegantes

A única loja especializada em tamanhos gran.
des _ artigos masculinos e- femininos. Av. Getúlio
Vargas 1.359 (Joinville) _ defronte o estaciona
mento do Schoping.

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terrás - acidentes de' trânsito - In-'
ventártos - cQ_briJÍçâs e advocacia em geral.

�� .

Rua Remoido ��u, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

,

Proclamas de· Casamentos
MARGOT ADELlA GRUßßA LEHMANN, Oficial do RI:

gistro Ci:viI- do 1-9 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, Brasil, faz s��er que co�pare�eram em
Cartório exibindo os documentos exigidos pela lei, a fun de se

habilitarem para casar, os selrUintes:.
.

liar de laboratório, natural
de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente na Rua
Julio Pedri, 201, nesta ci
dade, filha de Ulrico
MüÍler e: de Juliana Sten-

ger Müller.
'

Knieger.
Edital 15.235 de ll-i2-86.
�ogério LUiZ Fagundes e

Rosant KJilger
Ele, brasíleiro, solteiro, in
dustnário, natural de Ca

çador, nesta Estado, do
miciliado e residente na

Rua Angelo Schíochet, 17'.3,
. nesta cídade, filho de Luiz

Rogério Bueno Fagundes e

ds Tereza Kimer Fagun->
des. Ela, brasileira, soitei-,
ra, estudante, atural de
Schroeder, neste Estado,
domiciliada e residente na

rua Miguel Lehnert, 76,
Corupá, neste Estado, filha
de Afonso Krüger e de

M�lita Spredemann Krü

ger!"

Edital 15.238. de 15-12-86.
Blcío Be1lke e Suely de
Fatima Soares
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Joín
vtlíe.neste Estado, domici
liado e residente em Estra
da do Sul, em Joínville,
neste Estado, filho de An

gelo Beílke e de Dalila
Beilke. Ela, brasileira, .501-
tetra, do lar, natural de

Curitiba, Paraná, domici
líada e residente na Rua
Paraíba, 147, nesta cida

de, filha de Líno Soares
Filho e de Izolde Soares.

Mery

Edital 15.239 de 15-12-86.
Ivanir Antonio Menon e

Dalila de Souza

Ele; brasileiro, solteiro,
operário, natural de Dois
Vizinhos, Paraná, domici
liado e residente na Rua
Francisco Hruschka, nesta

cidade, filho de Rodolpho
Menon e de Rosa Maria
Menon. Ela, brasileira, sol
teira, costureira, natural
de Tubarão, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua Francisco Hruschka,
nesta cidade, filha de ReI
nato de Souza 'e de Josina
Jacinto de Souza.

E para que chegue ao

. conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Editai, que será publicado.
pela Imprensa em Cartó
rio, onde. será afixado du

rante IS dias,

--_:_-------___;_-------_._,
I

Edital 15.232 de 09-12-86.
Percy Norman JQe'Stlng. e
.Marína RudoU

.

Ele, brasileiro, solteíro..
auxiliar de escritório, na

tural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na

Rua Waldemiro Mazure
chen, 50, apto 16, nesta
cidade, filho de Ernesto

Edital 15.236 de 12-12-86.
Jürgen Joesting e de EI-

Luis Edem1lson Stolf evira Gaulke Joesting. Ela,
Maria Teresinha Zapelle :

brasileira, solteira, estu-
Ele, brasileiro, solteiro,rante, natural de : Jaraguá servente, natural de Guado Sul, domiciliada e resí-
ramírím, neste Estado, do-� dente na Rua Epitacio miciliado e residente naPessoa, 1070. nesta cída-
Rua João Carlos Stein,de, ,tl:W�i9-h.tJ()ão Germa- 'nesta cídade, filho de An

no Rudolf'e de Maria Ma-
jo Bento Stolf e de Ritatilge 9r,�fIl:;tp, Rudolf. Tomelín Sto.lf., Ela, brasí-

, . ""

leira, solteira, balconista,Edital 15.233' de 10-12-86.
natural de Guaramirim,Adolar Spezia é Kátía
neste Estado, domiciliadaNoeli dá Silva
e 'residente na Rua JoãoEle, brasileiro, solteiro, .

serralheiro,' natural de Ja-' Carlos Stein, 6:11,nesta CI-

dade, filha de Daniel Za-raguá do Sul, domiciliado
Lid' D'

e residente em Ribeirão peIla e de
.

evma ie-

mon'Zapella.Molha, neste distrito, fi-
Edital 15.237 de 12-12-86.'lho de Armando Spezia e
Itamar da SIJva e Elenisede Iracema Borba Spezia. .Maria MüllerEla, brasileira, solteira, do
Ele, brasileiro; solteiro,lar, natural de Jaraguá do
vendedor" natural de GuaSul, domiciliada e residen- .

ramirim. neste pstado, dote na RU81,Antonio Carlos
Ferreira, 'If4.'4� nesta ciela- .

miciliado e reßidente na

Rua Erwino Menegotti,.de, filha ge." ���on Jo." .'

215, nesuf'ddadé, filho de�se da Silvé;), ,e,.,Ev:anir Crls- Alvãíinö'�da Silva e de Ro.

pim da Silvá.
-

,

sa Fagundes da Silva. Ela,
brasileira, solteira, auxi-Edital 15.234 de 10-12-86.

Sandro Juarez FosslIle e

Maria Teresa de Oliveira
Ele, b:r:asileiro, solteiro,
comerciante, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na 'Rua
José Eminendoerfér, 631, __

nesta cidade, filho de Ger
mano Fossile e de Mafal
da Lehnert Fossile, Ela,
brasileira, solteira,' do lar,
natural de Schroeder, neste
Estado, donüciliada-e rés!-

'

dente na Rua José Emmen<
do.erfer, 631, nesta cidaáe:
filha de Leontino José de
Oliveira e d�e:,_.:E�ro�n�i�c�a"-.----------�-------:-------l

Decoracões
<>

Decorações de Festas
em Geral

Veías Decorativas

Arranjos de Natal

Guardanapos com motivos,
, natalinos.

CartÕes de Natal,em
papel vegetal, �

'*'

e neste Natal contrate seu pápai Noel
;' . (contratos limitados) ,':
,� Rua Artur Müller, 99 _ próximo ao ColeglO Abdon
;:.

Batista Fone: 72-2793,
.

... Despachante·· Lúcio.
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DR' QUEM LHE OFBRECE O MELHOR
EM ATENDIMENTO. . .'

.

FONES' 72 1261FUNCIONA JUNTO Á AUTO ESCOLA JARAGtJA - Ay. GETúUO VARGAS, 26 -

.
.

'.

-

72...2078 ' FALE' COM O LÚCIO E RETORNE SEMPRE.
--------------------------�------��,�--�----
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' 'CORREIO DO POVO

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

Como dentes de uma engrenagem, entrosame-nos maravi

lhosamente bem este ano. Vamos repetir a dose em 871

Tenha então um FeUz Nàtal e Mutta Prosperidade no

Novo AnO.

Papp Modas e Pap,p Sporls
Av. Mal. Deodoro, 895 _ Fone 12�0659 .... Jai:aguá do Sul _ sc

.'

Neste momento de felicidade -e de preces, desejamos que

todos os sonhos se realizem no próximo ano: Que os sinos do Natal

levem aos corações o sentimento eterno de bondade,

Lar
, ,

'

Im6veis Jar�guá Lida.

