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JARAGtJÁ DO SUL .: CIDADE SfMBOLO OA FAMíliA JOURDAN

Mais de. JOD
.

farão o' vestibular, que' começa terça Grandes eventos marcarão· ·0': .. ;á:öo
, Hpf< . .

.

.,..._ .. " ..

Da 13 a .16 de janeiro A coordenadora do ves- INSCRIÇÖES' .

O ano de 198-7, recém- 465 de RQt�ry' Ihter�atlo-
os candidatos ao Vestibu- tíbular da PER:J, professo- Carla Schreiner, direto- Inieíado, reserva para Ja- nal.:' .

".

lar Estadual Unificado da ra Marisa Pradí Floriani, re da FERJ, lembra que raguá do Sul; atividades
'

" .,

Aeafe realizam nas 18 íun-
.

observa a necessidade de diariamente, das 14 às 18 inténsas nos campos so- Nos dias 16 e. 'H de

dações l.i.gadas ao sistema "serem cumpridos os horá- horas, poderão ser feitas cíal.: esportivo, cultural, maio, a Comunidade' Evan
suas provas de vestibular. rios para evitar transtot- as' inscrições prévias (para profíssíonal e de lazer. gélica Luterana 'realiza a

São 26.405 candidatos dís- nos. E'pede, também, a ma- verificação se há ou não Além das' promoções tra- sua íesta.: 'comemorando

putendo 6.224 vagas para nííestação voluntária para elientela suficiente) .para dícionaís, já insertdas no os 80 anos de . fundação
117 cursos. O calendário trabalhar como fiscais du- curso de pós-graduação de cotidiano da comunidade, .(01.,04,.1907). E"dé 20. de
de. provas prevê para o rante as provas.. devendo, EspeciaUzação em Econo-. algumas. merecem figurar junho a 05. dê' julho;

.

no

dia 13, térça-Ieírá, Comu- rieste caso, inscrever-sé na mia Empresarial, destina- em destaque, como a 24a. Agropecuário, . o '8� éaiti
nicação e Expressão: dia secretaria da Fundação, do a profissionais de em-

.

Convenção de Líons, Dis- peonato Regíonàl' de"CaIià-
14, Písíea e Matemática; das 14 às 18 horas. presas púbiicas e privadas trítal L-lO, nós dias 10,. 11 rios e 129 Csmpeonato Es-

.

dia 15,. História, Geo!IFa- A FERJ oferece, para e docentes da região, No e. 12 de abril, na qual mar- tadual de Pássaros; növelh-
fia e OSPB e día 16, Oui- 1987, 65 vagas para Admi- total são 30 vagas a. serem carão presença maís de bro, de 13 a 16, a v Eesta.
mica e Biologia. nístracão e 40 para Ciên- preenchidas. O 'CUFSO 'será mil leões e domadoras, das Flores, igua[Illenté .nb
As provas iniciarão sem- das Contábeis. conveníado com a Univer- onde serão realizadas as.- Agropecuário" .•. .:: '

pre às 8 horas. Em Jara- sidade Federal de Santa sembléias diversas, elei-
... . .e:'

gúá do Sul, onde 789 can- 'PÚS-GRADUAÇÄO: Catarina. . cão da nova governadoria. Some-Se a. esfes.,' ev�n-
dídatoj, se inscreveram. os e desfile de rua das dele- tos, o RodeíoEríeulo, Fes-
exames acontecerão em O,en.uncl·a 'ao Sr Prefel·lo gações. A Convenção mar- tival de 'Caiaques� :·'eain-
dependências do Colézio .

.

• catá os 25 anos dó Líons peonatos·· de Vô'Õ livre,
São Luís, devendo os ves- élube Centro (10.02.87), Festivais de' Corais, Cam-
tíbulando estar' no dta 13 Fazemos a presento denúncia à contragosto neste que, em· conjunto com o peonato de Bandas e Pan-

às 7 'horas no local, com começo' de ano, quando após OS festejos de Natal e de Liens Industriaf será o an- farras, Fecaja.: Fedia,;, a

a carteira de ídentldade Ano Novo, Os pensamentos devertam convergir no
: fítríão dó evento. No mês 'Feira da Malha- (de t8·a 25

or�gin.aL cartão de inseri- sentido da concórdia e ao entendímeto dentro da Co- de maio, días 22 e 23, Ja· de julho). além de ;even�

cão e caneta azulou pre- munídade. Infelizmente isto não ocorre e'obriga a raguá do Sul sedia o· 21<? tos culturais como Bacon-
-

ta. Naquele horár'o :'lerão manííestação pública em nome do bem e da moralida- Congresso Estadual do Co- tro de Corais, e sociais co

fechados OS portões do es- de da admínístração. onde a petulância .de certos em- mércio Lojista e Seminário mo a Noite do Queijo e

tabelecímento. fícendo' os pregados da 'Prefeitura comprometem seu comporta- Estadual de SPCs e, no dia do Vinho; . Neite Alemã,
retardatárias impedidos de meato à ordem pública. Dia 26 de dezembro de 1986, 29 daquele mês, a Assem- Noitada: do Prato' T�pi!co
participar.' às 9 horas, estacionavam na Rua 6 (Proc. Gomes de bléía Distrital' de Rotäry IUiliano" <Noite no 'HâwG,

Oliveira), .defronte do n<? 246, um Wölks, uma carrega- Clube, distrito 465: Em [u- Esptrito Sàntp;� Prísnavera,
deira MF86 e o caminhão Chevrolet, placa CM-0015 e nho, dia 26,' o bioquímico., Debutantes....sem .contQ.I.:. �s
o pessoal de serviço braçal. Pelas 9:30hs·. deram-se iní- MarIo Sousa �assumirá a tradicionais baile de 'reis �
cie> aos trabalhos, manobrando o caminhão, no sentido governad()ria d.o'Distrito . rainhas, d�ntre outros.

de -receber a terra depositada na calçada. Depois de

C·ome'r·c·lo C·'o·n.sl·der".ou 86é" ::m;"'U/:':I�otO' bom·algumas marcha-ré, lião conseguiu conduzir o
.

veículo
,ii. entrada' d.a Polimentos Marschall, ,encostando núma. .

.. .: .,.-. '

Foi dé1Cz$415.706.805,71 átvore, q.ue ficoú vérgada e danificada.· Ö-motorista
o' total de ICM aFrecada- . O empresário Ivo Ewald, vendas:( s�gundo. n,;.presi-

d.esceu 'do veículo sem livrar a árvorezinha daquela 'd t d Cl b ·d d t d GlC\L fdo pelo município de Ja- presl en e . Ö u
.

e
.

e··.·· én e o.' iJ· ,.' oi: de cer-

raguá 'do Sul, no ano de
situação incômoda, .obrigando um popular interVir iun- Diretores Lojistas de J,a- :ca de 35% a· pai�iride se·

.

1986, segundo a Exaloria
to do feitor para que isso acontecesse e o que foi feito raguá do Sul, considerou tembro, em comparação a

Estadual. Este valor cori-
com visível contrariedade. E atrevidamente lançava o ano de' 1986 como "mul- 'outros' anos. "O 'comércio

t
.

t
.. ,

Cz$
ameaças e provocações o solerte servidor. Instado a to. bom" para .o comércio,' não pode se .queixaT:"do

1�;';50���,�: rec�lhid�� diz�r porque assim procedia: com tanta imprudênCia, .

comparável a 1982 quan- ano. p�ssado no t9q!.�te a

em 1985, o que perfaz um
danificando 'llma árvore ali plantada no passeio, disse do as vendas. se compor- comercializa�ã;Q., ij.:(:Lentan,

superavit (diferença) de
. q'ue era da conta dele, que' tinha carteira que estava

. tarain bem. O mês dé de- to, 'entró'u" em .;.:tg8'f,�tom.
no veículo. Solicitado a apresentar o documento, com' b t

- '..1 d"Cz$ 284.956:695,73,
.

ou' . .

.

d
z.em ro, no ,entan o; nao, receIO .,I.�.pS �umQS·.c' >�.��Có�·

217,94% em termos perc.en-
a coragem os pinos, não mostreou, começando a pro- . correspondeu, comparati-· nomia e<'das Q�Í§p�çtJ:Va:s
,ferir uma série de ofensas, que não tinha importância '

t t
. .

d t t"
·· ..

·b·
.. "· ,.,� "

tuais. A arrecadação de vamen e a anos an enores am a l;lm ,an Q ..
.o .scura ,

dezembroj86 atingiu Cz$
danificar a árvore, "pois fomo nóis que plantemo essa quanto ao volume de IPer� frisa.. CO:mplefu.éntkfti.cÍo ri

.74.439.312,79 (em novern-
merda", dizendo ainda que "Você·deve sê do PDS que "cadorias' coIt1ercializàdas,.infor:rn.aç�ô,rvo:EW'aÜlin.

bI'O foi Cz$ 31.941.660,02),
tem que pastá mesmo", concluindo por dizer que "nóis fato atribuído a falta :de forma'que" 6 . .Gbt"rétô1n�

cqn;tra Cz$ 30..602.454,34
nãó temo. que qá satisfação, nóis somo povo e o povo mercadorias ,e a' q.,nteçipa- rá as� 'reuniÕes" iíiêrtsals

em dezembro/85, dando
(> govemo"·. ção das vendas natalinas," com os áSSQCiliáos ··no'}.�ró-

d'f' I d C $ face ao Plano Cruzadó. ximo äi.à "1�, àö il{�i.o dià,
'Uma 1 er,ença rea e z Esta a denúncia ao sr. Pr,efeito, 'lamentável· sob
4387691845 o·useJ·a··

no Clube Atlético Bae"eti;-
. . " ; ... todos os pontos de vista, que. como contribuinte e po- O crescfmÊmf6 real das

.

di.
. . . , .. "'-. X,__

143,24%, ..

.

.

VO, o fazemos para as medidas corretivaS, pols, sabe�' " -- '. .. ,. .. .. ·0 __ •• _ •• _ ..

No ano de 1984, o lCM mos que V. Exa. não cpmunga com o .pensamento des-. NÃO' FAÇAM
"

somou Cz$ 25.738.150,78e·
.

.

OS DE NOSSOS RIOS
ses selas subordinados. .:;' LIXEIRAS IMUNDA

em 1983, totalizou c:i$ ..

..� '.
'

.

'.,
S.

. ,

R735.777,88�. Eugênio Victo'r Schmöckel S��()S�OS ��� �ÀPOC:U� ���J�Jtf���1 ...

CARO LEITOR DESTE ESPAÇO: AO FINDAR DE.I.986 T;E LOUVAMOS PELA PRJ;lOGUPA,..ç-ÄO CONOSCO. '.:' .;,

.Assinados: natureza,. paz, progresso, ecologia, comunidade, cultura, humanidade... : o

..

• ,.' i -:

o ICM de Jaraguá
'em ,86
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ENl.A,CE UERMOSWA _ GONÇALVES
. .

Aeonteceu - ontem, em

Santiago do Chile, um en

lace que, a partir de ago
ra une a nossa Jaragué do
Sul à vizinha República
<lo Chile e mais precisa
mente à bela Santiago, pe
los caprichos de cupido
que flexou OS corações da
Patricia Alejandra, filha di
leta. de Luiz Hermosilla H.

. e Floreneta Silva F. e do

Clayton Aristides, filho de
nössos amigos Prof. Aris
tides Manoel Gonçalves e

Erica Horst Gonçalves.
Ambos estudavam na

Uníversídade Federal de
Santa Catarina, quando
tudo aconteceu. Cadà um

na sua Faculdade, mas com

o coração já amarrado pa
ra um futuro casamento,
assim que concluíssem os
cursos, o que aconteceu
em 1986.

A cerimônia do casa

mento deu-se na enfeitada
Iglesia Gratitud Nacional,
à rua Cumming, 2387, às
20:30hs·. e a recepção foi'

.

em el Restaurant de la Es
cuela Nacional de Hote-
Ierta, situado em el Pue
blíto Parque' O'Higgins.
Aos distintos noivos e res

pectivos pais os cumpri
mentos. desta folha, com

os votos de muitas felici
dades. E viva o· Brasil e

viva o Chile!

fORMATURA EM FARMÁCIA
-,,--------------------------

Na data de hoje cola sa em Ação d eGraças e

grau em farmácia, pela às 18,30 horas, a diploma
Universidade Federal de ção no Centro Integrado
Santa Catarina, o jovem de Cultura, na Capital do
Sandro de Oliveira, filho Estado. Ao bacharel em
de nossos queridos amigos farmácia os nossos votos
José G. (Marilú Carvalho) de muito sucesso na vida
Oliveira, residentes à Rua - e os cumprimentos aos fe
Emilio Stein, nesta cidade. lizes pais, inclusive o avÔ
Pelas 16 horas haverá Mis- Carvalhinho e dona Inge.

A NATALINA.DO R.C. GUARAMIRlM

o Rotary Club de Gua
remírím realizou uma fes
tiva reunião' de Natal, on
de se sobressairam os fi
lhos do rotariano Osnildo
Bartel, Osnildo Júnior, 19

anos, Frediani, 16., Tecla
no, 16 e Orjana, 11, que
fizeram uma tocante sau

dacão, os 3 primeiros com

víolão e a Ortana com

uma flauta esnec;al. r-en

tando .a chegada do Salva-

dor. Também a estudante
Sandra Maria Domenico
Weber recebeu uma pla
ca de prata, como estudan
te especial. Além do Pre

sídente Maurící ·e esposa,
usaram da palavra o Pre
feito Municipal de Guara
mirim e o Juiz de Direito
da Comarca, dr. Artur Je
níchen Filho. Bonita reu

ntão a de 18 de dezembro
de 1986.

João e Maria
'Venha conhecer ás últimas novidades da moda

infanto-luV'enU· que seus filhos vão adorar. Para
todos Os gostos e pará todas as ocasiões.

Ruà João Píccelí, 161, em Jaraguá do Sul.

Mamãe Coruja
bljOute�as, artigos paraRoupas, perlumes,

prêleDtes. '

Tudo .,ara o ptlblico 1Dfan�o _ jUvenil.
Recebemos a Unha..dá gatinha uHELLO KITfY"
coU�D1a8 .. shampoos' _ sabonete - espuma de banho.
Suas f6111lulas suaves foram testadas para não Irri
tar a .pele e os ca�los das crianças. .

Rua Bar'o do Rio Branco, 168 _" Fone 72-0695
Jaragu4 do Sut-SC.

Gente & . Informações
em Jaraguá do Sul a NA'
_ Neuróticos Anönímos,
na rua Gumercindo da
Silva 310, ao lado da Cre
che. Além desse novo ser
viço, Jaraguá conta tam
bém com grupos de AA _

Alcoólicos Anônímos e de
Al-Anon. Aos mentores, o

nosso incentivo e nosso

apoio.

