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•

'0 PMDB de Jaraguá do

Sul vai apresentar até o

dta 10 de fevereiro 5{0 go
vernador diplomado Pedro
Ivo Campos, - nomes para
comporem os 19;' 29 e 3°
escalões, 'inclusive uma se

cretaria de Estado, preen
chendo cargos à nível mu
nicipal,' mícrorregíonel e

na Capital, O partido vem

LIUstas
.,

'açlll:r�1 prlparativos - da

CIRvençã� Esladôal
_-<,- ... ,,,.

Os empresários. do co

mércio ímciaram o, ano,

contabilizando os - resulta

dos- das vendas ,de- 86 e

planejando .

as
, perspecti

vas para 87,- No entanto,
até maio, a 218.. Conven
ção Estadual do Comércio

,

Lojista, marcada para os

dias,.22 e 23 daquele mês,
envolverá a classe, que
prepara-se para receber os
maís

.

de trezentos' lojistas
catarínenses. que partici
parão da

c_

progrernáção,
cujo esboço já ,ê conheci-
do.

. - -

. Para o acontecimentc, o

logotipo' oficial - já foi

aprovado ,e uma taxa foi
'instituída pãra os associa
dos do CDL. dentro da

-classíücação pequena, mé-
.d'a e, grande, buscando o.

·

suporte financeiro pare a

t
.

-;
,

.

organização do evento. Um
temário. variado, em íase
de definição, será executa
do' durante a convenção,
que tratará espécíncamen
te de assuntos técnicos de
Interesse do comércio.

o
.

CDL de Jaraguá do
Sul,· decidiu pelo apoio
integral ao repúdio que
várias Federações > notifi
caram pelos atos espúrios
praticados pela Assem
bléia Legíslatíva do Esta-
"do, que no final do ano.

passado aposentou funcio
nários com poucos días de
"trabalho, Os lojistas .estão
cobrando daquele póder
justiça � coerência, uma

v.ez que e b povo; ein ú.lti
ma analise, quê paga por
todos estes atos' vergonho-

.
sés é desmoralízéntes,

· Durval ,sso-Ie Amvali el fevereiro
.. , ...::

A AMVALI-Associação . 'No, próximo ano a pre-
dos Municípios do Vale' sidência .da AMVALI será
do Itapocu, marcou para o confiada ao prefêito Zefe
dia 6 de fevereiro, em de- rino Kuklinski, de Massa-

.

pendências do Clube Atlé- randuba.

"tico Baependi, assembléias
ordinária e ,extraordilltlria
'para tratamento de aSSUfr-

tos admthisti:ati:vos',e, .prin�
·

dpabnente, eléição da no

va diretoria. ,Na oportuni
dade o prefeÜo Valter Ré ..

gis, de ':Barrâ Verha .. entre
gará a presidência ao pre�
feito Dtitval Vasel, de Ja":
t"agl,lá do Sul, de. acordo
com, ó rOdízio estabelecido

. que ço�cede a caqa ano a

,pres�d�eiá a. \:l� 'Prefeito
:da niiàbfiegiã6, eliminan
do,�e.sta ;f6iItla� a. disputa;
; em. algumas_ocasiões·':IDa
i léfica a vida de qualquer

, : entidade, pelas. animosida-
des que ocasiona.

- É,

RETORNO DO ICM

•

prçlSO conf�ar

Sal'll Dpera:eil
déficit,

relacionando nomes que
possuam qualidades, t_ais
como honestidade, campe:'
têncía e· militância parti
dária, conforme declarou a

imprensa '.

Durval Vasel,
que acredita que os 53%
dós votos consignados a

Pedro Ivo constituem-se
em um, _demonstrativo. de
força e do apoio peemede-

.

bísta 4e Jàràguà do. Sul.e
da Mícrorregíão.'-" '-.'

.

inai� jtl,S�Q; do . qu� ficar na
expectatlVÇl!, agua_rdando a

Inchisao, de jataguÇle:nses, '

no 'governO' que 'se' instâ.
lá a 15, �çie .mérço. ünalí>
zou ,»ürvarVasel:,-"

_'",. 4) � 'C. .�

APoIO:A LUIZ' -, .::' ,

HENIUQUE--·: "

- ."