,

AV. Mal. Deodoro, s/n9 _ Sala 13 ..... Galeria Dom Francisco

Aos homens de boa vontade, em especial àqueles que nos

brindaram com a sua preferência neste imo quase findo, um Natal de

Paz e prósperas, venturas,para o Ano de 1981. .

Desejos de

l{arislDa Modas'
Av. Mal. Deodoro, 449 ..... Sala 1

A todos, os quaís tivemos o prazer de conviver .nesíe ano,
,

desejamos congretular-nos sinceramente, no externar franco e amigo

de um

Feliz Natal e Próspero Ano Novo

Curlume Irnoldo Schllilt Lida.
Rua Walter Marqua·rdt, 1.548 __ Fone 72-0610 _ Jara:guá do Sul-Se

, BOAS,- PESTASI

Meßsal,elD,
,

Ao, repousarmos nossas

ferramentas de trabalho,
no cumprimento de mais
um ano, agredecemos a

todos, os que nos incenti
varam profissionalme:nte e

nas nossas atividades le

gislativas, elevando ao M�
nino Deus ª,S orações e aos

'Amigos e Eleitores, votos
, de um feliz e santo Natal e
[ que 1987 traga muita ale

-grla, amor.: paz e realizá-
,

ções. '

','

'

ALMIRO ANTUNES FARIAS FILHO (PECA)
VEREADOR _ ,PMDB

li
II

Que a felicidade e a paz-nos acompanhe

na Noite de Natal e no decorrer de todo o AnO

II Novo

São os votos de

Comercial Floriani
MáqUinas e Equipamentos para Escritório

Que os preceitos divinos estejam presentes

neste Natal � que o Ano Novo, lhes traga t��,
as felicidades almejadas.

Boas Festasl

São os votos de

Celso. Mário
'.

'Berloli
Rua Luiz Sartí. 1.077 _ Nereu Ramos

,

;�.
\0

jaraguà do Sul _ SC

Feliz Natal e Próspero Ano' Nevo
:r.� i

.\_

Lld,a.

A todos os quais tivemos o prazer de conviver :neste ano,

desejamos congratular-nos sinceramente, no externar franco e amigo

�i�a João Planinschek, 353 .... Jaraguá do Sul-Se

de um

Hawa
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BOAS FESTA!

Estado de Santa ea-'r1Da
<:amara de Vereadores de Jaraguá do Sul

DECRETO LEGISLATIVO � 03/86
"Aprova as Contas do Exercício de 1985".

Tivemos o prazer de tê-los como amigos durante estes

12 meses de 1986 e fortalecendo nossos laços de emízade queremos nesta

data expressar todo o nosso carinho com estas' palavras ....

Fellz Natal e Próspero Ano Novo
ADEMAR BRAz WINTER, Presidente da Câ

mara deVereadores de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, no uso e exercício de suas atri

buições, faz saber que a Câmara aprovou e eu

promulgo o
-

seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO

, ,

ARTIGO úNICO _,Ficam aprovadas as Con
tas da Prefeitura ,Munic��l- de Jaraguá do SuL
consubstanciadas nos 13alancetes de janeiro à de

zembro e Balanço Geral de 1985.
Sala das Sessões da Câmara de .Vereadores

de Jaraguá do Sul, aos 25' dias doo mês de no-

vembro de 1986. _ _

Ademar Bráz Winter - Presidente

Metalúrgica e - Vidraçaria Irteferro
- Rua,:Joinville,: nC? 1.990 ... Fone 12-0911

Jaraguä do Sul _ SC.

Vamos comemorar o Natal 86 e o Ano Novo de 81 com Fé e Alegria.
BOAS FESTAS

Terraplenagem Vargas
Comercial Jaraguá

Tubos Santa Helena

Imobiliária Santa MariaQue .a felicidade e as alegrias do Natal perdurem

durante todo o ano qus se inicia.

Boas Festas.

-, O Ano Novo é sempre abertura de novas esperanças;
A nossa é a de que continuemos a manter com amigos, clientes,
fornecedores e colaboradores os fortes laços de amízade. .respeíto e

colaboração, básicos para nosso mútuo sucesso. A todos vocês um Natal
muito feliz.

'

FarAlácia HerAIes Lida.
9-

Av. Getúlio Vargas, 158 _ Fone 72-0669

Persianas<
,

En gl e r Ltda�
-

Jaraguá do Sul _ SC.

Rua Max: Wilhelin, 869 _ Fone 72-0058 _ Jaraguá do. Sul�SC.

,

Desejamos aos nossos clíentes e amigos um Natal

Feliz e um Novo Ano pleno de prosperidade.

Que as alegrias do Natal se,estendam pelo Ano Nôvo

com muita paz e saúde.

São os votos de

Serraria Rio da ' Luz lida. Miveste ---Lida.-Conlecções
Estrada Rio da Luz I, s/ n?

Rua Paraná, 271 � Fone 72-1149
Jaraguá do Sul-SC.

,
Jaraguá do Sul-SC.

A todos aqueles que nos ajudaram a abrir,
caminhos no ano que passou, o nosso muito obrigado e

melhores votos de harmonia e crescente pros�idade ...

Boas Festas!

lomazelli-I'aferiais de Construções
Rüa Pres. Epitácio Pessoa, 1.228 _ Fone 12�2533

Jaraguá do Sul-se.
-
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'. Prefeitura Municipal de' Clrupá
Câmara de Yereadlres de ClruJá

Nesse mundo tumultuado em que vivemos.
essa é a época de parar: e rever

nossos valores de bondade e humanidade
para com. todos.

Nós do Executivo e Legislativo de Corupá, agradecemos
a colaboração recebida durante o ano

que se finda,
e de todo coração desejamos um FELIZ NATAL e um

ANO NOVO' venturoso junto aos lares dos

munícipes, dos amigos,
colaboradores e fornecedores.

ALBANO MELCHERT _ Prefeito Municipal
OTO ERNESTO WEBER _ Vice-Prefeito Municipal
HERRMANN SUESENBACH _ Presidente da Câmara

Vereadores.

Sejam as trocas de mensagens deste fim de ano o

externar sincero da nossa amízade �'e os desejados de

um porvir radioso que tanto almejamos mutuamente ..

. Natal 86 Ano Novo 87

Boas Pestes!

Kusz Arlefalos de Couro Lida.
. Rua Exp, Cabo Harry Hadlich, 863 _ Fone 72-Q6f,l2

Jaraguá do Sul _ SC.

,- 'BOAS "FESTAS!

UM TEMPOj NOVOI

Tudo o que quisermos dizer, alguém, algum día,

já disse.

Não queremos nos repetir a cada ano.

Portànto., nos limitamos a dizer uma

palavra que encerra tudo:

AMOR NESTE NATAL E EM 1981.

BOAS FESTAS!

�nerge S "I". , . .

• •

I

Ilißlenlls
Especiais

Rodovia BR-280 _ Km. 58 Guaramirim - SC.

Que as luzes deste Natal penetrem em seu coração

e que o nascimento de Cristo seja fundamento de todas

es aspirações humanas e estímulo para acreditarmos

novamente -no homem e em sua vontade de ser melhor

em 1981

São os vptos de

. Confecçies LODi - Mar Lida
,:-;._- �-

O' jeito esperto de ser ...