� Este ano será cheio
em termos de eventos em

Jaraguá. O Líons 1.-10 rea

lizará aqui a sua Conven

ção, os loiistas catarínen
E€S para cá virão ao Con-

.

gresso e o Dr. Marlo Sou
sa tomará posse como go
vernador de Rotary, Dis
trito 465, no dia 26 de ju
nho. E o segundo gover
nador de Rotary, saído de

Jaragué..

- Neste dia 10, no sa
Ião da comunidade evan

gélica, curso de batismo,
iniciando às 15 horas, pa
ra pais e padrinhos. E às
18h, na Igreja Centro, re

ceberão a bênção matri
monial Walmir Wischral e
Rosane Batschauer.

- Na. pauta dos casa

mentos alinhados deste
alio, está o do odontólo
go Rubens Petry, da so

ciedade de Joinville, com

a jovem advogada Márcia
da Silvá, filha do casal
Eggon João (Laura Au
�ustn) da Silve. E para
o mês de março.

- A Secretaria de Tu
rismo de Jaraguá do Sul
tnícíou entendimentos pa
ra a confecção de um no
vo guia turístico e íníor,
mativo do municiplo, atua
lizado e ampl1ado, tudo a
cores, A execução caberá
a Sebratur.

- A propósito, após
as duas levas de turistas
vindes via litorina entre
natal e ano novo, no dia
13 virá uma nova turma,

Rua Preso Epítécío Pes
soa, 868

Fone 72-1201

Jaraguá do Sul.

- No próximo dia 13,
completa 25 anos de feliz
vida conjugal, o casal Er
wino Fodi e Maria Leoni
Fodi. Uma misse, às IOh,
marcará o acontecimento.
Os filhos Denise e André,
parabenizam-se. pela data,
pedindo bênçãos ao Cria
dor para que juntos con

tinuem por muitos anos,
ainda.

'

- Continuam abertas
na Secretaria de Turismo

[Secet], as' inscrições ao

Miss Jaraguá 81, marcado
para 1 de março, às 21h,
no Ginásio Artur Müller.
Até 20 de fevereiro as ins

crições poderão ser feitas,
na Secretaria ou pelo Fo
ne 12:-0888, com o amigo
Jom Frank. Idade miníma
18 anos.

- A Comunidade Ca
tólica de Jaraguá do Sul
recebe às 19h deste sába
do, dia 10, o seu novo vi
gário. Padre José Felipe
Dalcegio, 36 anos, há 8 sa
cerdote. assume substítuín
do ao Padre João Heide
mann, que segue secunda
feira a Cianorte, Paraná,
onde exercerá o v'caríato.
Boas vindas e boa via
gemI,

- Desde a semana

passada está funcionando

trazendo. o milésimo turis
ta do turismo ferroviário,
ínícíatíva de sucesso aqui
nascida.

_

_:._ Santo ou demônio,
bandido ou herói, José
WlIker agora é Tenório
Cavalcanti em "O Homem
da Capa Preta", tílme pre
miado no Festival do Ci
nema de Gramado. No Ci
ne Jaraguá de 10 a 15 de
janeiro, sempre às 20h15.

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE: 72.2607

A MAGIA

DE

SE V E S T I R

- Anote: Já definidas
datas de vários aconteci
mentos sociais, neste 87.
Em junho, dia 12, a Noi
te do Queijo e do Vinho,
do Rotary Clube e d'a 18
de setembro, 2a. Noite
Alemã em Jaraguá do Sul, .

do Lions Clube Centro.

- A AABB marcou ca
fé-desfile para 6 de junho
e Noite no Hawaí día 12
de dezembro. Em abril, día
18, o Baile de Páscoa do
Baependi e 6 de junho,
Balle do Espirito Santo.
São datas que a coluna dá

.

em primeira mão.

- P "Menor" será o

tema da Campanha da Fra
ternídade deste ano, du
rante a quaresma. O te
ma, escolhido pela CNBB
é importantíssimo. A pro
pósito, reflita: "acenda
uma luz na vida de uma

criança e ela será uma luz
na sua vidal".

- Completou os seus

lindos 15 anos no dia 3 de
janeiro, a menina-moça
Crístíane Driessen. Ela é
filha do casal amigo Raul
e Ivone Dríessen. Os nos

sos parabéns!.

B. D.

SANTA CLARA

Agradecemos a Santa
Clara por graças alcan
çadas.

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças,
p�atarla, artigos em, ouro e tudo o maís para
presentes na

.

.

Relojàaria Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n" 9

Sorveteria Ki..Delícia
Rua Jolilville n' 2.680 _ defronte da Arweg.
jitmto, äo .Mercadão Malhas.

'.

ou-

Em Jaraguá do Sul, uma nove opção para você. . .,

Ven?a, comprove e usufrua das saborosas sensações KI-Delicia.
Aceitamos encomendas para festas, aniversários cesament
tros acontecísnentos,

' ,os e

\
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Energia elélrica melhorará esle ano' em Iaraguá
o presidente ,da Celesc,

Mário Boehm, complemen
tando informações já di
vulgadas pela imprensa,
informando que a empre
sa, atenta aos problemas
que estão ocorrendo no

atendimento a Jaraguá do
'Sul e localidades vizinhas,
está preconizando a intro

dução de medidas corretí-

Weg enlra na' era
da automação
o Grupo Weg, de Jara

guá do Sul, está instalan
do em Florianópolis, uma

nova empresa, a Weg Au

tomação S.A., numa área
de 64 mil m2, com área
construída, inicialmente,
de 3 mil m2. A empresa
será voltada à área de au

tomação ,industrial, que
irá fornecer sistemas de

posicionamento de contro
le e automação, agregando
produtos sinérgicos do

Grupo, tais como moto
res elétricos, servomoto
res, contatores, transíor
madores e acionamentos
diversos.

Ä Weg Automação de
senvolverá servoaciona
mentes, sistemas de posi
cionamento para controle
de cursos contínuos de

múltiplos eixos programá
veis, projetos' e fabricação
de cubículos compactos
para o controle de máqui - .

nas individuais ou para
instalações c o m p.l e x a s,

,projetos de sistemas va

riáveis de manipulação e

projetos de robôs de livre'
movimentação. Isto signi
fica o desenvolvimento de
sistemas completos de au

tomação índustríal, como

também sistemas menores

(individuais), que irao

constituir o conjunto de
automação.
'Além disso, a empresa

se dedicará ao desenvol
vimento de software para
todas as áreas de, aplica
ção" elaboração de próie
tos, programação, enge
nharia 'e serviços para
fins específicos, pratica
mente completando os

objetivos a serem atingi
dos.

vas, no intuito de resguar
dar o fornecimento de
energia elétrica e corrigir
problemas que se verifi
cam no atual sistema de
69 KV qU€ o atende. Mes
mo considerando a escas

sez de recursos _ observa
_ está sendo deflagrado
um esquema que visa a

instalação a curto prazo,
de uma unidade transfor
madora de 138/13,8 KV _

20/26 MVA na atual su

bestação, bem como a im
plantação de uma linha de
transmissão proveniente
da SE Joinville (Eletrosul)
para operar em 138 KV,
a partir de dezembro deste
ano,

o Segundo Boehm, COIP
ta�s obras, a qualídade de
atendimento a região me

lhorará conslderavelmen
te, pois a inserção de uma

segunda linha de trans
missão reforçará o sistema
atual de 69 KV que opera
sobrecarregado. Já a ins-

talação de mais uma uni
dade transformadora na

atual SE Jaraguá do Sul,
possibilitará maior oferta
de .energia no atendimen
to ao mercado crescente,
na sua área de influência.
A médio prazo _ con

clui _ será construída uma
nova subestação em Jara
guá do Sul, na relação
138/13,8 KV, que será ali
mentada em 138 KV atra
vés da linha citada e terá
uma capacidade transfor
madora inicial de 26 MVA.
"A implantação destas
obras, além de equacionar
o problema de abasteci
mento, contribuirá para
reduzir os altos níveis de
carregamento no atuai sis
tema de transmíssão, ofe
recendo folga suficiente
para atender rlão só o

crescimento vegetativo da
região, mas também pedi
dos de carga provenientes
principalmente do setor
indústrial" .

Feria'dos e dias santificados / 87
Como esta é a primeira

edição do ano, vale lem
brar as datas' dos feriados
e dias santificados em

1987, duas das quais Ja
passadas: 1"- de � janeiro
(quinta) Dia Mundial da
Paz, 6 de jaMiro (terça)
Dia de Reis, 3 de março
(terça) Carnaval, 4 de
março (quarta) Cinzas, 16
de abril (quínta) Quinta
Feira Santa, 17 de abril
(sexta) Paixão do Senhor,
18 de abril (sábado) Ale
luia, 19 de abril (domín
gO) Páscoa 21 de abril
(terça) Tiradentes, 19 de
maio (sexta) Dia do Tra
balho, 28 de .maío (qu'nta)
Ascensão do Senhor, 7 de
junho (domtnzoi Pente
costes, 18 de junho (quin
ta) Corpus 'Christi, 29 de
iunho (segundat São Pe
dro. 15 de agosto (sába
do' Assunção de Nossa
Senhora. 7 de setf>mbro
(pepunda) Tndep,endêprin
do B�(ls'). 12 "'e n114uhro

da Conceição Aparecida
_ Padroeira do Brasil, 19
de ncvembro (domingo)
Todos os Santos, 2 de no

vembro (segunda) Fina
dos, 15 de novembro (do
mingo) Proclamação da
República. 8 de dezembro
(terça) Imaculada Concei
cão e 25 de dezembro
(sexta-feira) Natal.
Os feriados oficiais apa

recém em negríto. Jara
guá do Sul comemora
também a data da sua

fundação, 25 de julho, que'
cai num sábado, portanto,
será comemorado na data,
conforme a Lei Federal
n9 1320 de 11-6-85, que
diz, em seu bôjo, que os

feriados serão comemora

dos na segunda-feira da
mesma semana do calen
dário, exceto -nos di.as de
Ano Novo, Sexta-Feira
Santa. Independência do
Brasil, Natal e os feriados
cuias datas corresponde
rem a sábado e/ou domin-

EMPREGADAS DOMeSTICAS
Procuramos para admissão Imediata, com refe'
rências. Tratar Rua CeI. Procópio Gomßs 290 fA
Comercial).

Octacílio assume o' Tribunal/EtnIas
17 de dezembro; .

�

O 'novo presidente do
Tribunal de Contas (foto)
tem 58 anos,' é natural-de
Joinville e durante 90·àias
foi' prefeito de Jaraguá.do
Sul, 'como presídente.. ga,
Câmara de Vereadores ...Foi
quatro vezes deputado -es
tadual eleito pelá tégi&o
de Jaraguá é' presidiu PQ.I
7 anos a Comissão, de
Constituição' e Justiça .. da

O ex-deputado es�aciual Assembléia. Ao longo dos
e conselheiro Octacílío 15 anos dê 'mandato como

Pedro Ramos, foi'empos- _. deputado exerceu por três
sado segunda-feira, .5 de vezes o cargo de primeiro
janeiro, presidente do Tri- secretário da mesa díreto
bunal de' Contas do Esta- ta da Assemblêía Legisla-
do, em sessão especial. O tiva. .... ','.

também ex-deputado Moa- Octacílio foi indicado
cír Bertoli tomou posse para o 'Tribunal de· .Con
COpIO vice-presidente. A tas em maio de 1985,c.pa
eleição. dos novos titula- Fa ocupar- a �aga.· aberta
res da corte de Contas do com a aposentadoria·.' de
Estado . aconteceu no dia Wilmar Dallanhol.

Pomerode abriu a Festa· Pomerqpa
A Secretaria de Turis

mo de Pomerode abriu on

tem, dia 9, a· Festa Pome

rana, em sua quarta edi

ção. O programa organi
zado por Francisco Ca

nolla Teixeira, titular do

órgão de turismo do mu

mcipio. prevê a apresen
tação de grupos íolclórí

cos, exposição índustrial,
bailes típicos, concurso da
bolos e cucas, concurso de

geléias e sobremesas, ex

posição agropecuária, con
curso de cerveja caseira e

licores, torneio de skat e

competição de "Fischers
techen", qus é -um logo de

fisgar o peixe, onde dois
adversários d e vem se

equilibrar río barco e acêi�
ter o' alvo.' ,;"., ,:'

. O prefeito Eugênio Z:�
mer e o' viée-prefe'itó "N:el
son Ríemer 'estão . dafiaó
integral apoio à realize
ção da Fesfa" Pomerana,
que contá ainda com a.co
labóração: da Assoclaçêo.
Comercial e Industríal-dé
Pomerode. uniéi das' gritn;.
des atrações

o

der aconteeí
mente seráo ÚTtanzgruppe
Donanchwaben": '; -da Alê�
manha. À.' Feifa' POnlefà�
na, que E!:ricer:rà��e "Ao k'cl1á
18 de janeiro; foi

"

prémia
dá pelo' jornal

.

"Úl1;inl'a
Hora", do Ri(S"d'ê'J'a'nelrp,
tomo' ''''0 evento: do: -ano
de 1986"�"

-:'; ,

"'�� "

RETOMADO o. ALISTAMENTO ELEITORAL:.'

O alistamento" ,eleitoral
já föi retomado pelo Tri
bunal Regional Eleitoral,
segundo informações do
diretor-geral AdyBrígida

. Silva. De acordo com Sil

va, os ínteressados em an

caminhar seu título de
eleitor podem se dirigir
ao cartório eleitoral, que
funciona nas . sedes· das
comarcas, junto aos fó
runs. Neste sentido, o TRE
iá orientou os juízes elei
torais.

,.,. _" ;:_

recadastraram e por coÍi
seguinte não votararo, :e:ro
15 de novembro, ·"·fid:ún
isentos de. aprese�tél� J.us
tíficatíva, pois, nesté caso,
a justiça deixá, d� _ có�si
derá-Ias

.

comei, .élEütore�:
Ern contrapartid,a; deverão
pagar uma ;m,iílfa ,d.e 3% a
10% do s.alári.o. tn,Í.nlmo. o
val� será estipulado p�lo
juiz eleitorál! e o .pâS!�
mento será Jeito' péla: rEi
de

.

banêária através ,(I:'"
um DARF (Doçum,entõ.:de
Arrecadliçªo de .,R��ftas
Pprlerais). i ..

/

Linha FORD 87. Venha conhecer os veiculOs que são
Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

,
"

,

a sensação das estradas.

!","

"

.

.- '.�' ..
". \ � .�.

.

,'; ) -::'::: . .:� ..,,,,,

Fones 72--1777, 72-1995 e 72-2614
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NASC�()S

DIa i6/dezembro
Marcos, filho Celso (Ma.