-Aind� - ne�te �ês de jci-
heiFo,-'Ped:ro. -Ivo Campos
vüá a'Jarag:uá do Su,l,'pa- ,

ra: uma i'éunião com-as: ti';
derançd-S',' peemedebístas
da microrregião; çumpdn,;
do e roteiro- pré-estaeere
cído. Será suaprímeíre, vi�
sita oficial-depois de e)el:

.

to. Enquanto isso, o Prefei
to Munícipal manifesta so

lidariedade e, -apoto ao no
me do deputado Luiz Hen

ríque.va sua pretensão de
ser o Líder do ·PMDB e do.
Governo junto à Câmarä
.Pederal, em <substituíçãó

-

ao dep. P:rnenta da Veipa;
Isto porque, implica em

maior 'representativ.idade
Para uma - comunidade do Estado e> região Norte.,

que elegeu o' terceiro, de-
r

•

além de abrir p�rspec�í'\rä�
putado estadual do PMDB do municípío obter novas
mais votado, dó Estado e verbas.federals .parao de
o sexto entre os quarenta senvolvímento de' .. :obras
deputados eleitos, '. nada em todos os setores.

A votação expressi.va
obtida (a maior em termos

percentuais de Santa Ca
tarina),' a eleição de um

deputado .. .e por aqui estar
localizada, uma- das. .maío
res economías, são "l),Çln
dícaps" importantes

'

no

entender - do. prefeito de
Jaraguá do .51,1'1, para que
as Iíderançes apontadas
,para 0$ cargos sejam re

conhecidas e valorizadas
'pelo ,.governador.' eleito.'

Câlara �Ie'ue nova Mlsa nl dia 2'
A Câmara de VereadO.

res de Jaraguá do Sul abri
rá às 10 horas do diá 2
de fevereiro, o terc.eiro

período o:t:dinario de ses

sões da nona legislatura
com eleição da.- nO.va m�sa
Diretora: FélIa o cobiçado
cargo de pt:��idente, os no
mes de Marina Verdi Len
zi e Ori,yaÍ Vegjrii, ambos
do PMDB, aparecem em

maior evidência para a

sucessão de Adernar Braz
Winter, muito ,- embora
Lauro· Siebert, ahlal vice
presidente, e preterido na

eleição da Mesa em 8S,
apareça tam1:>ém.

Marino; e Orival têm
apoio ;'dos seis vereadores

.

do I'DS, que não desejam
,participar da. :ty:Iiesa, acei-

tando a composição d�
uma Mesa "pura", como a

atual. Neste processo de
escolha do novo presiden
te, o prefeito Durval ga
rantiu esta semana que
deixará ao intel,ro crité
rio' da :bancadél".e "do pàr�
tido;

.

não - 'Ínterf.étindo;
aceitando sem- com,estai
qliá!quer nome escolhido,
do seu partida. '

É certo, porém, que com,
a bancada peemedebista
dividida, os votos' dos pe
!lessistas .serão --fundanien�.
tais para· a escolha da no

va presidência, que coman

daná- a Câmara até o tér-·
JIlinO.. do_ ,map.dato dos
atuais vereadores, em
1989.

-no·

.
o funcionalismo. pú�lico

municipal, ativo e ínatívo,
recebera .. um reajusté sa
larial de- 30% neste mês de

janeiro, o que totaliza 55%
desde a implanteçêo do
Plano Cruzado -. Ú anúncio
é do Chefe do Executivo
M u .ui c i p a 1, íntorman
do também da: compra, pe
lá Prefeitura, de um imó
vel' com área superícr �
3 mil m2, nos fundos, da
Bscola Municipal de 1°
Grau Alberto Bauer pelo
valer de Cz$,700 mtl, ga�
rantíndo. assim; as amplia
ções futuras do ,estabeleci
-mentö de ensino. Da mes
má 'fomia .está adquirindo
uÚi .novo s�sten1a:, :PABX,
com 50 'canais inte.rnos .e

14- extenios, com os inves
timêntos girando .,em Cz$
200 mil.

.

O' pr.efeito.Durval Vé\_sel
notificou, igualmente a en

tirada -ém operação da _nê
Vél Estação de Tratamento

As cotas do ICM, eredi- de Agua, que vem fundo
tadas aós municipios éata- nando a contento. -Agora,
rinenses' no di.a 10 _passa- será const-ruido ,o reservá:
do fmam exc,epcionais. O tório-3 e implantada a adu�
ubolão"· repartido

-

foi d.e tora, onde serão investidos
Cz$ 149.888.045,06, o que em

-

materiais· e mão-de,
representou um eref?cimen· 'obra. Cz$ 1.647.088,69. O
to de 52% sobre a cota da SAMAE, segundo o Prefei.
primeira quinzena de de- to, opera com um défictí
zembro e de ?Q% em rela_- _mensal de Cz$ 100 miL e

ção a novembro. �ste bom ém função -distQ está-se no

retorno do· ICM livrou a aguardo da autorização do
-

maioriâ das Prefeitúras da governo federal", para r��
asfi:löa financeira CO_m Q'l}e ver as tarifas.