I

. :�;""," Mais um Natal e novo motivo para confraternização e

a.grádêt�wentos. Por isso, aqui estamos novamente para agradecer a

g\?,p:<Hfti!�eferência da .Comunídade e desejar-lhes um mundo de felici

da�e'nfj��Ano Novo.r� 1.0. -lni.tl-c

./Meialúrqica· Trapp Lido.
Fábriea de máquinas de cortar grama manuaís, elétricas e à gasolina,

pulverizadores para agricultura e o já famoso Pedal Kart.
Rua Joínvílle, 1.117 _ Fones 72-0070, 72....0088e 12_0317 _ Telex 0474511

Jaraguá do Sul __ SC.
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UA Hist6ria de nossa gente BIo pode ficar s6 na saudade"

...

Fundado em 10 maio 1919. CCC 84.436.591/0001-34.
Diretor: EugiDio Victor Scldödlel - JQm.Prol.�&�__ .;.
n9 729 e Diretor de Empresa Jomalístíca n9 20. Mem
bro efetivo do Inst, Histórico e Geográfico de Santa Ca-
.tarina, Redator:F16vtó José B1'IIgIl8Io • DRT-8C n9 2141
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - DRT-8C n9
219/84•.Redação AdmInistrapo e PnhUcldade: Rua Co
ronel Procópio Gomes de Oliveira, n9 290 - Cx.Pos

tal, ,19 - Fone 72-0091 - 89.250-Jaráguá do SUI-SC
, Jmpl'esso nas oficinas da Organíeaçâo
Contábil uA Comer<:lal" SIC Ltda.

Assinatura para JaraguA do Sul ...• �... Cz$ 100,00
Outras cidadea • •• •• • • .• •• •••• •. • •• Cz$ 130,00
N6mero Avulso ............••...•••. Cz$ 1,50
N6mero Àtrasado Cz$ 2,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro

pal Propaganda Representações Ltda.
Este Jornal é associado a ADJORl/SC e ABRAJORl.

[iI) a jl ä 'II tIII ;tllfll]

Relojoaria AVENIDA
As m� finas s�gesiões para presentes,

jóias, relégíos, violões, troféus,
.'

medalhas e artigos de prataria- estão na

RELOJOARIÁ AVENIDA

Na Marechal e Da Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.'
Calhas para todas as finalidades

Agora também aque�dores II

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 2}9 - Fone 72-0448

Viação anarinho Ltda.
o transporte carinhoso

Programe bem as suas víagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dís
pbsíção Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

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

TUBO DE POUETILêNO
. (MANGUEIRA PRETA.}

TUBOS SANTA HELENA J_TDA:
FÁBRICA: RUA JOiNVILLE, 1016- FONE (0473) 72c.1.t01, '

ESCRITÓRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GOMI'$. 99 -FONE (0473).72·0066
JARAGuA DO SUL- SC

'
.,' 'e,

Foto Lo s s
Fotografias _ equipamentos de eine

foto _ som e video.
'

Marechal Deodoro 302 Fone 7:).-0181

B�andenburu & eia.
Fábrica de 'vinagre e comércío de álcool à granel.

Prefira sempre Vinagre "Brandenburg".
._..._."C"_ _

R�a Joinville, 125�:RÇpe 72-0239 - Jaraguédo Sul
Com "ostö��evtmda Junto a fábrica. .'

;"'.'1'." .�

BOAS FESTAS!

CONFIRA A HIS'rORIA ...
88,.-10 de Itapoou

.' ••HA 40 ANO.S
- A nota mais sensacional da se

mana era a' briga entre o� pessedistas
e trabalhistas gaúchos. O sr. Getúlio

Vargas acabava de deixar na "sinuca"
o sr. Walter Jobim candidato do

P.S.D., ameaçado de não conseguir ele�
. ger-se. O irmão do ex-ditador, sr. Pro
tásio Vargas ia aos Santos Reis, disse

àquele uma porção de desaforos, ta

xando-o àté de traidor, pegou a baga-
,

fj!em e mudou de solar. Assim era a

política em todos os Estados. Na divi
são' do bolo, como este não dava para
todos, os que ficaram sem ele estrila
ram. Santa Catarina não fugia da re

gra. Quanta gente por aí afora com

água na boca, vendo os adversários das

vesperas aboletando-se nos cargos efe
tivos em detrimento dos qua se diziam
lutadores de maus dias. Mas era isso
mesmo. O bocado não era para quem o

fazia, mas quem comia. .. Muito pare
eido com os dias de hoje.
- Em Jaraguá as complementaris

tas se formavam, pela "Divina Provi

dência" e "São Luís", paraninfados pe
los dr. Arquimedes Dantas e. Tenente
Leonidas Herbster: Augusta Pedrí. Car
men Kiefer, Clotilde .Sanson, Diná Ma

rangoni, Donaldo Bailoni, Elionor Sis�
man, Elvirã Franz, Elvira Gaulke, GI

sela Czerníewícz, Hildegard Albus,
Hildegard Henschel, Hortência Satler,
Use Mengarda, Ingeruth Mahnke, Ire

ne Hinsching, Marion Meister e Nor-

I
ma Alexandrini. Adilo Zimmermann,
Alfredo 1. da Costa, Arlindo Salai, Ar- ,

no Mundstock. Artur Pedrl, Bernardo
Scheuer, Egon Scheibel, Felipe Bublitz,
Gerold Meier, José Schmitz. Luiz Kie

nen, Mi.guel de Freitas, Orlando de
.

Souza, Rolando Neumann e Valter
Jenssen.

...HÁ 30 ANOS

dó Baepeadí. E depois disso toma festee-
jos ..•
- O Senta Pua, campeão do Tor

neio de Bolão de 1986. ganhava, tam
bém, o Troféu Cinquentenário do Bae
pendi, em 1956, mas Walter Carlos Her-
tel, do Az de Ouro. individualmente,
era o 19 Colocado c/66 pontos e Hart
wig Raduenz, já falecido, do Senta Pua
era o 29 c/65 pontos.

-.» .,HA 20. ANOS
- Benedito Joaquim Mascarenhas,

filho da Vva. Mascarenhas despecna-se
de sua mãe e tamílíares, para seguir
para a Alemanha, por alguns anos. Já
estava bastante afiado no alemão para
executar seus místeres e aproveitar o

tempo para os estudos,
••.•HA ie ANOS

- Rudolf Hirschfeld completava os

seus 70 anos e era, motivo de extenso

artigo, lembrando a data natalícia, Ho
je, passado dez enos, já completou os

seus 80 anos e o ilustre poeta residente
em São Paulo continua nos remetendo
os seus belos trabalhos, em lingua ale
mã..