Bemardete) Pedri.
DIa n/dezembro
Wanderlei, filho Alfonso

(Etelvina) LipiIl$ki;, Veri
diana, filha Elias (Terezi
nha) de _Aguia.r; Luis Fer

nando, filho Luiz (Ma.
Alair) Martíns.
Dla 18/dezembro
Walmor Júnior, filho

Walmor �Eunice) Strebe;

Cados Ro be rt o, filho

Wolfgand (Susane) Olska '

Alf.redo Alberto, filho Flá

vio (Ros�.lia) Stähelin..
Dlit tO/dezembro
JefiUer, filha Adamastor

(Marlete) Malgarin; Rena

to José, filho Renato (Hei
di) de- Mello; Carlos Os

wa1do. filho Rolf (Ursula)
.Bralídenburg; Anne, filha

R'0})eno (Eliete) Schu-
mann.
Dla 20/dezembro
Leandro Luis, filho Rafael

(Märcia' FloriCmi'.
Dia 2t/dezembro
Kleber Aramís, filho AI

dino (Aparecida) 'Braun;

Mi'Che1y Zul�ica'- filha

Wilmar (Elenirl Zimmer
mann.
Dla n/dezembro
Clóvis EduardGi filho

Ademir' (RoseU) Krüger;
Gustavo Henrique, filho

Geraldo (Jussa·ral KarstéI1;
Gilson Volneí. filho Téo
baldo (Edalina) Pless; Air

ton. Charles, filho' V�ldir
(lzolete) Cristofolini.
Dia 23/dezembro
Ricardo Augusto, fHho

Paulo (Marilúl Claumann.

DIa 2.t/dezembro
._Rodrigo, filho FranCisco
(Valmiria) Beber.:
Dia 26/dezembro
Tattane. filha ,J � � "' ""

(Êlsiràl'.Biemazki; Rafael,
filho Hilário (J a c i r a )
SchmUt.
IKa 27/dezemmbro
Jonatan Diego, filho Is

mael (Edirl Zabet: Ror;",

ne. filha Osnildo (Rosali
. na) Schmitt.
Dla 28/dézelDbro
Daniela, filha Silvério

(Ma. Helena) Leuthauser;
Jean Carlos,' fiJho João

(Edeltraudn Ribeiro; Je
nUfer Fa,b;an, filha Ani
Váldo (Janete' de Camargo
Dla 29/dezelDbro .

.

Luc;ana, filha Fino (Li
ria) Gnewuch: Ja m es

Edual'do, filho Vilson tDo

lores) Mueller; Francieli,
filha Orlando (Nilze)
�am"estrini.
nt. 30/dezeIDbro

Lucemar. filho Vilson
(Luzia) Slomp.

ANIVERSARIANTES

FazelD anos hoje: 10
Sr. Mário Nícolíní, Si

mone Carla Lange, Amau
ri César Dunker, Antônio
Carlos P. Cordeiro Fernan
des.
Dia H/Janeiro
. Sr. Paulo Ruysan. Sra.

Olga Schmitt de Aguiar
Borges, em Fpolis.
Dia 12/janelro
Sr. Ivo Baehr (Tatu) Sr.

Edson Müller, Sr. Marina
Pereira, Sra. C e s a r in a

Araldi, Sr. Harry Horn
burg, Sra. Miriam Wach
holz Kuchenbecker, Sr.
Flávio Rubíni, Sr. Arcádio
Fischer.
Dia 13/janelro
Sr. Waldemiro Karsten,

Sra. Edeltraud' L a r sen
Schmidt, Daniela Seick, .

em Serra Pelada-ES; . Edir
Maas, Eunice Zehnder..
Dia 141Janeiro

Sr. Lúcio de Aquino
Machado, Sra. Dorotí Edla
Nícolíní, Sra. O n é I i a
Müller Brschínz, Sra. Ad=
lina Mann Píetruzza, Sr.
Bertoldo Baumann, em

Jlle; Sr. Egon Hoffmann,
em Rio da Luz: Sr. Ewal
do Horst, Simone Ham

burg..
Dia 15/ faneiro

Sra. Zélia Rengel, Sra.

Maria" Madalena Weiller
Roeder, Sra. Gertrudes
Braatz, em JHe; Sra.' Re
nata Bachmann. Sr. Leo

poldo da Costa, Rosa K.
Vieira. Maria Pírmann
Cristofolini.
Dia 16lfanelro
Sr. Darci Buchmann. Ja

quelíne Marte. filha Antô
nio e Nair Quadros: Mar
lize Martha Krause, Edgar
Schneider Jimior.

FALECIMENTOS

Dia lO/dezembro
Francisco Roschniak, 60
anos.

.

Dia 22fdezembro
R;cardo Wendorff, 90 anos

Dia 23/dezembro
E r n es to Hinkeldei, 68
anos: Teresia Wolf Rau
77 anos.

'

Dia 2'1/dezembro
.

Wladi!':law Ga�da, 66 anos

ma 29fdezembro
Alwin Hadlich, 80 anos.

Dia 02/fanelro.
Rosa Plebani Vavassori,
79 anos.

-

Dia 03/Janelro
Martha Eischtädt Blanck,
82 anos.

.

Proclamas de Casamentos
MAROOT ADEUA ORUBBA LEHMANN. OficiaI do Rb.

. gistro Civil dó 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul ßs
tado d� �� Catarina, Brasil. faz saber que comparecera� em

Cartório exibindo os documentos exízídos pela leí, a firn de se

hahiljtaj-em nara casar. os seguintes:
.

Edital 15.240 de 16-12-S6. Sul, domiciliada e restden
Josoél RodrIgues dos San- te em Rio da Luz

-

II, nes

tos e Líndamír da Rocío te distrito, filha de Erich
de Castro Döge e de Veronica Baade
Ele, brasileiro, solteiro, Döge.
garçon, natural de São J�
ronimo da Serra, Paraná,
domicil.ado e residente na

Rua João Klein, 31, em

Vila Lenzi, neste distrito,
filho de José Rodrigues
dos Santos e de Benedita
dos Santos.
Ela, brasileira, solteira, au
xiliar de cozinha, natural
de paranaguá, Paraná, do
miciliada e residente na

Rua Epitacio Pessoa. nesta
cidade, filha de Miguel de
Castro e de Dirce Garcia
dos Santos.

Edital 15.241 de 16-12-86.
José Laube e Rosely Bre
mer

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jara

guá do Sul. domiciliado e

residente em
.

Garíbaldí,
neste distrito, filho de AI
wan Laube e de Hedwíg
Tantek Laube. Ela, brasi
leíra, solteira,' operária,
natural de Timbó, neste
Estado, domiciliada e' resi
dente em Garibaldí, neste

distrito, filha de Alberto
Bremer e de Helga Bre
mer.

Fdital 15.242 de- 16-12-86.
Pubens Petry e Márcia da
Silva
Ele, brasileiro, solteiro,
dentista, natural de Joín
ville. neste Estado, domí
ctliado e residente na Rua
Gothard K�esemodel. 682,
pm Joinville, neste Estado,
filho de Evandro Petry e

do Lilian Neumann Petry.
Ela, brasileira,· solteira
advoqada, natural de Ja�
raguá do Sul, domiciliada
e. r�sidente 'na Rua Epitá
dI") Pessoa, 400, nesta ci
dade. filha de EQgon João
dA. Silva e de Laura Au
�msta da Silva.

.

Edital 15.243 de 16-12-86.
Wilson Greul e Saléte
Döge
Ele, brasileiro, soltei.ro,
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Rio Cerro n,
neste distrito, filho de

Wigando Gréul e de Elfi
Wendorff Greul. Ela, bra
sileira, solteira, lavrado
ra, natural de .T.l'I�."''''":Ó nn

Edital 15.244 de 17-12-86.
Plorlval Fischer e Diana
Buzzí
Ele, brasileiro, solteiro,

-

in

dustrial, natural de Jara-:

guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Walter

Marquardt, 1.074, nesta ci

dade, filho de Herberto
Fischer e de Olinda Mey
er Fischer. Ela, brasileira,
solteira, secretária, natu
ral de Massaranduba, nes

te Estado, domícil'ada e

residente na Rua Antonio
Carlos Ferreira, 22, apto
44, nesta cidade, filha de
Fe!ix Buzzí e de Inês Zan
luca.

Edital 15.245 de 18-12-86.
Valdecír Vaccarín e Jo
síane Zanghel1nl
Ele.. brasileiro. solteiro,
tecnico agropecuário, na

tural de Caíbi, Palmitos,
neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Gui
lherme Weege, 22, apto
34, nesta cidade, filho de
Nelson V?r('/'lT;n e de

Lourdes Menegat. Ela,
brasileira, solteira, comer
ciária. natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e re

sidente na Rua Alfredo
Schumann, 125, nesta cída
de, fHha de Marcelino

Zanghelini e de Laurita

Zanghelini.

Pdital 152L16 (lp 18-12-86.
Di.D1as I.utz Milder lO Sueli
de Fátima Mateus de
SOU'1a
Ele, brasifeiro, soltei.ro, in
dustr;ár;o. Pi'lhlTal (1p M.::t<:

saranduba, n_este Estado,
domi.cUiann e ref'idente na

Rua Domingos Demarchi,
465, nesta ddade, filho de
Alforiso Maàer e de Rosa
lia Lip'm:ki 'Mader.
Ela, brasileira, solteira, in
dustriária, natural de Join
ville. neste Estado, domi
ciliada e rellidente na Fua
Domin�os DemATrhi, 4R5,
nesti'! riciade, filha de Ju
venal Mat.f>l1S (le Souza e

de Elsa de Souza.

Edital 15.247 de 22-12-86.
Ronaldo Vieira e Tania
Mara Sllva
Ele, brasileiro, !':olteiro. co-

brador, natural de .Mas
saranduba, neste Estado,
domiciliado e residente em

Vila Lenzi, neste distrito,"
filho de Gerencío Vieira e

.

de Elvira Feiler Vieira.

Ela, brasileira, solteira,
balconista, natural de Ja

raguá do Sul. domiciliada
e residente em Vila Len

zi, neste distrito, filha de
Luzia Silva.

Edital 15.248 de 22-12-86.
Carlixto José Franzner e

Rita de Cassía Patricio

Ele, brasileiro, solteiro,
íerrementeíro. natural de

Jaraguá do Sul, domicilia
do e residente na Rua

Walter Marquardt, 2841,
nesta cidade, filho de Ave

no Franzner e de Zi.lda
Tecílla Franzner. Ela, bra

síleíra, solteira, vendedo

ra, natural de R'beírão

Pequeno, Laguna, neste

Estado, domiciliada e re

sidente na Fua Walter

Marquardt, 2841. nesta ci

dade. filha de Antonio Jo

sé Patricia e de Altina Me
deiros Patricia.

Edital 15249 de 2::\-12-86.
Maríldo Schulz e Blení
Winkler

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, nascido em Jara
guá do Sul. domíctl'ado e
residente em Rio Cerro I.

.

neste distrito, filho de
Mario Schub: e de Rerr'l-
01'1 Gaedtl<'e Srhulz. Ela,
brastleíra, !"ol+eiri'!, cin tar..
natural de Jaraguá dó Sul,
domiciliada e residente em

Rio da T nz, Ill, neste dís
trito. filha de Norberto
W'nkler e de Loni Holz
Winkler.

Edital 15 .250 de 29-12J86.
Saul Gonçalves Florentino
e Alzenita Jordan
Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, na

tural de Apiuna, neste Es

tado, domiciliado e resi
dente na Rua Carlos

E�gert, 193, nesta cidade,
filho de Arnaldo Gonçal�
ves Ricardo Florentino.
Ela, brasileira, soUeira,
operária, natural de Jara

guá do Sul. domiciliada e

res:dente na Rua Alberto
Sant.os DllMont. 753, nesta

ci.dade, filha de Rudi Jor
darr e de Alzira Adam
Jordan.

.E' para crue 'chegue ao

conheçlmenfo de todOS;
",anit�l pas"'ar'o nre<:!ente
Edital. (fUe' será lluhHcatt,.
pela fmoren!'la em Cartó

rfo� onde será afixado du
""ntp 1,1; "ia"

Despachante Lúcio
'

ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE OFERE'CE .

EM ATENDIMENTO.
-

. o MELHOR

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUA --- AV. GETULIO VARGAS 26
72-2018 .

FALE COM O LÚCIO E �ETORNE SEMPRE.
'

- FONES: 72-1261

I .

r
I
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Faleceu a

Tia Gilda
Se houve uma mulher

para a gente gostar a vi

da toda, esta mulher cer

tamente se chama Gilda.
Nós também tivemos a

nossa Gilda. a tia Gilda,

que entrou na nossa .vida

por um desses acasos do

destino. Era a década de

50. Com a Brunhilde mui

to doente, o conselho fa

miliar resolveu por trata-'

mente em P. Alegre. Lá a

enferma teve todos os ca

rinhos e atenções durante'
o tratamento, pelas mãos

da tia Gilda, do tio Rodol

fo e das primas Elda e Ení,

Coisas que a gente revi

ve agora, como lembran

ça benfaseja e homenagem
à falecida, porque esses

desvelos generosos e de

sínteressadog não tem pre
ço para pagar. Daí porque
essa proclamação quase
tardia, valorizando a sua

vida prestante e útil de

uma família que temos o

privilégio de ,
fazer parte.

Sempre supunhamos a

tia Gilda, com à seu qua
se sotaque da terra de

Giusepe Garibaldi, o herói

de dois mundos, uma ita

lianinha bem nascida, mas
.

a sabemos brasileira, cria
da na Itália, porque de

pais italianos e, adulta

passou a morar na Argen
tina ..Com o seu retorno à

P. Alegre lá aüsgou o tio

blumenauense R o d o I f o

Herbst, hoje também pa
decendo das doenças ine

rentes da velhice. Com ela

viveu por quase 60 anos

casado, até que a morte os

} separou. '

Gilda Magni Herbst fa

leceu em Porto Alegre, às

19 horas do dia 22 de de

zembro, aos 87 anos e foi

dada à sepultura, no dia

seguinte, às 16 horas, no

Cemitério João XXlll.
Deixa o marido Rodolfo,

a filha Elda. casada com

o dr. Rui Reinert, 3 netos,
1 neta e 1 bisneto e Ení,
casada com Domingos Sta

matí, residente em Buenos
Aires.

É a mãe que se foi, a

criatura meiga, metade hu
mana e metade divina, o

primeiro nome que nos

vem aos lábios na alegria
e na tristeza.
Receba o Senhor a sua

alma na mansão dos jus
tos, e que Ele nos transmi-,
ta pela sua infinita bonda
de alguns dos sentimentos
que tanto a engrandece
ram. Adeus, tia Gilda!