_

convivem, para o fecha- Hoje,· para o consulIW

mento de suas contas.
.

inen�aI de 10m3, a taxa é
-

.

de apenas Cz$ q,90,
-

futuro.·
)<': •

IRII"IIEXPOSITORES CROMADOS.
. MOVÍMENTAÇÃO INbÚSTRIAL.
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SCAR PRETENDE INTRODUZIR' lNOVAÇOES_.'·
_ A Sociedade Cultura

Artística de Jaraguá do
Sul, a per das atividades
que já desenvolve, tem
novas metas a atingir, am
pliando o trabalho já exe
cutado nos campos da ar

te e da cultura. Dentre as

inovações para 87, tjgu
ram os cursos de pintura
em tela, dança/ballet e im
plantação de escola .de
.arte infantil.

.

_ O presidente ."
Rolf

Hermann, pretende, 'igUélI-.,
mente, dinamizar a SCAR
com os recursos advindos
através da Lei Sarney, que
possíbílíta as empresas
abaterem do imposto de
renda todo o incentivo da
do a cultura. Esta lei, no
entendimento de Her
mann, trará a entidade

_ Afora isto, é pensa
!I1eftt<), melhor- equipar a

Escola deMüsíca com ma

teriais, móveis e instru
mentos musicais, dentre
outras necessidades. As
aulas iniciam-se em mar

ço e diante do número de

matriculas, novos profes
sores poderão ser contra
tados.

PARÓQUIA'S. SEBASTIÃO _ INFORME PAROQUIAL

Padre João Heidemann
deixou Jaraguá do Sul' '

eegunde-Ieíra, dia 12. ru

mando para Clanorte. Pa
rané, onde 'Vai assumir as

funções de pároco na Pa

róquia Nossa Senhora' de
Fátima: neste domingo, dia
18, às 8h30. Como reco

nhecimento pelos anos 'de
dícados a Jaragué do Sul,
um grupo de empresários
resolveu dar de presente
ao Padre João, um carro

Chevette.
Os empresários que li

deraram a campanha para
a compra do carro pedem Barão do Rio Branco. sala 4
desculpas se alguma, ou

FONE: 72.2601
. outra pessoa que gostaria'.

.

também de ter colaborado
não foram consultadas ou

se consultadas não se en

contravam presentes de
vido as férias. Isto. se deu
em Virtude desta' resolu
ção ter sido tomada ii úl-'
tima hora, não. possíbílí-:
tando a consulta a .todo$.

, EMPREGADAS DOMESTICAs
.

jProcuramos para admissão Imediata,' com 're·fe-
.

rênctas, Tratar Rua Cel, Procöpío GOmes, 290 {A

Comerciai).
. '. .

João e Maria
Venha conhecer as últimas novidades da moda
infanto-fuvenil·· que seus filhos vãó adorar. Para

todos Os gostos e para todas as ocasiões.

Rua João PícCQ}.i, 161, em Jaraguá do Sul.

Mamãe Coruja
Roupas, perfumes, bijouterias, artigos para
presentes.
TUdo para o público Infanto _ juvenll.

.

Recebemos a linha da: gat1Ílh� "HEllO KfITY"
colÔnias - shampoos _ sabonete - espunia d� banho.
Suas fórmulas suaves foram testadàs para não irri-
tar a pele e os cabelos das crianças.

-

.'
Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone 72�695

Jaragná do Sul-SC.

PÁGINA 02

Sorveteria· Ki�Delícia

inúmeros e.generosos be-
neficios.

..

-- Outra aspiração é. a
:;,;,. OS'T'otaractianos Hél-

concretízaçãö de , 'antiga'" cio, -carios �'c-Moacir. Sig
meta da díretéría, qUal se- mar, Wilmar,: Vera e.Dir
ja, a formação de uma Or-

ce, participarão de 21 a 25
questra em .Jaragué do

. de janeiro, em Erexim. no
Sul, utílízendo-se, inicial-

Rio Grande do' Sul, da 14a.
mente, -os mstrWxíentos e CONARC":'" Conferência

. es músicos dispo:niveis na
:

Nacional. de R o t ar a c t
SCAR e na própria comu-

Club. No ano passado, o
nidade.