- O Serra Clube de Florianópolis
comemorava o seu quarto ano de exís
'tência, transcorrido no dia 25 de no

vembro, através de uma reunião inti
tulada de Noite �e Convidados, a viver
o congraçamento daqueles que abra-
,çaram o ideal para se tornar um "Ser-
ra", tanto intelectual como espiritual
mente. Durante a reunião festiva, nas

dependências do Restaurante Líndacap,
usaram da palavra os srs. Pasqual Simo-
ne Neto, Antônio de Pádua Pereira,
José de Miránda Ramos, Pe. Francisco
Bíanchíní e a poetisa Helena Caminha
Borba, esposa do' sr. Patrício Santana
Borba. Coube, ao "Serra" Arlínde Phi
lippi soprar a vela de um delicioso bo
lo comemorativo. O comentário daque- .

la reunião era um só: o Presidente Ar
noldo Silveira lavrou um grande tento
na assinalação de maísum aniversário
dos obreiros das vocações sacerdotais.
- O Município de Jaraguá do Sul

recebia a visita' do dr. Nícolaí Ghenea.
Embaixador da Romênia, acompanhado
de sua esposa e uma comitiva de sete
pessoas, entre os quaís dois intérpretes.
A recepção se dava defronte à Prefei
tura pelo Prefeito Eugênio Strebe, au

toridades e empresários. Na parte da
.menhã cumpriam vasto programa de
visitas a várias indústrias dentro do es

quema de intercâmbio comercial' entre
os dois países.
- O Juiz Eleitoral, dr. Alvaro

Wandelli Filho diplomava os eleitos

pela 17a. Zona Eleitoral: Jaraguá do
Sul _ Prefeito Victor Bauer. Vice Si

golf Schünke: vereadores _ Mário
Krutzsch, José Alberto KIitzke, Ivo
Baehr (tatú), Alido Pavanello, Manoel
Milbratz, Heinz Bartel e' Eugênio Gas
cho, pela ARENA e José Gilberto Me
'nel, Adelar Klitzke, Alvaro Rosá, Re

'ginaldo Sehíochet e Leopodo Behling,
pelo MDB. Corupá: Engelbert Oechsler
como Prefeito _ vereadores _ Adernar
.Jark, Albano MeIchert, Ernesto Felipe
-BIunk, Alvaro Pett e Ermínio Moretti
pela ARENA e Ervino Moreira e Jor
ge Pínter, pelo MOB.

-

- O Clube Atlético Baependi sa

grava-se Tetra-Campeão da L. Ja. D.,
ganhando o jogo contra o Botafogo pe
lo elástico escore de 7x2. Os quadros
eram os seguintes: BAEPENDI _ Gaul
ke. Píazera e Octacilio; Americano,
Zico e Schwerdtner; Guida, Taranto,
Janôt, Hamilton e Turíbio. BOTAFO
GO _ Mário, Olinda e Lombardi; Sieg
fried, Tarcísio ,e Walter; Olívio, An
toninha, Zico, Pedro e Acácio. O jogo
era realizado no campo' do 'Ba.ependí.
Juiz: Heinz Mahnke. Renda: Cr$ 840,00.
- Em Novembro de 1956 comemo-

'rava-Sie os 50 anos do, Baependi/So
cied. Atiradores Jaraguá, com o. repre
sentante do Governador Jorge Lacer
da, inaugurando-se uma placa alusiva,

;' pelo dr, Luiz de Souza. Murillo Barreto,
I de Azevedo, Presidente do Clube usa-
, va da palavra, sendo agradecidas pelo>,
Prof. Heinrich. Geffert, em nome dos
antigos atiradores. A placa era descer
rada pelo sr. Jorg,e Weinzierl. Inaugu
rava-se, também, a Galeria dos ex-Pre
.sidentes do Baependi. .falendo na oca-
sião Zenon da Silva Femandes. Inau
gurava-se, igualmente um novo pavi
lhão e cancha de bolão, quando falava
o si. Artur Müller. A es�e .d�scurso res

pondia O' sócio EugêníoV. Schmöckel.
. presidente do Conselho Delíberatívo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FURGöES, FURGÕES ISOnRMICOS E FRIGORlFICOS
Ja:raguá Esquerdo Rua Dr, Bnrtco Permí, 113 - Fone 12-1071

A rota da malha

Nós temos tudo
·

para a radar a todos.
Ven a conhecer

a linha Chevrolet 87.
Conheça €Irr ':':=<;::lloja a linha Chevrolet 81, a maís completa do mercado.
Nós temos é- oc--(' que você necessíte.pare preencher as suas exigências.
Saía rodando com c que existe de melhor: Monza, Caravan, Opala,

. Diplomata, Chevette ou Marajó.
,

Veja de perto as ncvldades e as vantegens, além dos planos de
financiamento facilitados.

-,:E����o�o!�!�r_ tF�!!!�r�6!�e ��.�!�I��!�á�O�!��· .:
.

L- --'-'____ :r-----------__ "'"

. 00

-

:'
., Destil M'áquina�, -�tda;

Equipamentos Para fAbrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio eé' bronze. _

Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.
.

Rua Joinville, 433 - Fone 72-1564'
Jaraguá da SuJ _ SC

o •

Fote Cenler Lida.
Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mais UIDéf ampltação d� 20x25 e um álbum como

.
.

" brinde.
XÉROX ., APENAS Cz$ o,tiQ .

Pato Center - Galeria. Dóin Franc���' - "�ala 05 J

Inslaladora . Elétrica" Jaraguá
Istalação elétrica de baixa e alta tensão; montagem
de painéis.

Rua Fritz Bartel 610 (Vila Baependí].
Fone 72-1429

ESCRITÓRIO JURlDICO

José Alberto :8arbosa -,

Alexa·odre Dellagiustina '.Barbosa
AD_VOGADOS

Rua João Marcatto n. 13 _ 2° andar, Sala- 294 ..

i
!

Jaraguá do Sul.

Persianas Engler
ESTEIRINHAS HORIZONTAIS E VERTICAIS,
PAINÉs PARA DIVlSOES-TODAS EM MADEI
RA. PERSIANAS HORIZONTAIS E AGO�A, COM
EXCLUSIVIDADE, AS VERTICAIS EM ALUM!
NIO E JUTA; 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 Wllhelm, 869 _ Fone (0473) 72-0058

Jaraguá do Sul-SC.
:��:: .�;:��:::.:::

.. UCIDADE PRESENTE
, ;��TUDO SEM ENTRADA!.

.

!
"
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Prefeitura' Municipal de. Schroeder
Cilara de Vereadores de Schroeder

"S tempO !lie semear na terra o amor que cada um de
nós tem no coração".

.

Que a paz, a esperança e a compreensão, sejam a

principal motivação da integração de todos os

ideais, neste Natal e no próximo Ano Novo.

Que o espírito-da Natal nos una para festejarmos com
amor a terra que amamos e escolhemos para

viver, tudo fazendo pela grandeza, pelo progresso
e orgulho de seus filhos.

A Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores de
Schroeder desejam. a todos os munícipes, UPl Natal
de Paz, com' muito amor em todos os lares, e que

1987 traga saúde e alegria para toda a

nossa comunidade.

ALDO ROMEO PASOLD _ Prefeito Municipal

ADEMA� PISKE _ Vice-Prefeito Municipal

GREGÓRIO ALOIS TlETZ _ Presidente da Câmara de
,

� Vereadores.

r
I

Agradecemos a gentileza da sua preferência

no ano que se finda e desejamos a todos os amigos

e clientes muita paz e harmonia neste Natal!
.

Boas Festas e FeI12J Ano Novo.

Latoaria e pintura IPAVA ttda.

Rua Exp._ �ntonio C" Ferreira, 115'

Fone 72-1516 _ Jaraguá do Sul _ SC.

Boas Festas

BOAS FESTAS'

Ao ensejo do Natal e do Ano Novo,

queremos estreitar os fraternos laços de amizade que

nos une a clientes e amigos com a expressão dos nossos

profundes agradecimentos e rogamos aos céus lhes

proporcionem toda a Paz e Prosperidade.