[Brunhílde e Eugênio)

Será ff disso" Correio sabeque o
o Jornal Mandacaru.

que se edita no Recife
(PE), ano lll, n? 29, de Ju

Iho/Agosto-1986 traz uma

interessante nota que ain
da não foi inteiramente
assimilada pelos usuários

. dos "Correios e Telégra-
fos". r

Diz a nota: "No 11l Semi
nário Nacional da Trova
o editor/Poeta Mário Ri-.
beiro Barreto, ao defender
sua tese pedindo menor

tarifa postal para os jor
nais/ revistas alternativas,
deu início a uma intensa

campanha nacional que,
depois de 3 anos, chega ao

fim com a mudança da ta-

mais uma'GRANDE VITO
RIA".
Está aí uma grande

campanha para ser inicia
da pelas ADJORI/SC e

ABRAJORI, aos quais es

tamos filiados, para levar
avante uma campanha à
nível nacional para esten
der a medida aos jornais
do interior,' que não dei
xam de ser, também, alter
nativos, p/. situações pre
cárias em que quase todos
se encontram, circulando
em tiragens restritas e,

ainda, sujeitos a serem tra
tados tarifariamente como

Categoria II, que contribue
para que a entrega tardia,

rifa postal de "Categoria
II" para "Categoria ." (o
grifo é nosso) pera os in
formativos mimeografados.
A mudança beneficiará fi
nanceiramente Os alternatí
vos que pagavam antes
Cr$ 200 e agoracom a me

dida Cz$ '80 (preços atuais)
por impresso.
De parabéns os que en

cabeçaram a campanha
(Mário R. Barreto e Clério
J. Borges), a Empresa Bra
sileira de Correios e Te

légrafos pela sábia deci
são, o Jornal de Mandaca
ru que, de Recife, deu sua

FORÇA e a todos os bo
letins informativos por

seja fonte de fuga de seus

leitores, não se podendo,
portanto, desenvolver co

rno os jornais diários das
graudes capitais; De qual
quer fórma, deve haver
um tratamento diferencia':
do entre jornal diário e

jornal semanário, bí-sema
nal, quinzenal e/ou men

sal, cuja sobrevivência es

tá �randemente' ligada à
categoria postal e ao preço
tarifário, que deverá acom

panhar os informativos
, rnimeografados.

Vamos à, luta, Senhores,
que unidos chegaremos à
vitória!
Fritz von Itapocu - Jan/87.

Com fé no trabalho e os pés no
chão, a gente chega lá. .

'

-.""

�?'
'

Souza Cruz ,.,
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IIiTERIMOYEI
Intermediária de
Imóveis Ltda.
-VENDE-

- 1 casa de madeire, ótima localização; frente

para asfalto em Corupá,
� 1 casa recém-construída C/100m2, px. Móveis

Spézia-Vila Nova.
- 2 casas madeíra na Ilha da Figueira.
- 1 terreno c/1.500m2, na rua 25 ·de Julho.
- 1 terreno cl 5.000m2, px. Fórum-Vila Nova.
- 1 terreno c/450m2, px. Lanch. Arka-Jguá Es-

querdo.
R. João Píccoli, 104 -Tone 12-2117 - Jaraguá do Su'

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

mentaIS, coroas, cem entrega a domicilio.

Casa das Flores
Relnoldo Rau 606, esquina com a -João Píccolí.

I"Comercial Floriani
Máquinas de escrever manual, elétrica e eletrô
nica, calculadoras, arquivos, cofres, fichários. es

crivaninhas, balcões, armários, prateleiras. cadei
ras fixas e giratórias, bancos, p?,ltronas. Relógio/
Ponto, autenticadora de Caixa.

Acessórios para máquinas em geral
Completa assistência Técnica

Consulte-nos pelo Fone: 12-1492

ca 400

"endo
Vende-se moto CB-4QO
Custon, 85, com 9 mil
km original, com carre

ta. Tratar na Procópio
Gomes 221, na Mars
chall Polimentos.

AMIGO LEITOR

Seja maís um contri
buinte da nossa APAE.
Colabore e torne maís

agradável a vida de um

excepcional. (Colabora
ção do "Correio do Po

vo").

,
- _.

'NOVENA DE SANTA
CLARA

Oh Santa Clara que
seguistes a Cristo, com

tua vida de pobreza e

oração. fazeis que en

tregando-nos confiantes
a providência do pai
c�esti�. no inteiro
abandono, aceitemos se

renamente sue vontade,
amém. Rezar esta ora

ção e mais nove Ave
Maria durante nove

.

dias çom uma vela ace

sa e no nono dia dei
xar queimar até o fim.
Fazer 3 pedidos: um de
negócio e dois impossí
veis. publicar a novena

no nono dia. E.K.

Clínica de Fonoaudilogia e Psicologia
OLGA ATAIDE SALDANHA ROSELY HELENA OLSEN

Ponoaudíóloga Psicóloga
CRFA - 0268 'CRP 07/03037

Terapia da voe-teia-eudícão-Iíngua. Psicodiagnóstico - Psícomotríctdads _

gem-reeducação em leitura e escrita. Terapia para crianças e adultos _

Orientação de pais.
Av. Getúlio �argas, 49 _ 19 andar _ Jaraguá do Sul

I

I'

Guaramírím - SC.

Comércio de Produtos Têxteis

Ilda.
COMPRA B VENDA DE FIOS TSXTEIS, DE CONES DE PAPELÃO E

PLÁSTICO, E RETALHOS DE TECIDOS.
Rua 28 de Agosto 3.472 _ Bairro Avai _ Fone (0473) _ 72-1217

Vende • se casa
Casa -místa c/180m2, em ra do Rio Cerro, prõxí
terreno de 800,00m2, na mo da Igreja. Tratar
rua Angelo Rubíní, Bar- pelo Fone 12-0291.

EDITAL
AUREA MULLER GRUBBA, Tabel�ã

de Notas e Oficial de PFOleSlOS de Títulos da Comarca
de Jaraguá do SUl, Estado de S. Catarina, na forma da

lei, -etc,
Faz saber a todos quantos este edital vIrem qUI:

se acham neste Cartório para protestos os títulos centra.

A'onso Peggau _ Rua Jorge Lacerda, s/n _ ce.
rupá _ Antonio Deretti _ Rua Francisco de Paula,
1058 � Nesta _ Antonio Zailu Malgarin Righi _

Nesta _ Celso Carlos Cordeiro _ Rua Isidoro Ri
beiro, 40 _ Nesta _ Confec. Kanzler Ltda. _ Rua
Lourenço Kanzler, s/ri _ Nesta _ Ingrit Hamburg
- Schroeder _ Luiz Carlos de Lima _ Rua Wal
ter Marquardt, s/n _ Nesta _ Maria de Fatima
Kanzler _ Rua 387, sln, _ Nesta _ Moacir Gual
berto _ Rua Bertha Weege, 111 _ Nesta _ Moa
cir José Lescowícz _ Rua 280, casa 135 _ Nesta
Nestor Gilberto Lessmann _ Rua Ceará, 248 _

Nesta � Olivia Jacob '-- Rua Reinaldo Rau, 215 _

Nes'a _ Teresa Müller Ersthmsseis _ Nesta _

Waldir Ristow _ Rio Cerro I km 10 _ Nesta _

Wilson Draeger _ Estrada Rio da Luz, _ Nesta.
E, como os dítos devedores não foram encontrados

e ou se recusaram 8 aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com-'
pareçam neste Cartório. na Rua Artur Müller:' 18, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débuo ou então
dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da lei, etc.

IH/Jaraguá do Sul, 08 de janeiro de 1987.
..

Áurea MUller Grubba _ Tabeliã de Notas e
.)flclal de Protestos de Títulos da Comarca de J.do Sul

Persianas Engler
ESTEIRTNHAS HORIZONTAIS· E VERTICAIS,
PAINÉIS PARA DIVISÖES-TODAS EM MADEI
RA. PERSIANAS HORIZONTAIS E AGORA, COM
EXCLUSrVJOADE, AS VERTICAIS EM AtUM'
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 WUhelm, 869 .;. Fone (041�) 12-0058·
Jaraguá 'do Sul-SC.

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

_-----------,-
ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO. TOME UMA

DECISÄO INTELIGENTE.

Café SASSE
-------------_ .. _-- ---

..

_-------

Instaladora Jaraguá·Elétrica
Istalacão elétrica debaíxa e alta tensão, montagemde painéis.

.

Rua Fritz Bartel 610 (Vila Baependi)
Fone 12-1429 ,
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Fundado em 10 maio 1919. CCC 84.436.591/6>001-34.
Diretor. �ugêoio Victor ScbmOCII.eA Jorn.Pros ......&...__ ,.,;

n'" 7'1:9 e Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redaror.Ftàvio José Brugnago - 'D'R1 �SC n9 2141
�4. Repórter: Y\'onoe A.S. Gonçalves - ORT-SC n'"
219d�4. Redação Administração e Pubücidade: Rua C�
ronel Procopio Gomes de Oliveira. DI! 290 - Cx.Pos

ral, 19 - Fone 72-00'.! I - 89 .2.50-J araguá -do Sl!lJ-SC

Impresso nas oficinas da Orgau.zacão
Contábil "A Comercial" SíC Ltda

Assinatura para Jaraguá do Sul ,....... Cz$ 200,00
Outras cidades , . . Cz$ 240,00
Número Avulso Cz$ 3,00
Numere Atrasado , '" Cz$ 4,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.

Ltda, Tabula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro

pai Propaganda Representações Ltda.

Este Jornal é associado a ADJORlISC e ABRAJORl.

Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

. jóias, relógios, violões, troféus, _

medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENlDA

Nil Marechal e na GelÚUo Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedoreli a

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Viação Canarinho Ltda.
o transporte carinhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição os modernes e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

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

Jaraguá do Sul
.

SC.

TUBO DE POLIETILENO
(MANGl:JEIRA PRETA)

TUBOS SANTA HELENA lTDA�

FÁBRICA: RUAJOINVILLÉ.101S- f.oNE,(04'·3) 72·1101

ESCRITÓRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GOM",.,.9S -f'.GNf (047:>1· 7:<-u066

JARAGUÁ DO SUL- sc

/

Foto Lo s s
Fotografias _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Feme 7?-0181

- ------_._ � - -.-

--- --- - --- - -� ------

Lanznaster
o seu relojoeirb

Jóias, relógios, alianças, cristais, troféus, xpeda
lhas e presentes.

Marechal 364 _ Fone 72-1267

"A Hlst6da de nossa gente Dlo pode flcar s6 na saudade".

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

...HA 57 ANOS
Corria o ano de 1930 e marcava

o 11'" ano de fundação do "Correio do
Povo" _ Semanário Independente _ sob
a direção do Director, assim se

escrevia. de Arthur Müller, Artur com

"th" e Müller com "u" tremado.
Hoje já completou o seu 679 ano de vl
da. O jornal saia aos sábados, que se

escrevia sabbado.
- Em Janeiro, logo no começo,

reahzavam-se diversos C0mlClOS em

prol das candidaturas Juli.o Preses _

Vital Soares, em Hansa. atual Corupá.
Para esse fim seguiam para o distrito

representantes de Joinville, Bananal
(hoje Guaramirim) e Jaraguá e fala
vam os srs. Drs. Ulysses Costa, Mari
nho Lobo, e os srs. Sergio Vieíra, Eduar
do Schwartz, Carlos Kastings e Fr'tz

Vogel.
- O "Jornal de Joinville" faz-a <'ln'

versário no dia 1 Cl de Janeiro de 1930
e erao confrade que bem representava
do P.R.C. em Joinville. Isto é: Par
tido Republicano Cathar+nense.

: . :HÁ 40 ANOS
- O ano começava com 1947 e o

"Correio do Povo" estava no seu 28"'·
ano de existência, tinha sede à Rua
Mal. Deodoro, 136 (hoie o prédio das
Lotas HM), a Caixa Postal era 19 e o

telefone 39. O Diretor era Artur (com
um "t" simples) Müller e a primeira
edição do ano era a de n? 1.405.

.

- A política começava o ano, Ian

'1' cando .os candidatos Irineu Bornhausen

pela UDN e Aderbai Ramos da Silva

I pelo
PDS ao Governo do Estado e Ar

tur Müller era lançado cand'dato à

I Deputado Estad.ual pela UDN, ele'ções
que no final do ano serãam !?anhas· pe-
lo sr, Aderbai (Dêba) Ramos da. Silva

para Governador e Artur Müller à
Assembléia Leoislettva Ido Estado.

...HÃ 30 ANOS
� O "Correio do Povo" circulava

com ii la edição sob o n? 1.920. tinha
como diretor Artur Müller e Gen'n'e·
Paulíno Pedri. era impresso na Socie
dade Gráfica Avenida lltda., à Av. Ge-

..

túlio Varvas e sede à Màl. Deodoro
n? 210, num prédio hoie demolido, de
fronte das lo;as Dalmar, perto ela pril�
ça da Prefeitura. O telerone era 239,
a Caixa Postal, 19 e a assinatura custa-
va Cr$. 80,00.

.

- O ex-Govemador Irrneu "Bor

nhausen regressava da !Europa e o Go

vernador Jorge Lacerda cumprimenta
va o ex-governador e sua espo8a na

Escola Aprendizes de Marinheiros, pre
sentes altas autoridades civis e milita
res.
- Ney Franco era ° Presidente da

Câmara em final de exercício, mas no

dia 24 de dezembro de 11956, recebia os

cumprimentos de boas festas e feliz ano

novo, assinado pelo dr.. Juscelino Ku
bitscheck _ Presidente da República.
UDN e PSD confraterniizavam ...

..•HA 22 ANOS
O "Correio do Povo" era editado

pela Empresa Jornalística "Correk. rio

Povo" Ltda. Unha como diretor Eugé
nio Victor Schmöckel, impresso na So-:
ciedade Gráfica Avenida Ltda., funda
ção de Artur Müller, com sede à Av.
Mal. Deodoro, 210 e caixa .postal, 19.
A primeira edição do ano foi da n?
2.310, de 9 de janeiro de 1965 e a assi
natura anual custava Cr$ 650,00.
-- Gil G. Nascimento, Assessor de

Relações Públicas do. Distrito L-lO,. de.
Lions International, dirigia extenso oíí
cio ao Dir. do "Correio do POVOh'� ·::�dei
agradecimento pelo relevante trabalho
em favor da difusão do Leonismo no

ano que recem encerrou",
-:' A "Tribuna de São José", de

São José dos Pinhais PR, divulgava a

grande vitória conseguida em incluir
no Plano Rodcvtárío Nactonal. a BR-s9
atual 368, trecho Curitiba _ Joinvílle,
recebendo melhoramentos e pavímen
tação, Era uma conquista 'sem tamanho'
para a época.