Clube jaraguaen��, esteve
presente na

.

conferência
de Pei:nambucQ,.' '. .:�. '

'.
_ À: ag�nda branca des..

te sábado 1egistr.� na Ma

trIZ,
.

'os casamentos d,e:
. llh Luiz À.' Franzner/�a""
ria TereSinha Lenzi; .16h15
JOsé Laube/RoSeli Bremel
e ' Jair Pénens j . Rósinha
Corrêa; 17h15 'Ratnoldo
Streber/JureDia FuzZii 18h

. Edson Sacht / Hannelore
Werner e, às "20h Valdêc1r
Vacartn/JoSialle Zanghe-'
Uni.

_ Funcionando' na es.-�

qUina .daP0iningos da No

va com a Procópio Gomes,

a Lanchonete Topp (ex-
Gordo), [unto, ao Posto
Pérola do Vale, em am

bíente renovador, servindo

os

.

tradicionais lanches e

bebidas que cQnsa:graram
o "gordo" .Antönío Carlos

Pedrí..Sucesso I. .

, Nenbwna candidata
fotainda 'inscrita' ao COD

curso . Miss Jaraguä 87,
marcada a s-ua realiz.ação
para o dia '1 de março. no
Artur Mo.ller. ,Q perlodo
de IIl'SCr1ções'v�laté 20 de

fevereiro. nil SEÇET
.

ou,

pelo . Fone 72-0888, .C01D

Jont. A v�ncedora concor..

rerä ao Miss Santa �ta
rína, día 21 de março.

. '.

_ Como. o assunto é be
leza, a. jaraguaense . Adrla
na Vieira, 15 anos, t.17m"
foi .eleita dia 11 ' à noite, .a
Garota. Barra Velha/87,
promoção .do Wisk�dãO
Disco -Clube e' Pr�felWi('�
Municipal. Onze candida
tas concorreram .ao ,

titulo
e ö segundo .lugar .coube
também a uIJla iaraguaen
se. Belêza, t>a.rabét::ts!.

Dlretorla soci�1 do

Beira Rio Clu�e de C�-.
po já se pre.para para as

follas lIlomescas. Para o

dia 1� de DUlfC;O, às 15h"
tarde infantil.e .às 22h, o

_ balle de carnavàl. No dia
.

2. seRunda�fe1ra" o tradi
cional cOÍ.)curso de bloCOlS,
ao eDlbálo da Ban�a Ve
rão Tropical 84. de Itafal.

_ O carnaval de �alão
ser!Í aberto no CA. Bae-.

. .'�

Rua JotnvUle il' 2.680 _ defronte dá Anveg.
jWlto ao ·Mercadão Malh�s. ;.. , >

..

'

"

-»: ", ..._��

,penlii,_ dia .27 de fevereí-
ro, "támbém com a' Banda .

Verão Tropical. Para 2 de

março, Ó clube programou
tarde ·infantil. No Juven
tus,"-as noitadas serão _29/
'fevereíro e 02lmarço, com
o samba

. rolando até as

primeiras horas da quarta-
íeíra de cinzas.

,
.

_ O Grupo Weg, como
. Ô· faz anualmeQ,te. realizoU
de 13 ii. .f5 de -janel:ro. a
22a. Convenção Nacional
de Representantes, na Ar

w�. ,. O .' eacerramento,
quinta-feita À noite, deu-se
com a entrega de prêmios
e diplomas aos que maís
se destacaram, além de
um jantar de confraterni

zação.
,

_ A Secretaria do Patri
mônio Histórico e Artísti
co Nacional (SPHAN),
anunciou día 13, o tomba
mento da parte histórica
de São Francisco do Sul,
com isso preservando a ri

queza histórica, artística e

cultural de São Chico. Iní
cíatíva louvável e que me

rece aplausos.
., L10ns Cidade Indus

tríal' vat, patrocfnar a ope
ração e tratamento de uma

criança schroedense, por
tadora de lábios Ieporínos,
A operação dar-se-ã no

dia 23, em Curitiba. E· a

parttr de fevereiro, o cíu
be tntcla a operação do

aparelho que mede o grau
de dtilbeter ·recentemeDile
adqui'rido. '

..:. O Industrial, em mar

ço, vai realizar os exames

de acuidade visual, nos

escolares. Afora isto, de
10,� J2 de abril.' com o

LíonsCentro. será o a�fi
tríão da 24a. Convenção
do Distrito L-lO, comemo

rativo ao jubileu de pra-,
ta de fundação. do Lions
Centro, que' comemora-se
a 10 de fevereiro.
_ Anna Maria e Julmlr

Rozza, abriram na Mare
chal Deodoro, antigo Sty
lo Modas, "O Sorvetão e

Casa dos Sucos", em am

biente familiar e atendi-.
mento . 'personalizado.. Há _

pOucos ��. a�rto v�-se.
tranSfoJQUmdo em. ponto
de é'Dcontro' de gente .bo
níte e alegre-. Bola bran
ca e sueessc.