Relojoaria Ivenida Lida.

Entre Sem bater

Sem licença e sem cerimônia, entre,' por favor.
Afinal, o futuro está sempre de portas abertas. É só

passar do hoje para o amanhã com muita fé, toda

força e maís esperança.

Porque enfrentar � vencer os caminhos é a maior

prova de existir.

E seguir em frente só depende de você.
Viva, vá, vença.

Esta é a nossa mensagem de futuro no despertar de
um novo ano e ao ensejo das comemorações do
Santo Natal.

Sindicato dos Trabalhadores nas
,

Indústrias Metal,úrgi,cas,. Mecânicas
e, do Material Elétrico de

Jaraguá do Sul

Nosso desejo é de que nas Festas de Natal haja um tempo

para a bumanídadé meditar sobre a importância do amor ao próximo,

do trabalho, da justiça, da paz e do bem estar coletivo

-e Feliz Ano Novo

_,
•

.Io '. ...
_

t:iI' F_,RUiÓalF:ICO G U M Z, S. A.
Há 41 anos prõdUZifido alimentos de qualidade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-BOAS ' FESTASI

A nossa IDensageID

Que no limiar ao ano H8?", as nossas embíções se

tomem realidade, que a fé e igualdade de justiça

seja o sustentáculo de nossas aspirações. Que em todos

os lares, o espírito de NATAL estacione no decorrer dos

nossos atos, para alcançarmos a felicidade, unídos num Só ideal.

E pleiteando a Paz, possamos demonstrar a firmeza de

nossos propósitos, externando

os maís sinceros votos de um harmonioso NATAL e de

um ano completo de felicidades .

É a mensagem dos Diretores e Colaboradores da

Meta:lúrgica Erwino Menegotti Ltda.

Seguindo a mais bela tradição entre os homens e

imprimindo as nossas palavras a sinceridáde própria
dos grandes momentos e dos elevados sentímentos,
desejamos 'a todos vocês Boas Festas e Feliz Prospe-
.rídade no Ano Novo.

Domingos Chiodini - Empreend.
Imob. " Lida.

Cabile Empren�. Imob� Lida.

As lutas do dia-a-dia deste ano, que tanto sedi
mentaram nossa. amizade e relações, possam também
findá-lo com um Natal muito feliz e um Ano Novo ra

diante de paz e felicidade.
São os desejos de

laldemar Rau & eia. Lida.
Rua Preso Epitácio Pessoa, 3.550

Jaraguá do Sul _ SC.

No alvorecer de 1987 uma nova etapa em nossas vidas, que a

paz tão antiga quanto o amor, chegue e tome a todos sem distinção de

COT, religião ou nacionalidade, para que nós juntos possamos

tornar a mensagem de Cristo etema.:

Feliz Natall

Ca�a das Tinlas'Maba Lida.
f.. ',' -

':'
,

:,
' Av. Mal. Deodoro, 927 _ Fone 72-0380

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO �OAS FESTASI

Mensagem da Adminietração Vasel
--�-----------=----------------------------�--------

1-,.

' ..

Na- ocasião em que chegamos ao término de mais um ano

de atividades, A ADMINISTRAÇÃO VASEL sente-se ne obrigação de:

AGRADECER ao Criador todos es beneficios dispensados, a
proteção sempre constante e as bênçãos derramadas sobre Os dirigentes
da municipalidade. GRAÇAS AO BOM DEUS FOI POSStVEL TRABA
LHAR EFICAZMENTE PELA 'COMUNIDADE JARAGUAENSE. OBRI-

'.

'GADO SENHORI

RETRIBUIR a colaboração, o apoio e a dedicação dos Se
cretários, Vereadores e Suplentes; dos servidores' públicos municipais,
das lideranças comunitárias, e munícipes em geral que, no decorrer de
1986, de forma ativa, co-participada e responsável sempre contribuíram
para o êxito e o desenvolvimento das obras e realizações da ADMI

NISTRAÇÃO VASEL.. A VOC-eS, NOSSO RECONHECIMENTO E NOS
SA ADMIRAÇÃOI

SOPCÍTAR às pessoas interessadas na melhoria de nos

sa' querida Jaraguá, do Sul, que, UNIDOS E CONFIANTES, EM 1987,
CONTINUEMOS, FRATERNALMENTE, A CONSTRUÇÃO DE NOSSA
COMUNIDÄDEl.'

-.
r .-

AOS JARAGUAENSES UM FELIZ E SANTO NATAL! E

QUE O ANO NOVO SEJA REPLETO DE B-eNÇÃOS CELESTIAIS. A
TODOS, SUCESSO, PAZ E MUITA FELICIDADE!

.

ADMINISTRAÇÃO DURVAL VASEL
GESTÃO 1983-88

Que a felicidade, a· paz e a alegria que se sente no Natal,

perdure para o Ano Novo de 8" e os outros anos que ainda

hão de vir. Estes são os votos de

Metalúrgica leitzke

Dignificamo-ll��, trabalhando .. Sentimo-nos felizes, colabo.

rando. A todos aqueles que ombrearam conosco nesta cruzada anual,

nosso reconhecimento.

Boas Festas e Feliz Ano Novo, com fé e alegria são os nossos votos: ..

Que a. paz, o Amor e a Alegria, encham seus lares neste

Natal e que o Ano Novo,

lhes traga todas as felicidades almejadas.

São os maís sinceros votos de

Wigando Meier
Comércio e Transportes

Estrada Garibaltli -,. Jaraguá do Sul _ SC

Aldrovandi Lida.
�----------�------�------�--�-�-�'�-'�-�"--�"-�'�'-----�-----------------------------------------------------------
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Posto de Vendas 2 _ Mal. Deodoro, 392

Jaraguá do. Sul ._ SC

Que nsste Natal as mãos !Ie W1atn e 6s eor�ç&s
.•• a çhegada do meniDo .. Jé8Us; ·Â- sua mensagem é

•.

encontrem num só pensaIQ.ento d� PUl amor e fra-
...

_ .. - ., _ ..

eterna. ternídade.

Boas Festas e um Venturoso ano de 1987.Boas . Festasi

IIIJERIMOVEIS
Illerle�iâria de
Ilóveis lt�a. -Marçhilex .

, , Fábrica e Posto de Vendas 1 - R. Jorge Czemiewicz, 391
. . �

Rua 'João Pícollí. 104 _ Fone 12-2111

Jaraguá do Sul _·SC .

BOAS FESTAS' HOBBIM TAOMI FELlCES FIESTAS' MEILI.E"1:�·
VOUXI SEASON GREETlNGS!

. Mesmo que os homens não falem a mesma linguagem, é
possível que seus sentimentos sejam os mesmos. Que 1987 seja
o limiar de um novo tempo, onde a igualdade seja mais

forte que, a .desigualdade que nos faz injustos..

Que a justiça seja'maís real que a realidade da injustiça
que destrói a verdade. Que a verdade reflita

. a coerência. entre aqueles que buscam sobrepor seus
atos às inverdades de todos os dias e que nos

fazem menos humanos. Que a humariidade inteira
busque a

.

paz e a compreensão entre sí para poder
compreender a si mesma.