...HA 10 ANOS
..,-- A primeira edição do "Correio

do Povo" aparecia com o n'? 2,917, de
08.01.77, tendo como diretor Eugênio,
Victor Schmöckel, fundação de Artur
Müller, em 1919, impresso pela Socie
dade Gráfica Avenida Ltda. e tinha .se-'

de à Rua 2 (Av. Mal. Deodoro) n? 130,
então escritório de A Comercial, caixa
postal, 19, a assínatura anual por Çr$
100,00, semestral, Cr$. ss.oo. númerr
do dia Cr$ 2 00 e número atrasedo; e-s
3,00 _ CGC/MF84 436 591/0001-34,
- Um forte ·tempo:r�l se abäÜa nr ;

começo de janeiro sobre a .cídàde, "à,·,
14:30 hs., causando sérios ti�p:�tQrnos (l

prejuízos de grands monta. Ventos via
lentes seguidos de chuva de Qranizr>

.

danificavam telh?d?s e derrubavam paredes, postes e arvores, destelhefido.
milhares de residências, Inclusive viti
mas. uma fatal. A adversidade durou o

tempo necessário para arrasàr planta
ções, destruir placas e letreiros, rle es
tabelecimentos comerciais .e ;ndustriais,
interrompendo a dístríbuíção de energt» ,

elétrica ..Anterlorménte, . nó . � dia d= �

Natal, temporal quase idêntíco de'i:xoll
a sua marca de destruição na Vila Lel1{
zi, com linhas de transmissão de alta
e baixa tensão que sofre{am· '�rvã1ifi;l$�
Havia quem afimaRse sAr,.estä Uhl,(i... ·�â�
maís violentas tempestades dos últtmo�
tempos que a cidade centenária en
frentou.
L Fazia-se um, ped'do espec'al ,anci

responséveis pela répetidora- .do, Ca:p.al
6 de Florianópolis que complêta.va d:ma�
Sf'manaR de au!>ências, semnma éófivi.
cente explicação sôbre o ocorridó.'·
- Realizava-se em fins de 1976 Cl

VII Feira Internacional {le' EI Salvadorl
esta quê .está sendo devastada pelo�
que estão contra �e!ou � ]avor, ceifan�
do vidas 'preciosas em combates se:rn
sentido. A wEG' dizia presente àquela
mostra internacional, com o slogan dé
CAPITAL LATINO-AMERICANA DO
MOTOR, fazendo sucesso com. seus
orodutos. .

-

�

_;-.

Organização �ontá·bil "A Comercial" SC I.Jtda ..
Deixe sob nossa responsabtlldade os serviços contábeis de sua empresa.

RUd CeI. Pllocõpio Gomés de·Oliveira, 296 - PODê 72-0091
.

Jaraguá do Sul • SC.
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ELETROLAR
CDlereial de Peças Ltda.
Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata

do por têcn1cos treínados na fábrica e o bom aten
dimento é um direito seu.

Peças e acessórios originais e assistência téc
nica autõrizada ARNO, WAUTA, BRITÁNIA,
BLACK & DECKER, FAET, GE, FLETROl:UX,
PA.\1E e ·FORNOS LYER.

Av. Mal. Deodoro, 1.309 _ FONE 12-2200

Jaraguá do Sul _ SC.

Dr. Àltevi� A. Fogaça J.únior

Advogado
Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 12-0498

Jeraguä do Sul-SC.

.

O homem e a mulher de bom gosto encon

.

-tram sempre o melhor em calçados, tênis, con-
.

f�ões e calças US-TOP. A mamãe e a noiva tam
bém têm completa linha de arUgos tntantts e en

xovais (cama, mesa, banho �>copal em lindos bor
dados víndos das fábricas de São Paulo.

Aproveite as promoções.especiais e vísíte a

KOI.IID
Av. Mal. Deodoro ·491 _ Fone 72-0648' _ Jaraguä
do Sul e a

Bordados, e Confecções A· 8
Rua 28 de Agosto, 2117 _ Fone 73-0363

Guaramírtm
Soli�ite . a visita das nossas vendedoras.

OCULOS? -.

.... �as \e1).teSpague ..

JOAlHERIA A PEROLA
'. OTICA MODERNA·

.

reinoldo rau ,289

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal' de Jaraguá do·· Sul
SECRETARIA DE FINANÇAS
Divisão de Contabilidade

Balancete Financeiro Reíerente o Mês de Novembro de 1986

Até o Mês
Anterior

Arrecadação
No Mês

Tot a IRECEITA
T1TULOS

'kece....a u.çà.1llt:ll.....à
Receitas Correntes
Receita tributaria ' 7.494.931,40 808.354,99 8.303.286,39
Receíta patrimonial 3.144.954,93 . 136.314,87 3.281.269,80
Receita índustríal I1t900,OO 2.200,00 14,100,00
Transferências correntes 57.342.446,50 7.505.802,68 64.848.249,18
Outras receitas correntes .. U27.165,35 156.947.88 11.284.113,23

Receitas de Capital
Alienação de Bens 10.200,00 _,_ 10.200,00
Transferências de Capital .. 1.519.200,00 2.079.000,00

-

3.598.200,00
--�--�----���----��--------------��

SOM AS Cz$ .70.650.798,18 10688620,42 81:339.418,60

Receita Bxtraorçamen.ana
Contas empenhadas a pagar ..

Depósitos de diversas origens
Conv.ersão Monptar;,"l .

24.301.397,83 1,494.70;,92
3.236.280,72 1.710.909,55

42.48608

25.796.t05,75
4.947.190,27 .

.42486,08

SOM AS Cz$ 27.580 164,63 3.205.611,47 30785.782 10
-------�--------��----------------------

Saldo do Mês Anterior

Disponível
Caix:a ;, .

Bancos _ disponível .

Bancos _ vinculado .

Realizável
Celesc S/A _ c/TlP .

Câmara _ c/Suprimentos .

Aplicações financeir1'ls .. , .

SOM AS Cz$ 91444.814,32 15.211 366,16 112656.181;08
__

o

T O' T A L Cz$ 195.615.111,13 29.105.604,65 224.181.381,78

284.020,93
8.793.913,55
5.183.340,49

-

9.634.67
2.076.837,136
1.583.273,38

293.655,60
10.870.751,21
6.766.613,87

1.192.004,77
34.713,43

93.498.442,20

896.844,24 295.160,53
33.363,17 1.350,26

82.253.331,94 11.245.110,26

DESPESA
TtTULOS

Tot a I

------"----..,-----------���-...;,,__.-�
Despesa Orçamentária
Ól1gãos
Câmara de Vereadores
Gabinete do Prefeito .

Secretaria da Admínístração .

Secretaria de Finanças ....

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

'turismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:896.552,05
Secretar;a de Obras e Viação 40.332.544,80
Secreto Planei, E' �erv pl'lh"r.o�· 6 153.173,01

Até o Mês
Anterior

. Despesas
No Mês

1 959.149,74
1.144.67960

.

5.795.04225
986.067,87

1.458.642,76

241263,85
190.565,01

. 924.546,59
121835,22
.195.174,87

1.124.308,34
3.319.757,97
569.623,14

2200413,59
1.335.244,61
6719588,84
1.107.903,09
1.653,817,63

8.020.1:160,39
43.712302,77

.

6.722.796;15

SOM AS ... ;......... Cz$ 64.725.852,08 6.741.074,99' 11,412.927,01
.. ._- -- __ ... ----:-:--:-----':--����-........_--------_._���-

Despesa Extraorçamentárta
Desp. de exercícios anteriores

Depósitos' de diversas origens
Conversão Monetaria .

Restos a pagar de 1985

Despesa empenhada estornaÇla

SOM AS Cz$

Saldo Para o Mês Seguinte
Dísponível

S� AS C'l$ .108.841.141,52 18 182.183,32
Oe

121.029324,84

!_� T A
__

L
__ .: ;_��":..:_' ._.:_:_ Cz$_19���15.717,13_?��1�?�60�,�_5 '�24.181.381,18 ..

rjb/Prefeiturá Municipal de Jaraguá do Sul, em 28 de Novembro de 1986
DURVAL VASEL IVO KONELL RENATO J. BORTOLINI
Prefeito Mun'cipal Secretário de Finanças CRC SC 'ri<? 5.400

,

Técnico em Contabilidade

Caixa ..

Bancos � disponível .....•..�

Bancos _ vinculado .....•••�

Realizável.
,

Celesc S/A _ crrlP ..

Câmara _ c/suprimentos ..

Aplicações financeiras

17.389.304,47 3.766.145,37 .

21.156.049,84
3.230.874,16 409.600,97 3.640.475,13

0,06 -,- 0,06
1.425.046,44 -,- 1.425.046,44

57.558,40 -,- 57.558,40

22.102.183,53 4.176346,34 26.219.129,81

-290.057,53 11.888,34 301.945,87 .

10.584.264,92 3.613.008,89 14.197.273,81
6.458.236,4� 2.895.881,01 9.354.117,43

1.192.004,66 263.517,19 1.455.521,85
34.713,43 86,41 34:799,84

90.287.864,56· 11.397.801,4.8 .101.685.666,04
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Mensagem da
Corria o dia 25 de De

zembro de 1986. Era o Na

tal de toda a humanidade.
Todos estavam em paz,
tentando compreender o

significado do evento mi

lenar. E,
.

de fato, grande
parte da humantdade-co
mungou com essa frater
nidade. Cada um fazendo
a sua parte nessa grande
tarefa de r.eencontro do

povo com o seu mundo.
São 15h40min quando to

ca o telefone.
.

_ "É da casa do Schmö
ckel?" _ perguntam do

outro lado do fio ...
_ "Quem deseja falar com
ele;" pergunta a Brunhil
de.

"É o Toninho de Itajaíl"
_ "Toninho?"
_ "Sim, o Antonio Pradi,
dona Brunhilde!"
_ "Vou chamar o Eugê
nio".
_ "Pois não, Toninho, que
que manda?"
_ "Olha, acabo de gravar
uma mensagem para . V. e

a Brunhilde. Vem da An
tártida. Quer ouvir a gra
vação? Faz 10 minutos que
fiz!"
_ "Da Antártida? Más is
to é longe à-beça' meu

emtgol Por favor, pode

rodar."

Ouvimos, então, emo

cionados a voz de d. Mi
fiam Pradi Ferreira Gar
cia, esposa do cientista
Renato George Ferreira
Garcia, casal que pela se

gunda vez vai à Antárti
da, para lá permanecer
por 60 dias e trazer à ci
vilização as observações
do imenso Oceano Glacial
Antártico. Para lá se diri

giram no dia 12 de de

zembro, embarcando num

avião Buíallo da FAB, via
extremo sul do Chile pa
ra atingir a Base'brasilei
ra de pesquisa e estudos.
Ficamos imaginando o

que poderia estar fazen
do esta jaraguaense, a

primeira mulher a inte

grar uma expedição dessa
natureza, com então 2

.

graus abaixo de zero e
. muita neve e gelo à von

tade, depois de 15 dias de
estadia.

Mas a sua voz vem íír-.
me e clara pelo serviço
de Rádio da Embretel, en

viando mensagem de Na
tal ao Diretor da "Correio
do Povo" e um cumpri
mento à Brunhilde, em

Advogada
MÁRCIA BUTTCHEVITZ

Separações e .dívörcíos, acidentes de trânsito,
inventários, cobranças e advocacia em geral.
Rua Jorge Lacerda 169 _ Sala 02 ,... Fone 12-1108

Jaraguá do Sul.
-

_ .._��----- ----_._-_-_

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

Madeiras para construção e serviços de trator

com profissionais altamente especralízados.
Rua João Januárro Ayroso, 772 _ Jaraguá Es,

querdo _ Fone 7.2,0300 _ Jaraguá do Sul _ SC

Mari Cabeleireira Unissex
Serviços de cabeleireiros. pare homens e se

nhoras com manicure, pedicure., maquilagem, de

pilação, limpeza de pele e massagem. Comércio

varejista de cosméticos e artigos de perfumaria.

PRÊMIO PETROBRÁS DE
CONTROLE DE QUALIDADE � 1986

Intártida
função do apoio que tem
sido dado a ela .na tare
fa de acompanhar os ser

viços de seu, marido, . mui
tas vezes com algum sa

crifício, mas que era com

pensado, ao saber que era

um orgulhá uma mulher
jaraguaense realizar na
Antártida tarefas que po
derão vir a ajudar Cl hu
manidade a alcançar me

lhores dias dentro de um

futuro próximo. Por isso
ela enfatisava que a men

sagem era importante,
transmitida diretamente
daquele Oceano Glacial,
enaltecendo o Brasil, de
um modo em g,eral, e

Santa Catarina, em parti
cular, sentindo como sen
tia que era Jaraguá do
Sul, por seu intermédio,
que estava se manifestan
do ao vivo da Antártida;

Quando retomamos o

telefone com o advogado
Antonio Pradi, ele nos

disse que . o dr. Renato
George Ferreira Garcia 'e
sua i r m ã, M i r i a m
Maria Pradi Ferreíra Gar
cia, teriam muito interes
se de contatar com um clu
be de serviço local.. e rea

lízar a apresentação de
eslaides, filmes e palestras'
em .Jaraguá do Sul, apro
veitando o Cine Jaraguá,
para dar a conhecer a es

colares e' adultos, as ma

ravilhas das descobertas,
dos estudos e das expe
riências levadas a cabo
na Antártida.

IMOBnJARiÄ'E' ..
REPRESENTAÇÖES LTDA.

"-' - .-
" :

-

o que é uma boa pedi-
da. .

,

E a mensagem da An-
-

tártida foi muito gratífí-
. cante para nós. i •

E.V. Schmöckel-..!an'/87.

V END E,

Terreno, Rua Friedrích Zonenhol el . ,450.00m2

próximo WEG U. ,

Terreno, Ilha da Figueira c1580,00m2 próximo
Indumak.

-

. ." ....

Terreno, Loteamento Flávio 11 el 450,OO.m7..

· 'prQ,;,.
xi.mo da Escola Lenzi.

......
'

.. "" "

Terreno, Rua Emil Burow cl: 400,00fi12 'próximo
Beira-Rio'.
Casa Loteamento Centenário c! aprox. 100,OOm2
em terreno de 420 OOm2 prox WEG II
Casa Rua Pe. Alberto Jacobs cl 110,OO,m2 em

terreno de 500,OOm2 próx. WEG I.
Casa Rua' José Emmendorffer cl) 15,OOm2 ,ero;_irer;;;:
reno de 340,00m2.· " . .

.