Que neste Natal e Ano Novo.e sempre todos sejam íntínítaménte iguais, ,

assim como todos são iguais perante a Natureza.

"

.'

Que 1981 seja um ano em estado de graça!

Comércio e Representações de Máquiltas'
.

Aqritolas Lida.
• '.1'

Revendedor autorizado TobattaJiatsutaJ\1oto..:.:serrä Sthíl •
.

Púlverizadores Jacto _ Peças e Acessórios e Ofícfne de Manutenção.

RUa Jorge Czerniewicz, 42 _ J.araguá do ·Sul.
Filiais: Rua 11 de Novembro nO 56,0 _ Masserandube e

.

Rua Paraíba n° 920 _ Jo�nville-SC.
. '.

- _- Ao. ensejo do Natal e do Ano Novo, queremos estreitar os

. ,

tratemos laços de amizade que nos unem com a expressão dos nossos

profundos agradecimentos e rogamos aos céus lhes proporcionem teea
.

*.....,����:: "::�":�;,;
.

a paz:'�:��<).�idade.!.
E....ir ee.éreil de Velclils U.a.

Av. M41:::f>eödoro; 55? """ Fone�r12-0060 e 12�Q655 ... Jaraguá.do sw':S,ç,\.'
�\ ., ·�i:�·:i·.:,/:_.'.' . ,

__ � ..._...., _ _ __
. .....L .Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Nossa bomel\8gem de Natal
,'!:_�: -:: -'f"'.:,·

"

� .Ó:.:' ',-' •

Entre 0$ céus e a terra, se viva intensamente 'a Paz!
�. .".:' -' '-.- ',' ,'-

'

Entre as críatures, impere um lema: Amor ao Próximo!
:...•. ';",' '-,-

_-
. "',.' _.:,'

-

''::
"

. -', ... :�. ,_,:. _..'
.

Entre as pessoas, se estreitem ainda mais os laços de

amizadel

Que este Natal seja:p Jtíícíô de-uma Dava Fratemidade!

FELIZ NATAL PROSPERO ANO NOVO

. .

lalssíh'· &:. Ci'a'. Lida.
\:;:Av:' MáL"Deodôro, 1:034 ::_'jaraguá do ser-se.

MENSAGEM DO COI.

-

Neste Natal � no próximo Ano, sejamos os

responsáveis pelas boas mensagens e 'que a paz,
� esperança, a compreensão. e o progresso, sejam' os
principais meios de integração de todos os ideais.

A todos os associados, votos de Boas Festas, e que
permaneçamos cada vez mais integrados em defesa Q,Qs,
interesses da classe e da comunidade, bem como dó

aperfeiçoamento das relações comerciais
e de trabalho..

. O ano .de. 1'981. nos traz o desafio de sedíarmos o
.'

219 Congresso' Esta4ual. do Comércio, Lojista,
desafio este que venceremos, com certeza, com

perseverança e unidade.
.

,Clube de Diretores Loii$las' -.-

de Jaraguá do Sut·

Que ä :Vinda.-:·a:é 1.lrtffNát'â1·iftara�iilihsõ"e":ale
gre, e a esperanaça de um Ano Novo cheio de
sucesso 'e 'bem-estar a :tö.doS'Os nossos clientés e·

,amigos, se estendam às famílias, em unidade com

Deus.
.

Boas Festas!
" o"

-
"

São os votos da

PIni'ficI,dora
.

'e
I lanchonete
Ltdl..Khna:ssl.

Rua Pe. Pedro Franlren, 82 _ Fone n-Oi56
Jaraguá do Sul-SC

;
- \.

Quando ,0: ;bi�bâIl1ar dos sinos anuncia a. passagem

:.� de mais uma data que marca o maior aeontecímento

da humanidade, 'desejamos qus todos os corações-se
trmanam num abraço fraterno, apagandp ód_i�S e' ran-

.

. cores, fazendo com que a paz envolva o mundo, tranS"
.

formando-o numa verdadeira primavera de amor.

Ao� jaraguaenses .de modo especial, envíarr.os os

mais sinceros vótös de que
.

o Natal esteja preseri'e

em seus lares em todo o seu espírito de paz e frater

.

niÇlqde, pronuncíando um Ano Novo .repleto de ale-
,

..�.,

gria, justiça e realizações.

.... ·Câlara de Verel,dores de

JaraU.uá do Sul·
,

e;"

. VEREADOR ADEMAR BRAZ WINTER

PRESIDENTE

Que � graça de Deus habite em seu coração .e que
o

.

amor de Cristo esteja sempre,. p�seIlte . e�, sua vida.

Feliz NataLe Próspero Ano �ovol
.

Votos de
�

Co:nleeções· ·Sueli.",·l.'
Fábrica, e ;l.91a 1

. .

.

.'

.

.

.

.-.;:
.' ,. .

Av. Mat Deodoro, 1:085 _ 'Pone: 72:.0603,
lojà 2 _ Jl�a Reíneldo Rau, 530 -:; F�ne� ..72-291!
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Futsal: - Mirles em ·3!· 10 Estado
o .melhor ano para o S CAMPEÄo

futebol de salão de Jara- .'

guá do Sul foi confirmado. .' O· Supermercado Lenzí
dia 12, com a vitória da é o nOVG campeão dos Co
Mírtes sobre. a Blase, 3 a mercíéríos de Jaraguá do
O, garantindo o terceiro Sul. Na decisão; em jogo
lugar no Campeonato Ca- extra €om o Breíthaupt,
tarínense, encerrado sába- após empates 3x3 e' lxl
do com a decisão entre no tempo normal e na

Perdigão 4 a 1 Sadia, o prorrogação, acabou ven

que garantiu o trícampeo- cendo nos pênaltis, 3 .çl 2,
nato ao quinteto de Videi- ficando de posse do títu
ra. O terceiro lugar no es- lo. 'Ü Vice-campeão é o

tadual conquistado pela Zon:ta, Bretthaupt em- ter
Mirtes, aliado a quínta co- cetro e Hermes Macedo B
locação nos JASC, realí- em quarto lugar. Miro
zados em Joínvílle, dão a (Lenzi) e Raul �Breitha·upt),
dimensão do crescimento com 13 gols, foram os ar

do futebol de salão em tílheíros e Renato tLenzi),
Jaraguá e do excelente o goleiro menos vazado.
trabalho realizado.

ARTILHARIA :e DA
Ainda pelo estadual, o

.

MIRTES
.

Cruzeiro derrotou o Moi- Ainda em relação ao es-

tas por 6 a O. A Perdigão tadual de futebol de sã

ficou com o título, Sadia Ião, coube a Mirtes o ata

na vice, Mírtes em tercei- que mais positivo docerta
ro, Cruzeiro, Elase e Moi- me com 55 gols e o artí

tas dívídíram as demais co- Iheiro do campeonato Fer

locações. nando Ceará, com 18 gols.
Sem dúvidas, duas posi
ções .honroses.COMERCIÁRIOS: LENZI

Confecçõ�es Neusa é tri do reladão
Chegou ao final a quarta

edição do' Campeonato
Municipal Aberto de Fu
tebol de Salão, promovido

. pela Liga e Dívísão de Es

portes, com a conquiste do

título, pela terceira vez,

pela Confecções Neuza.
Na decisão do día 12 con

tra a equípe Rei dos Bo

tões, venceu por 1 a O, gol
de Chicão. O Peladão, que
este ano contou com qua
renta participantes, foi
vencido nos anos de 83 e.

.84 pela Confecções Neuza,
no ano passado (85) pela
Seara e ,neste ano nova

mente pela Neuza. equipe
que detem também o atle-

ta revelação' e o goleiro
menos vazado do certame,
'0 Djalma.

O troféu de artilheiro fi-"
cou com Renato, da Rei
dos Botões, que lmarcou
23 gols. A aquípe discipli- .

na 'foi a Jaraguá Esporte
Clube, terceira colocada
do campeonato; Pinguela
ficou em quarto lugar.

o Peladão é uma promo-
.

cão vitoriosa, iniciada em

1983 e que reúne equipes
e atletas não Iiliados a Li

ga e Federação Catarínen
se de Futebol de Salão.

GAR
�

Df CÀ"1

Marisol é cam.peã da 5! Olimpíada Sesiaaa·
Encerrou-se sábado, com 2. Menegotti, 3. Marisol. Xadrez M '� 1. Weg Mo"

o 'Concurso de vanerão e Futebol de CBUlPo """ 1. teres, . 2." Weg Máquinas,
entrega de troféus, a 5a. Weg Motores, 2. Malwee, 3. Argi. Vanerio .:_ 1.Me
Olimpíada Sesíana Jara- 3. Kohlbach. Futebol Suíço negotti, 2; Seara, 3. CSM
guaese (Oliseja), . vencida Veterano � 1. Ma::risol, 2. Máquinas.
pela Marísol, que quebrou Marcatto, 3. Frígumz. Fu- A classificação gerél pa
a hegemonía da Weg Mo- tebol de Sal-o ..... 1. Seara, ra o troféu transitório {oi
teres na classificação ge- 2. We,g Motores, 3. Lulí- .

esta: 1. Marisol . com 28
ral, ficando de posse do mar. Handebol P ..... 1. Mari- pontos, 2. Weg Motores
troféu transitório, por di- sol, 2 Weg Motores, 3. 27, 3. Marcatto 21, 4.-Mal
ferença de um ponto. A . Kohlbach. Handebol M. - wee 19, 5. K-úhlbach 15,
classífícação final, por mo- 1. Marisol, 2. Weg Moto- 6. Menegottí 14, 7. Seara
dalidade, das três melho- res, 3. Malwee. Rústica - 13, 8.' Lulímar 'l l , 9. Weg
res colocadas-é a seguinte: 1. Menegotti, 2. Kohlbach. Maquinas 6, 10. IDd. Reu
Basquetebol _ 1. Weg 3. Marcatto. Sinuca - 1.' .nídas 5 e Weg Aeíona
Acionamentos, 2. We'g Marisol. 2. Weg Aciona- mentos '5, 11 e 12. Frigumz
Motores, 3. Malwee. Bocha mentes, 3. .Seera. Tênis e Conf. DaUl�, com 3 pon-
FemiDiUa ..... 1. Menegottí, Mesa F ..... 1. Kcihibach, 2. tos cada queí, '. c.

2. 'Kohlbach, 3. Confec- Seara. Tênis Mesa M. _ 1.

ções Dalila. BOCha Mascu- Weg Motores, 2. Weg Má- A Marisol comemorou
Una"", 1. Marísol, Weg Mo-

'.

quinas, 3. Marcatto. Tíro muito a conqnísta do títu-

t BOI-' 23' F 1 AI F 1 K hlbach 2 lo da Olíseja, notamenteores. ao cm _. . vo ...... o ,. .

Marísol, 2. Weg Motores. Menegottí. 3. Weg Má- porque quebrou a' seqüên-
3. Marcatto. Bolão 23ém M quinas. Tlro Alvo M _ 1. cía de Vitórias da Weg.-O

Malwee, • 2. Kohlbach. 3. titulo foi. conquistado gra
..... 1. Lulímar, 2. Weg Mo-

Weg Máquinas. Voltbol M ças .a uma seqüência de
tores, 3. Weg Máquinas. .eombínação de resultados
Bolão 16cm M _ 1. Luli- - 1. Marcatto, 2. Weg Mo- e da obenção de primei
mar, Weg Máquinas, 3. tores, 3. Ind. Reunidas .. ras lugares em váriás mo

Carroçarias Argi. Ciclis- Volibol F_L Marcatto, dalidades.
mo ..... 1 . M a r c a t t o, 2. Malwee. 3.' Marisol.

Confecções Sueli LldÇJ:
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a maís varíada coleção de mvemo, aproveítando
as vantagens do preço e cl'edtário Sueli

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr- t08S
.

F. 12.::0603 Jaraguá da Sul _ SC.
.

Lojä 2 . Rua Reinaldo Rau, na 530 _ F. 72-2911 -'
Jara�uá do Sul _ SC .

Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 63) - Portal de Jardguá.

Lanchonete] e So-r'veteria Pinguim
Lanches, pizzas, petiscos, sorvetes e gelo'

. �; .'

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO

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

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 capital da Nova Zelândia?

Conheca também a .

POUPÁNCATRIPLIC MERIDIONAL,
com rendimento mensal.

101011l:
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�Haspl·tais .'. ··da· ',' bcidádé
Os hospitais brasileiros, dústría e comércio locais.

via de regra, vivem dífí- Os hospitais, de modo ge
culdades financeiras' para ral, não têm condições de

, sua manutenção, principal-. remunerar bem seus fun
mente" aqueles que man- cionários. A receita ori
têm :convênios . com o ginada do convênio. com o

lNAMPS,' que paga diárias INAMPS não é suficiente

-aquém do valor míni�o para cobrir a. folha de :pa-
-real. Jaraguá do Sul nao gamentó, mesmo consíde-

· .Ioge à
.

regra e tanto o .rando que 81%. das inter

Hospital Jaraguá como o nações, de 19ß2 a novem

'São José têm situações bro de 1989, são convenía
. idênticas, de extrema gra- das com a preyidência,
,vid,ade. acumulando défi- 1,04% do lpesc, 3,07% par
'. ctts sobre déficits,' esten- tículares, 0,8% indigentes e

.:do. ii beira, da tnsolvêncíe
'. 14,09% ' de

'

'outros convê-
· .e .do : fechamento. níos.
:�' BuseandQ uma' (Solução.

. para.minimizar a si�uação,
no día 10 passado. uderan
ças da comunidade e. o

corpo clínico do' Hospital
·

,'são José discutiram a fun-

do o problema, 'resultando
.

na elçl1loração de um rela

tório pela Sociedade Divi

na ProvidêncUl, entidade
màntenedore do ÍlOSOCô-

�
mío. A' Irmã Enedina Sa

"chéti, 'Coordenadora de
r

Saúde da entidade, infor

ma que. pelos dados con-

· clusívos, 'o hospital é mal

remunerado pelos serviços
,

prestados junto ao. lnamps,
repassando, /eo1' conse

quência, a equipe de tra

Mlho a angústia de não '

, poder prestar'um padrão
. 'de atendimento satisfató
rio, que acaba refletindo

;
no paciente.