-r-:

Casa Rua Marina Pructuoso cl 105,00mi em ter

reno de 400.00m2.
Casa Loteamento São Luíz-Jguá Esquerdo cl.
100,00m2 em terreno de 400,OOm2.
Casa Loteamento São Luíz-Jguá Esg:ü�rd���[ "

80,00m2, terreno de 400,00m2.
Apartamento no Edifício Deniz, Rua; José' Emmen-

=

dörfer cl 120,OOm2.
'

.

Frfoliveira Com. e Repres. :ltd·I.'"
Fiambreria

.'

Sob a direção de Marcy Mascarenhas de.Oííveíra

PresuntQs, Queijos, Linguiças, Deíumades;

Carne de porco, Carne Bovína BeneHciadà,·

Chester, Peru e Frango (inteiros e em pedaços)

É ali na Av. Mal. Deodoro, 744 {proxímídades d�
Colégio Divina Providência) ou faça a sua enco

menda pelo fone: 12-1181.

Foto No-rtelândiã l.tda.
Rua Venâncio da Silva Porto 785 _ Fone '72-2804

Metalúrgica Franza Ltda/.:":: �
Rua Heínz Mahnke 210 ., Fone 72-1387' l'

o- �� -"":
" _. •

Para D1ÍS, seguro não· é só garaRliá de 'riscos
.Seguro é

Prestação de
., -

� ..

Serviços
Consulte- nos

A.Seguros Garcia
Rua Barão do Rio Branco 168 ;_ Fone 72-1188 � Jaraguá do _Sul. ....

,_. -.
.. ! ,. �. "

Rua Erwino Menegotti 66 _ Jaraguá do Sul.

2&
··ANO·S··· .'

. ,

", �

" ,',
'

,l ,",! i

196tuieg 1986·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



--------------------------------------------------�---��-��-_
.._------

Jllraguá do Sul -: Semana de 10 a 16 de Janf!lro de 1987 'CO R R E IODO l> O V O
•

�----------------------------�-----------------------
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especialUma saudação natalinaEscritório Contábil Garcia
Dentre as muitas sauda

ções de Natal, uma des
pertou a nossa curiosida
de, pelo ineditismo como
ela ocorreu. A mensagem
é do dr. Carlos Moacyr de
Faria Souto, .ex-prefeito de
Itaocara, no Rio de Janei
ro, onde já fomos hóspede
oficial daquele município,
em fevereiro de 1976. O
"dr. Carlinhos", assim tra

tado pelos íntimos, gov.er
nau como poucos a sua

Itaocara, despachando. em
verso e prosa, que chegou
a ser estampado nos im

portantes jornais do mun

do pela forma humana de

tnterpretar os atos públi
cos. Nos muitos natais ele

sempre teve uma mensa

gem especial para come

morar o nascimento de Je

sus, filho de Deus, todas

originais. Mas uma houve

que maís tocou Os mora

dores do n? 246 da Rua 6,
desta cidade. Veío ela
num envelope grande. faz

muitos anos, em certa par
te maís bojuda, parecendo
maís uma dessas bombas

que são enviadas pelo cor

reio. Partindo de quem se

identificara como o reme

tende. ela só podia ser

uma bomba de .efeito afe
tivo. E foi.
Aberto o envelope, uma

linda mensagem e um sa

quinho de terra. Dizia o

dr. Carlinhos que a terra

era de Itaocara. cidade

que ele governava como

competente burgomestre, e
deveria ser esparramadÇl
no jardim na noite de Na
tal, onde muitas flores ha
veriam de retribuir as

mensagens de paz e con

córdta entre os homens
das duas eídades, na busca
do entendimento' univer
sal.
O dr. Carlinhos conse

guiu o seu intento. pois,
neste iardím da Rua 6 mui
tas rosas anualmente cum

prem a sua missão de pa
cificar a humanidade. ii.

começar pela comunidade
de

.

Jerazué do Sul.
Eis que. agora. rieste Na-'

tal. em um cartão nostel
franqueado, -daqueles ven

dict0s nas Acênclas Pos
tais. ele remeto a sua men

sacer=. em latim, Sim,' em
latim! Naturalment.e que a

outra metade' do (,i'1rlft0
serve nara a" tradução,
cue os latinistas iá se con

tam pelos dedos, Mas a

mensagem é bel.a. Querem
ver?
"Dado em Petrópolis,

longe da minha perd'da
Itaocara. nara saúdá-lo
nest.e Natal de 86.
Querido e bom àmízo Vic
tor Schmöckel e fam.
. .. do Natal de 85 para

grandecem a Universidade
Federal de Santa Catarina.
Para os que não estão

recordados, vale a pena
rememorar nestes instan
tes de reflexão sobre a

Glória de Deus nas altu
ras e a paz na terra aos

homens de boa vontade,
que o dr. Carlos Moacyr
de Faria Souto.: o dr. Car
linhos está ligado aos mo

vimentós históricos da .en

tão Província de Santa Ca
tarina, onde o seu avó co

mo Presidente teve atua

ção histórica nos despa
chos palacianos que par
tiam da Ilha de Nossa Se
nhora do D.esterro, com

relação aos movimentos
que visavam a anexação
do então Sertão do Jara
guá à Paratí ou à Joín
ville, vencendo este últi
mo a derradeira cartada e

de onde nos emancipamos
por sucessivos movimentos
em 1934.
Ao dr. Carlinhos e fam.

os agradecimentos por
mais esta tocante mensa

Rem de Natal! E que DEUS
seja louvado!

o Natal de 86 o tempo não
passou, porque o tempo
não passa, é eterno como

DEUS;
. .. mas nosso tempo de
vida, este sim, passou día
à dia, hora à hora.
Vívemosexata mente 8.760

. horas em nosso Mundo
cheio de surpresas, de an

gustias e, também de umas

poucas alegrias.
. .. que uma destas ale

grias seja o seu Natal de
86 e que em 87 uma aura

de bondade .e justiça cubra
_

sua vida como a que en

volveu Renato Vilar de

pois da doença, pois assim
você estará ajudando ao

próximo, e quem ajuda
ao próximo ajuda à DEUS.
São os votos de felici

dade do dr. Carlinhos nes

te Natal de 86. ass.' Faria
Souto".
Somos muito agradeci

dos ao dr. Carlinhos pela
sua tão significativa men

sagem bilíngüe, privilégio
de poucos, destacando-se
nesses privilégios, agora
nos vem à memória, o que
rido Pe. Raulíno Hilário
Bussarello, com seus no

táveis trabalhos que en-

CRC-SC sob nl? 0075

Esá1tas flscals e contábeis
Imposto de Renda
Registro de Micro-Empresa

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

Folo Cenler Lida.
Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mail' uma emplíação d'.: 2Ox25 e um álbum como

brinde.

X�ROX _ APENAS Cz$ 0,60

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de transito - m-:
ventárlós - cobranças e advocacia em geral.

Rua Reinaldo Rau, 86 - sala 4 Fone 72-2711

Eugênio Victor Schmõckeí

INFORMATIVO ROTÁRIO

O Qualro-Meia�
Cinco

Persianas horiZontais e vertícaís,
box para banheJ.ros,

divisões, toldos, portas sanfonadas, esquadrias
-

e cercas em ahnnínlo.
Consulte-nosl Fone 72-0995 "Rotary Leva Esperança"

Boas Festas e Feliz Ano Novo
O Governador Genovêncio Mattos Neto apro

veita da oportunidade para apresentar aos rota-,
rianos e suas famílias dos Rotary Club's do Dis
trito 465, os votos de boas festas e um feliz e

próspero Ano Novo, em meio à comunhão cris-
tã de uma vida cheia de realizações neste ano de .

1987, quando os clubes atingirão as suas metas
traçadas, dentro do lema de SERVIR desínteres
ssdamente.
Clubes Perguntam

Pergunta: Um de nossos SOCIOS foi convoca
do para participar de um júri que possivelmente
será mantido isolado por várias semanas. Ele po
derá ser dispensado de comparecer à reunião ou
receber crédito de freqüência?

Resposta: Não. As regras de freqüência nos

Estatutos Prescritos para o Clube não contêm
qualquer dispositivo ou cláusula refer.ente à con
cessão de crédito de freqüência por obrigações
cívicas como, por exemplo, convocação para um
iúrt ou serviço militar. No entanto, o clube po
derá conceder-lha uma licença especial para evi
ter que perca sua condição de sócio por motivos
de freqüência.

Perguntar Há alguma lista de classificações
disponível? Lembro-me de ter visto um livro ver
melho contendo tal lista.

Resposta: Não. O livro a que se refere foi
descontinuado em parte porque vários rotarianos
passaram a considerá-lo como palavra final em
matéria de classificações, o que em verdade não
era. Serie impossível preparar uma lista padrão
completa. Mas o Impresso (205-PO) contém uma
amostra de lista de classificações. Entenderam?
(Da Comissão de Relações Públicas do Distrito,
Ano 86-87)

ESCRITÚRIO JURlDICO

José Alberto Barbosa
Ilexa·odre Dellagiustina Barbosa

A D V o G A DOS·

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

Jaraguá do Sul.

HONDJ\NASUBA

CHE GOU A

CONCESSIONÁRIA BONDA DA REGIÃO. CO
MERCIO DE MOTOS" ASSISTENCIA TECNICA

.

E BOUTIQUE BONDA-WAY.

ENTRE NESTA HO N D A DA MENEGÖTIl
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
,:.,.'. Rua AdéUa Fl!Jche:r:, 239 (Rodovia BR-280)

Foàe 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SULMORTE
O rotariano Kurt Fal- bo, este último lançadoO· DNER (Departamen- DECRETO � 1.418/86 kenburger e administrador em 1919 e trata de um as-

to Nacional de Estradas Declara de utilidade Pública parte da do Shopping Center ua- sunto que a todos nos
ele Rodagem) realizou o imóvel de Walderaar Júlio Tomelin. guaçú, de São José, acaba apaixona, o drama da

. levantamento dos aciden-
de nos remeter o livro construção da estrada de

tes ocorridos nas sete -es- O PREFEITO MUNICIPAL'DE JARAGUA DO com o título acima, uma ferro Madeira-Mamore.tradaj,
-

sob jurisdição fe- SUL, no uso de suas atribuições e nos termos, do publicação da Editora Clu- que ceifou milhares �e. ví-deral que cortam o terrí- Decreto-Lei Federal N? 3.365/4t. be do Livro Ltda., de São das na selva amazomca.
tório catarinense. De ja- D E C R E TA: Paulo. O ilustre autor nas- Em 1980 lançou ABISMO;'
neiro até o dia 28 de de- Art. 19 _ Eca declarada de utilidade pública, ceu em Viena. onde se di- � uma coletânea de fatos
zembro. registraram - se

para fins de desapropriação por _via amigável ou plomou em Ciências Eco- trágicos, angustiantes enas rodovias federais. em judicial. parte do imóvel territorial pertencente a nömícas e se doutorou em verdadeiros, acontecidos
Santa Catarina, 5 mil 77-7· Walderaar Júlio Tomelin, compreendendo Ciências Politlcas e So- há poucos anos em muní-
acidentes, que _

deixaram 239,2(i)m2 do imóvel com- área total de 1221,50m2, dais. Desde 1950 viv:la em' cípio próximo da Capital
um salde de 5 mil 164 fe- matriculado nesta Circunscrição Imobiliária: sob São Paulo, onde se dedí- de São Paulo. É quase ína-
ridos, a maioria em esta-' N9 7.026" situado à Rua 38 "- Professor Antônio cava à indústria e ao co- creditável.. . mas real!
do grave, e 5,75 mortes. A Estan.slau Ayroso, Zona Urbana deste Mun.cípío, mércio, mas com partícu- Vale a pena ser Iido porBR-I0l, tá "batizada" co- conforme planta anexa. lar interesse dedtcava-se à pessoas que gostam de
mo "Rodo:V'ia da Morte". Art. zÇ _ A parte retro, aludida passará a in-

. literatura. Já lançou .

ou- assuntos fortes, Rua Con-
registrou, no período, 3 tegrar o Patrimônio Público Munvcpal, na .catego.- tros livros, como Terra de do Pinhal, 78 _ 01501
mil 209 acidentes, com 2 ria de bem de uso comum do povo, dest'nada a morena, Na rota da ago- SP, Brasil.mil 862 feridos e 329 mor- abertura de trecho da Rua 388, englobando leito nía e as As botas do día-
tos, no território nacional. carroçével e passeios de ambos os lados.
Sel?'undo o próprio DNER, Art. 39 _ As despesas decorrentes da presen-
as� estatísticas não são exa- te Decreto correrão por conta de dotação própria
tas, porquanto muitos ací- . do orçamento vigente.
dentados não morrem no I Art. 49 _ Este Decreto entrará em vigor na
local do acidente, nem 10- I data de sua publicação, ficando .revogedas as dís-
go após a hosnttalízacão: posições em contrário.

.

.
.

'

I

e muitos feridos, sem Jaraguá do Sul, 17' de dezembro de 1986.
maior sn;avidade, igual- DURVAL VASEL IVO KONELL
mente não figuram nos Te- Prefeito Municipal. Secret, de 'Adm. e F'nenças
S'istros.
NO TRABALHO
Outros números estarre
cederes. Os últimos dados

Iornecídog pelo INPS in

dica que nos últimos 10
anos, foram reztstredos 23
m.Hhões de acidentes e de
doencas provocadas pelo
trabalho, dentre Os quais
63 mil mortes. Esse núme
ro poderia ser triplicado
Se fossem computados aci
dentes com trabalhadores
autônomos. rurais e traba
lhadores doméstícos. Será
esse o "record" que o Bra
sil quer atingir?

Posto - de . Vendas Marcatto
Chapéus, bonés' vízeíras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.
. Em frente à fábrica. _ Amplo estacíonamento.

Desfil Ltda.Máquinas
.

Equipamentos pare fábrica de doces de frutas,
chapas oe cobre. fundição de alumínio e bronze.
Df'stiladofPs de aQl1arr.Jentp e alembínuss de cobre.

Rua Joínvílle. 433 - Fone 72-1564
- Jaraeuä do Sul _ SC

Compre seus matertals de construção na

Ar-te Laje Jaraguá

PÁGINA 11

UMA VIAGEM AO PAiS l>OS SAMURAIS

cultura mtlenar e. como

ele próprio diz, no- País do
Sol Nascente percorrendo
o Caminho dös Samurais.
E faz uma recomendação: .

"esperamos que os nos

sos leitotes aprendam com

ele, e melhor, ao irem co

nhecer o Maravilhoso
Mundo Novo, o levem
consigo. Esta será nossa

satisfação maior". ·Para-·
béns, Osvaldo! Rua Baeão
do Rio Branco, 50 _ Curí
tiba _ CEP 80010 _ PR.

'SEIS PEDAÇOS DE -DOIS

Não sabemos atribuir a especíalízada, O seu Seis
que. mas datado de 3 de Pedaços de Dois retrata' as
outubro de 1986, recebe- raízes ancoradas em Jara
mos agora em ja:neiro/87 guá e das lembranças que
um importante livreto _ ele guarda. No .

entender
Seis Pedaços de Dois- _ de de .Marcos Laffin, o seu

autoria de Marcos Laffin, trabalho é pará abertura
Edição Ipê n? 2 _ Joín- de espaços e pera refle
ville/86. É um trabalho. xões. Um exemplo?
muito ínteressante de um
catarinense de Jaraguá do
Sul, com 23 anos, Acadê
mico de Ciências Contá
beis e reSidente em Joín
ville. C o I a b o r à d o r do
"POEMARTÉ", órgão de

divulgação da Poesia Joín
vilense. "Show das Dez em

Tempo de Poesia H", anto
logia de Poetas Joínvílen
ses editado por José Eli
Francisco. também íneluí
os versog ,de Laffin, o que
111e rendeu bons comentá
rios de poetas e da crítica

V I DA
Ahl Vida,
Quisera eu pôr-te de

tigo
Pelas vezes em que
MÇiI me levantei.

ces-

Matertals de construção e. telhas coloníaís direto da Cerâmica VIla Rica.

Aquecedor Solar da funilaria Jaragua.

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

Temos o melhor e um bom preço.

Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira 850 _ Fones 72�1011,
72-2334 e 72-1292 _ Janguá do SuLSC.

-- �-------- -.-... �.__ . _:_�....,.-=.�-------__,;,------I

Com o título acima, ou
tro rotariano. este de Cu
ritiba, Osvaldo Nascimen
to Júnior, lança um livre
to contendo as impressões
como agente de viagem à
terra 'dos Samurais, que
ele vinha publicando na

coluna de Turismo "CAN
TURISMO", no jornal "O
Tibagi", sobre suas via

gens ao Japão. Quem lê
o livreto sente-se trans
portado para um país fan-'

r .

tästíco, portador de uma
����-�------���==

Ahl Vida�
Castigo maior foi o meu

Em não aprender as 'lições
Que tu me ensinavas
Em meio aos tropeços.
Marcos Laffin _ Rua Max.
Colin, i 100 - 89200 _ joín
ville _ SC.
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Popular
Honório TomeUn

u. A ALIMENTAÇÄO DOS HERDEIROS _ Era
boa e rica em vitaminas e proteínas: cada família ti
nha sempre a sua horta com variedades de legumes
e verduras. Perto de casa havia muitas frutas. Carne
de boi, de porco ou de galínha nunca raltava, Quando
alguém matava, cada viz.nho receb.a um pedaço. Com
prava-se só o sal e o trigo. Na mesa havia sempre a

polenta, queijo, ovos, "puína", arroz, aíp.m, pão de
milho e rnús. Aos domingos havia o "ta ...adelle" (ma
carrão feito em casa) e "inhoqui" (bolinhos de fari
nha de trigo cozidos na água), com carne e molho.
Mas � refeição mais frequente era a polenta com leite
e café, menestra e pão de milho. Todos comiam com

alegria ao' redor de uma mesa enorme. As crianças
comiam sentadas no chão.

Quando as refeições eram na roça, a comida che
gava dentro de uma, "estufa" (um lençol amarrado nas

quatro pontas). Junto ia também os pratos e os gar
fos. Na roça cada um se acomodava como podia. Sem
pre debaixo de uma árvore, sentados em cima do ca
bo de uma ferramenta ou mesmo de cócoras.' Nem
sempre havia água para lavar as mãos: "O que não
mata engorda", dizia-se. Era uma hora .boníta porque
tudo em espontâneo, sobretudo quando Q. polen.a ca'a
no chão... A sobremesa eram umas laranjas, tange
!ina ou algum legume cru como cenoura, pepino, goia
ba e cana. Depois de breve 'descanso, tudo recomeça
va. Quando a gente recorda isto tudo não é saudade,
mas uma admíração pela vontade de vencer e de viver
daquela gente toda. Tinham tão pouco e no entanto
todos eram fortes, sadios, trabalhadores alegres e

eficientes. Haviam, pOUC0S casos de doença ,e de in-
ternação.

.
'.

. Alguns objetos da cozinha: fogão de terra com
um buraco em baixo para guardar a lenha e o gato
dcrmlr,o caldeirão da polenta e a caçarola da' carne;

,

a marmita de ferver água, a "mescola, o tabiel e o fio
da: polenta", o bule; o coador de café, garfos, colhe-

..
'res e, facas que enferrujavam e torciam à toa. Do lado
de f()ra estava sempre o' forno feito de tijolos e, de
barro para assar o pão de milho e batatas. Enfim, a

. g�nte não era rica de dinheiro, mas tinha tudo o que
comer e era feliz. Penso que a'nda existem famílias

'

.

que estão experimentando aquela: vida de gente boa.'

Na prática a teoria é
oütra,

.

diz a sabedoria' pó
pular.
Há muita precisão nesse ção já traz no seu bojo a Fico imaginando que os

dito. Não se afirma, com íasínuação, para os príví- nossos estudos jurídicos
efeito, que na prática não legiados, de expedientes deveriam insistir mais nos

há teoria, mas que, na rea- contcrnadores. Para os íní- clássícos, sobretudo em

lidade, a teoria, se é ou- migas os rigores da lei; Montesquieu. E natural
tra, existe sim. para os amigos, os contor- um certo imediatismo no

Nossas instituições têm nos legaís ou legalizados, conhecimento das leis,
um funcionamento real nem sempre legitimas. E pois', estas constituem o

não verbalizado. Obedecer assim a jurisprudência tor- instrumental de trabalho
fila, infelizmente, não é o .na-se jurísesperteza. do advogado, mas há que
caminho indicado para se Fala-se, em nove, cída- se perseguir, não apenas
conseguir alguma coisa. A dão brasileiro. Mais do na pós-graduação a forma

porta da cozinha, para os que questionar o teor das ção do jurista.
íntimos, afilhados e apa- leis, é preciso dissecar- Se não se pensar no es

drínhados, é, entre nós, o lhes o espírito. Este é pírito, na cabeça, na men

caminho maís curto e se- realmente ancarnado e é talidade do novo cidadão

guro para nomeações, con- este que comanda, como brasileiro, de nada ou

cessões e até reivindica- cabeça, o funcionamento quase nada adiantará mu

ções de direitos A 100i<>1;,_ factual do corpo [urídíco. dar-lhe a imagem, () per-
�--��--��--��----------------���------------------

FURGOES, FURGOES ISOTERMICOS E FRIGORlFICOS
Jaragu.á Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermí, 113 - Fone 12-1077

A· rota da malha

Nós temos tudo
.

para agradar a todos.
. Venha conhecer

;'�JI{linha Chevrolet ·87.
�:�� _' tf&J1heçà'eril,Ç,'JsS3. loja a linhaChe'\Trolet 87, a maís completado mercado.

ß�: é.: ,NÓ'{telrios c 'csrró q\le você necessita pera preencher as suas exigências.
'i":{ sa.i�L\r()dàFtdO:, CC'ID o que existe' de melhor: Monza. Caravan, "Opala,

,',
-

';'_ , <�
"

'
,

Diplomata, Chevette ou Marajó.
,

,

. v�JiFde per�o as· novídsdes e as vantagens, além dos planos de
� -. " '" financiiUl!ento facilitados.

. Emmendörfer ComérCIO de, Vel�ulos Lida.,
,

·Qv. Mil. D.o.d9.r�,557 - Fones,72·0655 e· 72·;)060 - J8r�uá,do :S,ul·SC

fil externo. 'Será como a

roupa que se muda ao sa

bor da moda. Nas últimas

eleições, um expressivo
candidato a governador
declarou que não era can

didato pelo partido. do
Governo porque não íora

por este convidado. Posi

ção e oposição se confun
dem. O termo pacote, que
continua emoldurando a

Nova República, haveria
de se transformar, trans
mudar-sé de fato, meta
morfosear-se na palavra
chave: coerência. Caso
contrário, debalde falar-se
em novo cidadão, baldes
de água fria são lançados
constantemente contra nos-.

sas esperanças e expecta-
tivas.

.

Há um verdadeiro "in

consciente coletivo", acul
turado. determinista, de
as coisas têm que ser as

sim, no, Brasil, e não há
como mudá-las, passamos
a admitir falácias que, por
força do hábito, enraízam
se" arraigam-se no espírito, .

e passam a ser reprodu
zidos como males neces

sários e incuráveis. Anos

HerdeirosOs

PÁGINA 12

depois, só que tardiamen
te; nos damos' conta dos'
engodos. E que não faltam
retóricas de oportunidade
que veiculam apenas as

versões que convêm. Um
famoso político brasileiro

já dissera: Mais vale a

versão que o fato.

O argumento do futuro

chega a fortalecer, via se

dímentação. o passado. Há
muito somos. um país do
futuro e este futuro, como
uma miragem, se vai es

vaiando. Perfis prefabrtéa
dos do novo cidadão bra
sileiro tornam-se inade
quados. Ou se delineia um

autoperfil do novo cida
dão brasileiro, a ser per
seguido individual, coleti
va, comunitária, .ínstitucío
nal, nacionalmente, ou se

darão sempre novos confli
tos a caminho de uma re

volução socialv.Curto, mé
dio e longo prazos, no pla
nejamento global, devem
estar sintonizados ,e cons

cronízados, Vale repetir
Mirabeau: Abstenhamo
nos de pedir tempo, pois
a desgraça não 0 concede.
(O dr. Honório Tomélin é
Diretor da UNA e' Diretor
da Associação Comercial
de MG)

.

da Duquesa
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Jarauuá - no � brasileiro de vôo livre
A catarínense Catarína

Martins de Don Braga, 22
anos, natural de Laguna,
patrocinada pelas Malhas
Fruet, de Jaraguá do Sul,
será a única representan
te do sul do país no Cam-

. peonato Brasileiro de Vôo
Livre, que será realizado
nos dias 14 e 15 deste mês,
na Pedra Bonita, no Rio
de Janeiro. Catarina ini
ciou a sua partícípação
em campeonatos oficiais
em Jaraguá do 'Sul, com

petindo com os homens, o

que lhe valeu, pela capa- .

cidade e coragem, o .patro
cínio das Malhas Fruet.
No mês de julho, no sul

do Brasil _ possivelmente
Santa Catarina e quem sa

be Jaraguá do Sul, se

houver patrocinador _ se

rá realizada a segunda
etapa do certame brasí
I.eiro. E além disso, pelo
menos duas etapas do
Campeonato Catarínense
de Vôo Livre serão rea

lizadas este ano em Jara
guá.

learesc abre vagas plexl'ensionistas
A . Acaresc (Associação

de Crédito e Assistência
Rural de Santa Catarina)
tem. abertas até o dia 2 de
fevereiro ínscríções para
axtensionísta rural de ní
vel superior (13 vagas),
com seleção entre agrôno
mos, e extensionista do
méstica rural (13 vagas),
destinado a moças com

segundo grau nos cursos

de técnico de economia

doméstica, técnico de en-·

fermagem, técnico em

agropecuária ou magisté
rio. Serão aceitas também
para essa função pessoas
formadas em pedagogia,
economia doméstica, en-'

íermagem, serv'ro social,
sociologia ou nutrição.

Os interessados deverão
comparecer das 13 às 19
horas no escritório central

do órgão" Rodovia SC-404,
Bairro Itacorubí, apresen
tando foto 3x4, identida
de, título de eleitor, qui
tação do serviço militar
pelo. sexo masculino e ta
xa de Cz$ 40,00. Só serão
aceitas Inscrições feitas
pessoalmente por brasilei
ros natos ou naturalizados
e no caso da nacionalida
de portuguesa, o candida
to deverá estar amparado
peJo estatuto de igualda
de entre brasileiros e por
tugueses. As provas serão
realizadas no Centro Prá
tico de Treinamento da
Acaresc. Bairro Itacorubí
(Florianópolis', díä 24 de
fevereiro às 8h30min para
o cargo' de extensionista
rural de nív.el superíor e

no mesmo horário do d+a
5 de março para extensío
nista doméstica rural.

PAPA PROCLAMA 1981 ANO MARIANO

.Ao oficiar dia 1q na ba

sílica de São Pedro a mis

sa pela passagem do Dia

Mundial da Paz, o Papa
João Paulo II proclamou
1987-19138 ano especial Ma
riano, cy ser observado por
todos os católicos. Tam
bém dirigiu apelos aos se

questradores- "em todo o

mundo, para que libertem
suas vitimas. "Que' 1987

seja um ano em que a hu
manidade ponha de lado,
finalmente, as divisões do
passado, um ano no qual,
em clima de solidariedade,
cada coração busque a'

paz", disse ele durante o

sermão.
O ano Mariano, anun

t"'",rln dUT(\nte.a mil:;sa. te-

rá início a "1 de junho, fes
ta de Pentecostes, e será
encerrado a 15 de agosto
de 1988, quando se cele
bra a Assunção de Maria.
Antes de seu início, o pon
tífice divulgará uma encí
clica sobre o assunto. Se
gundo fontes do Vaticano,
as comemorações fazem
aparte da preparação dos
826 milhões de católicos
de todo o mundo para o

2 OOO<? aniversário de nas

cimento de Cristo, dentro
de 13 anos.
O primeiro ano Maria

no foi celebrado em 1953�
1954, para' comemOrar o

centenário da proclamação
da dputrina da Imaculada
Conceição.

. "_':; �,'. f .:�_� � r�.�}.��

atletismo: � divuluado ,o :,�' éalendário' . di cBl
A Federação Catarínen-:

se de Atletismo decidiu
em Assembléia Geral que
a partir deste ano os clu
bes é .que manterão a en

tidade, já que o auxílio do
governo foi abolido. Me
diante o pagamento da
anuidade de Cz$ 4 mil,
pagos a FCA, ela terá con

dições de cumprir com

seus çompromissos. Na as

sembléia, definiu-se o ca

lendário das competições
durante o ano, onde Jara

guá do Sul marcará pre
sen-ça, a exemplo de anos

anteriores. Como uma das
novidades, o Campeonato
Estadual Adulto será dis

pulado em três etapas, em
vez de apenas uma, como

anteriormente, para dar

maiores chances aos atle

tas de apresentarem' sua

performance. .