Cz$ 22(» MIL MENSAIS:
Dl!FICIT

A empresa buscou via

bilizar-se, garantindo seus
recursos humanos. enqua
drando os salários dentro
da faixa das demals em

presas do município, toda
via, sua situação financei
ra, mantida dentro da fai
xa "suportável", como re

vela o relatório, ficou se

riamente comprometida
com pessoal em 77% do
total de sua receita e com

um resultado negativo de
38%'que corresponde a;Cz$
220 mil de déficit mensal.
Para agravar, o último
"pacote" do govern{) de-

Enquanto no sábado, dia
13, 'a ' comunidade jara
guaense participava jubi

,

Desde o alio de 1978, a losa das solenes cenmo

Província vem auxiliando nías de ordenações sacer

; o São José para qualquer dotais, na Matriz São Se-
Investimento em reformas bastião, dos diáconos Ni

,e ampliações. Como não valdo Oliveira Souza e

1 consegue se auto-manter, Luiz Carlos Berri, presidi
e há dez anos não faz ínves- das pelo Bispo Auxiliar de
timentos em materiais se- Fíorienópolís, D. Murilo

mi-permanentes e numa Ramos Krieger, a Comu
análise das receitas e des- nidade do Sagrado Cora

pesas, percebe-se clara- ção de Jesus do Mêier, Rio
: mente que o motivo prin- de Janeiro, preparava-se
cípal ,'do déficit e ,o' para celebrar o jubileu de

IN,AMPS, que paga Cz$ .prata sacerdotal do seu

57,6()'â díárla, quando na pároco, Elemar Scheid,
r:ealid�cl� o' custo é de pessoa que marcou indele
Cz$' 120,00; logo, a defa- \l'elmente sua passagem
sagem é, de 52%, ficando, por Jaraguá do Sul, dei
assim, a situação insusten- xando contribuições valio
UiveI. . sas nos campos social, cul-

1 Tal defasagem tem ori- tural, educacional, espor
ginado,' além do déficit, tivo e religioso.
em constante saída de eíIl- Padre Elemar, foi orde
pregados, atraídos por me- nado presbítero em Roma,
!pores ofertas junto a in- em 23 de dezembro de'

SITUAÇÄO l! CRITICA

- pedelO ·socorro
sumam-a remuneração de
um ou maís empregados
do hospítalj efetuar traoa
lho conjunto com o Hos
-pítal Ja�agl,lá;; para, que,
unidos; ,po,ssaOl, colocar
seus serviços a disposição
da comunidade dentro dos
padrões mínimos exigidos;
redução de 40%. dos aten
dimentos da previdência
social e, caso não seja en
contrada uma solução sa
tisfatória para a viabilida
de do hospital, encamí-

, nhar no dia '30 de janeiro,
ao INAMPS, o pedido de
descredencíamerrto, medi
da extrema que significa
ria o não maís atendimen
to de internações aos se

gurados da previdência
social.

,BUSCA DE SOLUÇ,ÖES·
A classe empresarial,

chamada a colaborar, vai

provocar no inicio do ano,
reunião com os hospitais
da cidade, prefeitura, ,sin
dicatos patronais e de em-

. pregados, clubes- de servi
ço, associação médica e

outras instituições, para a

busca dos melhores meios
pera solucionar a angus-,
tíante situação, haja vista

que é inadmissível o íe-

que foi para Conselheiro
" Provincial da sua Congre
gação. Em 1980, foi cha
mado a Roma para assu

mir a Reitoria do Colégio
Internacional da Congre
gação SCJ, de onde re

gressou em outubro de
1983, onde días depois foi

designado pároco da Pa
róqula Sagrado Coração
de Jesus, no Méier, Rio de
Janeiro, onde .se encontra
desde 18 de .dezembro
de 1983,.

A programação festiva
do jubileu do Padre Ele-.
mar, desenvolveu-se dia
14, doming(,), precedida de
hora de oração e novena

de natal em intenção
especial aos 25 anos de
sacerdócio. A comunidade .

de Jaraguá do Sul esteve

representada' 'pelo. casal'
Humberto e Evanira Pradi,
acompanhado das filhas.

chamento de alas e dimi
nuição do número de leí
tos; como tem.ioccrrído.
em

,.

detrimeno ao atendi
mento da população, '

em

função dos déficits que se

avolumam a cada dia.
A comunidade. jaragua

ense terá; também, a sua

parcela, para evitar a fa
lência dos hospitais da ci
dade, que. bem . ou mal,
têm servido a região há

. muitos anos.

Poslos, do· BB

;P. Elemar festeja jubi·leu sacerdotal' no R J

terminou aumento do te
lefone, energia' elétrica,
correio, gasolina, .álcool e

medicamentos, sendo" que
a instituição contínuaaté
o presente, sem previsão
de aumento. da, prestação
de seus serviços, .

ROMPER
CREDENCIAMENTO,
COM INAMPS ,

Um apelo patético está
sendo dirigido a represen
tantes de classe, autorida
des e empresártös de Jara
guá do Sul, pára conces
são de auxilio Iínanceíro,
determínando a data de

�10 de janeiro de 1987 pa
ra um posicíonamento do

equilíbrio financeiro,
.

sob
pena de medidas dtástiêas
serem tomadas, que afeta
rão a todos . O documento
finaliza sugerindo algumas
medidas .

para
.

a solução
do impasse,' como pressão
junto ao

.

INAMPS, pela
comunidade, a fim de u
berar verbas suplementa
res ao hõspital, bem como

reajustar os valores' dos
serviços hospitalares; cam
panhas de auxílio junto
às empresas locais; auxilio
junto a Prefeíura Munící
pal: que as empresas as-

1961, onde licenciou-se pe
la Pontifícia Universidade
Gregoriana de Roma. Daí
para cá têm sido intensas
suas atividades pastorals e

, intelectuais.. Foi coadjutor
em Jaraguá do Sul.ide on
de foi transferido para
Taubaté, onde bacharelou
se em direito. Em 1966,
porém, foi designado pá
roco de Jaraguá do Sul,
exercendo além do pasto-
,rado o magistério de 29
e 3Ç graus no Colégio São
Luís, Colégio Dívína, Pro
vidência, FURB (Blume
nau), FEB (Brusque), crian-

'

do a PERJ e fundändo à
Faculdade de Estudos So-
,ciais, da, qual foi diretor e

professor. Nos dois últi
mos anos em que esteve
na cidade, exerceu o cargo
de Juiz do Tribunal Ecle- .

siástico de Florianópolis.
Em 1978, transferiu-se

para São. Paulo, indicado

,

O Presidente do lAPAS,
Eugênio Doín Vieira, auto
rízou o Superíntende

:

do

órgão em Santa Catarina,
Lourenço Brancher, a ges
tionar com a gerência do
Banco do Brasil no Estado,
à possibilidade de se ins-
.falarem postos avançados
em suas agências, como

alternativa 'pára melhor
atender o público, os ser

vidores da autarquia e

também para agilizar o

fluxo de dezenas de ope
rações que a envolvem

junto ao contribuinte e

aos bancos que as operam.
Os contactos já foram

iniciados e a meta do su

-períntendente regional é
priorizar a instalação dos
postos nas '. agêncíes. .

de
maior movimento, pnncí-

, palmente nas de, Jaraguä
. do Sul, Joinville, Crícíú
ma, Lages" Chapecó, Joa
.cebe. Blumenau .e: Tubarão.
dentre outras..

Aos nossos amigos,',
clientes e colaboradores,'

um Feliz Natal e

Ótimo 1981

, Organização Contábil
HA Comercial" SC Ltda.
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