O ealendário de 87 pa
ra o atletismo catarinense
será o seguinte: dia 28 de

março _ ta, etapa do Cam

peonato de Fundo Ei Meio

Fundo (Fpolis); días 25 e

26 de abril _ la. etapa do menau]: 3' e: 4 de '.ou��biö
Campeonato Adulto , (Crí-. _ Campeonato Estadual de
cíúma): 30 de maio ":',2a. Menores. (Bluménau): 1 de
etapa do Campeonato de novembro --<. Campeonato
fundo e Meio-Fundo (Tim- Estadual Infantíl (Çoncór
bó); 20 e 21 de junho '-:- día), e dia 14 de riO;y�nj:
Campeonato Estadual Ju- bro-ôa. etapa do Campeó'
venil (JoinviHe); 8 e 9 de 'nato de Fundo e, Meio
agosto _ 2a. etapa do· Fundo, em Blumenau.
Campeonato Adulto (Joín- Como se denota, 'Jaia
ville]: 12 de setembro _ guá do Sul rião"iföi inCtúi�
Campeonato Estadual Mi- da para sediar n�rin�rri�
rim (Tünbó): 19 e 20 de das etapas dos camp�p.P:9;
setembro _ 3a. etapa. do tos de atletismo catarínen

Campeonato Adulto (BIu- se, desta temporada.
.

"

.

'q: "." ,-"

'. .

, ". u., .:"
.' Ó,-;-

MARSCHALL POLIMENl,QS,
"

-! '.:
-.

,-'
•

_'_' -, .!_� ..>.,.

A espeiialidöde' hM:
nas:mtfus dê útrL

,.

'profissional:./ <::

t>Dti"'ENTO,S _.

,....- ...<;,....(....._.,Lavage#J; lifnpez� "Ie'
_.

iilos � eS{ofoinlnt()(�,:
',: '1- ''';''':'-'. / •• :.,'

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227 ,'"
Jaraguá do Sul/Se

,.,

i;'_ • "'o -,' �.

-:".n·:. ;

Confecções Su4tli Ijd�t:
Vestindo bem Senhorase Crianças t

" ,:' .' -".

Vá conferir a mais varíada COleçãtf de ÍnveJ'Il:Oi apJ,'ov�ttando
as vantagens do pr�ço e. crediário Sueli

'. ". ..'

Fábrica e Loja 1 Av� Mal.. Deodoro da Fonseca, nr- )085
. "

F. 72-0603 Jaraguá do Sill _ SC:
. .'

,

'. "

,

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, Q.� 530 _ F. 72-291:1 :-;/ . '

. Jaragué do Sul _ SC.
.

-r -Ó;

. Loja 3 - Rodovia BR�280 (km 63) Portal qe: Jardgtiä., .

-.
"

� - �.

. .

Clínica Velerináricl',
,

-. .

SCHWElTZER..

.D R. W A L DEM A R S C· H W ,E 1 T 'cZ; 11. _ "-

Clínica de pequenos e, grandes 'anímaís, ciTUrgias, v!äcij}à:ÇQesrd",
raio x,: internamentos,

.

boutíque, :�'.; ,

}i: ..�._" �
�.. f· '-:,

Rua Jolnville, nCl 1.118 (�ni frente ao �úpenÍlercado- ufelÍlíi��Ü;
Fone. 12..;2840 ., Jaraguá do Sul' - Santa. C&-taI:lila�'<" -, ,l <

.

,
.•

.�

.

..,,� o-I'- ,. .•. .'. �. r"�"!"'" "�.'-��-'__- ._.--_. --- -_._-_._-

---.........- ----...;_-------....",...,-----..........-.-

José Em·mendÖrJer·': ,iLtfa:y·,�;
Desde.1917 atendendo bem e :v�nßéIid"o,�1:l�iida;de.
Nem a chuva e nem o sol farão efeitos sobre as

Persianas Jos� Bmmendörterque são fabri<::é!��ß,":com"
lâminas de dura�lumínio e suas cores; fixas e:só\ida§
são esmaltadq.s' a fOgo.

- , '" 7 w.-f" ""-,, •. ;
.

".,

P'ersianas'

Rua Jacob Buck, 46 '(fuIidos do Bradesc()r""�'_"""
Fone: (0473) 12-0241"

.
.

Tem. genie nova em Jara,guá :.
','

c�" c.

'.

P. S.EquipamentosparaEscl"ÍtQr!oLt.�a.·.
Venda e asslsténct� ,técnica em geral.
L9ja _ R: Preso EpitAc10 PessQa, 419
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dentre outros.
,

A criação do Centro de
Pastoral, para cursos, reu

niõe� e encontros, a estru
turação dos cursos de noi

vos, de batismos. movi
mentos de casais, cateque
se, introdução dos folhe
tos e cantos durante as

missas foram outros traba
lhos realizados pelo ex

vigário, que conclui que
"algo foi feito, tudo pa--a
dar a comunidade a di
mensão do que é Jaraguá
do Sul".
O pároco, diriondo

mensagem a comunidade
que serviu, agradece "aos
colaboradores, aos empre
sários .e ao povo em todas
as iniciativas, para que as

obras pudessem se tornar
realidade". Como soldado
_ diz _ "parto para novos

desafios, na certeza do de
ver cumprido".

I JUallA eslA a.eaçado COmDlida�e catíHca reeehe neste sabado' nBVO Vi_ária
Quando dizemos que o Jaraguá está ameaçado

não queremos dizer que o "Estabelecímento Jeraguá'
do nosso fundador Emilio Carlos Jourdan está amea
çado. Naquele ano de 1876 o chamado "Sertão" era

constituído de uma floresta densa e impenetrável. Mui
tos machados cairam por cima de 'frondosas árvores
para abrir as primeiras clareiras para eorporífícar a

idéia de uma usina de açúcar. Depois os machados
abriram outras clareiras, que veio a ser o "Stadtplatz" ,

o lugar da futurá cidade, uma do lado esquerdo do rio

Itapocu, o lado das goiabeiras e do capim e do lado
direito, ,o que inicialmente maís prosperou, entre a foz
do rio Jeraguä até a Estrada Francisco de Paula, ser

vindo como área adequada para o plantio da cana de
açúcar e hoje o, centro nervoso da Metrópole do Di
namísmo, da Pérola do Vale do Itapocu e ainda da
Rainha do Arroz.

Quando dizemos que o Jaraguá está ameaçado que
remos dizer que o Pico do Jaraguá está ameaçado nes

te final do ano de 1986, 110 anos após a sua descober
ta. Cento e dez anos foram consumidos para ehegar
jnos a ser o que somos. Prósperos, sem dúvida, desen
volvidos, também, mas pesa sobre todos uma grande
responsabilidade, uma espécie de culpa coletiva sobre
tudo o que vem acontecendo nos días atuais.

Vocês já olharam lá pras bandas do Pico do Ja
raguá? A sua beleza está ameaçada. Quando não é o

fogo ateado nas roças, as águas se encarregam de com

pletar a tragédia.
Na edição passada divulgamos em "Os morros

estão descendo" o perigo 'porque passou a cidade quan
do a tromba de água que se abateu sobre a região, pe
gou a todos desprevenido contra um fenômeno dessa
natureza. Jaraguá, 'Guaramirim e Schroeder foram os

mais atingidos e os prejuízos não puderam ainda ser

contabílízados,
Eis que novas enxurradas se juntaram às águas de

dezembro e as encostas do Pico do Jaracuá. o cartão
de visita de toda a região, apresenta as, chagas prove
n.entes da doença de agressão ao meio ambiente. São
as rochas nuas que se apreseritam à vísta de todos pa
ra mostrar aos -desavisados passantes que a exuberan
te vegetação da floresta atlântica acaba de despedir-se.

O' machado foi substituído pelas motosserras que
aceleram a devastação, sem reposição. As chagas. com
o tempo, receberão unia vegetação rasteira, mas que
no resiste à força das águas que se despencam morro,
abaixe, como uma besta enfurecida que leva de roldão

, tudo' ql.1e encontra pela frente.
a o morro do Jaraguá que está descendo, de ma

neira perigosa,
Quem pode fazer algo pera impedir essa modiü

éação da paisagem? A, Prefeitura? O I.B.Th.F.? A
Aprema do Di. Fischer? Ou Você?

O homem é um predador e haverá de pagar por
isso! A mãe natureza não perdoaI ,

Por isso vale �, pena pensar agora, antes que se;a
tarde! Ouem começa? o ano feliz é menos feliz do que
'OS auguríoe de um Feliz Ano Novol

�, ",Fritz von Itapocu

Escritório Contábil Marlian Lida.
CRC 0772 Aldo Salai CRC 8.959

Administração e Assessoria Industrial,
Comercial e de Serviços.

Registro de ürmas, Contratos e Distratos e

Contabilidade ein geral.
Processamento de Dados.

Rua EplUcto pessoa, 415 • Fones' 72-2044, 72-0616.

Durante a missa das 19
horas deste sábado, dia 10,
assume o novo vrgérío da
Paróquia São Sebastião, de
Jaraguá do Sul. Padre J0-
sé Felipe Dalcegio, 36 anos,
há 8 sacerdote, vindo de
São Paulo, onde era vice

vigário da Paróquia São
Judas, toma posse em

substítuição ao Padre João
Heidemann, qus deixa Ja
raguá após 12 anos de

pastorado, devendo assu

mir no dia 18. às 8h30, a

Paróquia N. Sra. de Fáti
ma de Clanorte. Paraná.
Junto com o Padre Felipe,
assume o vigário-coope
rador Dionísio Tecilla e no

dta 13, o Padre Norberto
Konrad.

PADRE JOÄO
HEIDEMANN
O ex-vigário, João He;

demann, nos seus 12 anos

de vicariato em Jataguá
'do Sul, completados dia 15
de dezembro, 'promoveu' a
organização e estrutura
ção da Paróquia, acompa
nhando a _parte religiosa
no desenvolvimento do

município, em suas várias
atividades. Foi durante o

período em que era vigá
rio que foram fundedas as

comunidade São Luiz Gon
zaga, São 'Francisco de
Assis, São Cristovão, N.
Sra. do Perpétuo Socorro,
Santa Catarina (Álto Rio
Cerro), N. Sra.. do Cara
vággio, além da demolição
do Salão Cristo Rei e com

trução do Edifício Cristo
Rei, construção da Capela
do Rio Molha, construção
da Igreja São Judas Ta
deu, construção de gal
pões para festas de varias
comunidades, reformas e

pintura da Igreja Matriz.

Arrombamentos e' furtos agitam _a polícia em JS
A DeLegacia de Polícia Maurício Zanghelini teve

da Comarca de Jareguá do furtado um televisor colo
Sul, registrou no final de rido Phillips de 20 pole-
1986 e início deste ano, gadas' e Gilmar Rogério
vários arrombamentos e Menegotti, uma filmadora
furtos em residências e vídeo-cassete, barraca d >

colégio. Na área do trân- camping e colar de ouro.

sito, os acidentes havidos
não registraram vítimas, O CoI é g i o Estadual
apenas danos materiais .. Abdon Batista foi também
Segundo o registro de "vísítado" pelos larápios,
ocorrências da DPCo, a que levaram, ségundo
residência de Adernar Hin- queixa do diretor Dolcídeo
keldei foi arrombada e Menel, um microscópio,
furtados do seu interior bússola, lupa, serra tico
um TV a cores 17 polega- tíco, gravador, p'a ds aço
das, um TV preto e bran- ínox, livros da biblioteca,
co 12 polegadas; da mar- talheres, peça de pano cor

ca Philco, aparelho de som tina, 20 litros de óleo, fer
três em um, rádio-relózio ramentas, tesouras e' cha
Semp .e requisição de-ehe- ves díversas. A residência
ques do Baco do Brasil. de Hamilton Garcia foi ou-

L 8 A moslra o· que fez, em 19 8 6
A diretoria do Núcleo

de Voluntárias da LBA in
forma também que foram
atendidas outras famílias
com alimentos e' certidão
de nascimentos. Houve
um encontro de todas as O "gatilho" salarial que
senhoras que integram o reajusta os salários toda
trabalho da LBA (160 par- vez que a inflação acumu

tícípantesj com palestras lada atingir 20%, díspara
e, no período, as voluntá- já os salários de janeiro.
rías reuniram-se em duas' .Isto porque, a inflação de
oportunidad.es, palra' ava>

"

dezembro deverá ficar em

liação e confraternização. ,6,35%, fazendo com que o

Para que os.objetívos fos- "gatilho" dispare, reajus
sem colimados, o NV con- tando em 20% os salários
tou com o apoio irrestrito des trabalhadores que te
das voluntárias, do pre- nham

'

data-base nos me-'
feito Durval Vasel, da Sra. ses de março, abril e maio.
Maria Luiza Vasel, depu- O salário mínimo será rea
tado Adernar' Duwe, Sr. justado de Cz$ 804,00 pa
Ivo Konell, Supermerca- ra Cz$ 964,80.
dos Breithaupt, Café Sas- ----'------
se, Bazar Jaraguá e outras '

empresas que de várias
maneiras atudaram no tre
balho desinteressado da
LBA em favor dos caren
tes.

.fra arrombada e furtada
no final do ano. Do seu in
terior, os ladrões levaram
um revólver Taurus cali
bre 32, caixa de munição,
roupas, ferro elétrico a va

por, rádio AM-FM Philco,
rádio AM - FM Phílips,
equalízador, relógio pro
tecton, rádio e toca-fitas
AM-FM Bosch e jogo de
garfo e faca para churras

queira com 18 peças.
Já Artílio Stmghen, te

ve roubada defronte o Sa
lão Doering a sua' moto
CG-125 Honda. Esta série
de arrombamentos e furtos
tem preocupado a polícia
que -está na pista dos "ami
gos do alheio", uma vez

que bicicletas e até mesmo

automóveis foram rouba
das nas últimas semanas.

Salário' vão
subir 20·/.

Faça sua empresa chegar"
mats longe. Anuncie no

"Correto do Povo".
Fone 72-0091.

A Legião Brasileira de
Assistência e o Núcleo de
Voluntárias de Jaraguá do
Sul, em trabalho conjun
to, realizaram no ano

passado atividades varía-
, ,

A"- tr\1
.

BEM TEe" .C das, cumprindo a sua pro-JAR,tGUA.:30n�S .

, IDOJ.
"

gramação e Os objetivos
propostos. Funcionaram,
durante 1986, três Clubes
de Idosos, com 140 par
ticipantes no centro (pavi
lhão de festas da Igre;fI,
Católica), 60 na Barra do
Rio Cerro e igual núme
ro em Nereu Ramos. Os
Clubes .de Mães foram
atendidos com orientações
sobre a família, tricô, bor
dado, crochê, pintura em

tecido, sendo 23 partici
pantes em Nereu Ramos,
24 na Escola Municipal de
19 Grau Alberto Bauer, 22
no Colégio" Estadual Ro
land Dornbusch, 18 na

Ilha da' Figueira e 18 par
ticipantes na Comunidade
Evangélica.
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