_ As cabeleireiras Tine
. e'· Rosa, comunicando a

clientela o recesso do sa

lão de beleza até o final
de janeiro. Estão vera- '

neando em Barra Velha,
pois afip�l. ningu� é de
ferro. "'.

" .

., Na PrOCópio Gomes
156, ao lado da .Lotérlca
Pinga Fogo, surila:a.Cam.;
pelle _ Produtos Naturals,
com as linhas banho,
praia,

.

tra,tamento; sabone
tes, cremes, loções, oolõ
nias e shampoos, Vale a,

pena . unta visita.'
_ Foi bastante estranhá

vel o fechamento do Cen
tro' de Informações' Turís
ticas durante as festívída
desde final-de-ano'. Muitos
turistas bateram com a: ca
ra na porta... e reclama-

.

ramo Com razão.
_ O querido casal Ru

bem e Sento ecônomos do

Baependl, curtirão mere
cidas férias de 23 'de .Ie
neiro a 15 de fevereiro.
Por . Isso, o restaurante
azurra não. funcionará.
_ Trocando idade neste

domingo} dia 18, a Sra.
Loní Kohlbach. esposa do
empresário Wilson "Bibe"
Kohlbach. Nossos cumpri
mentos .

SE

DE

VESTIR

Rua Preso Epitácio �e�-·
soa,868

Fone" ,12-1.201

laraguá do S�l.

. Jólasr relógios, pulselr�, anéis, aUanç••
pr••arla, artigos em ouro e tudo. o mais par•.
pte$entes na

'.

, Relaiaaria·.
Marechal DéÓdor9 443 e Getúlio Vargas 'nO 9

Ivenida

ou-

.

Em Jaraguá do Sul, uma nova opção para voce.
Venha, comprove e usufrua das saborosas sensações· KI-Delicia:
Aceitamos encomendas para festas, aniversários:, casamentos e
tros acontecimentos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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abras da elßissária da Domingos da lava ·colßeçam na proxima semana--------------------------------------------�'�=--------- . '

o engenheiro Afonso
Piazera Neto, Secretário
de Obras e Viação do Mu- '

nícípío. em decliração ao

uCorreio do Povo", esta
,

semana, classificou o ano

de 1986 "excelente" para
o setor, haja vista que to
das as metaS, traçadas _no
início do exercício foram
cumpridas e ulrapassadas,
abrindo perspectivas para
um trabalho idêntico em

,

81 '''ou até melhor". co

m� acentua. Píazera infor
mou que a munícípalída
de, diante do descaso exis
tente, assumiu a implan
tação da tubulação na rua

Friedrich Wilhelm Sonne
nhohl, de competência do
DER/SC, garantindo desta
forma a execução da ne

cessária obra. No Juven
tus. a Prefeitura concluiu
esta semana a colocação
de tubos e na próxima, íní
cia a implantação do emís-

" sário na rua Domingos da
Nova, para eliminar o

grave problema de escoa
mento existente nas ime
diações da sínaleíra, na

intercessão da Reínoldo
Rau, onde, quando, de for
tes chuvas, impede .o trá
fego e traz .séríos transtor
nos a lotas e residências
das imediações.
São cerca de 600 metros

de tubos de 1,20m a serem

colocados, que apanharão

a água desde a -Igreja Ma
triz (parte 'será desviada
para este emíssérío), con

duzindo-a ao rio Itapocu,
nas proximidades do Ce
mitério Municipal. Outro
grave problema de escoa

mento será atacado ein
breve, na rua Frederico

-

Barg (fundos da Dalmar
"Confecções). A municipa
lidade aguarda o projeto
para a construção de um

bueiro celular. para o au- ,

mento da vazão das águas
pluviais,

-

evitando
'

desta
forma que

-

ocorram OS in
cidentes lamentáveis de
dezembro passado, quando
o forte temporal levou
água a várias residências,
trazendo em consequência
grandes prejuízos e me

do.

CONSTRUÇÖES
CONTINUAM

o títular da pasta de
Obras e Viação do Muni
cípio, disse que no tocan
te a construções, a Prefei
tura está empenhada em

concluir até 15 de feve
reiro as obras da Escola
Municipal de 19 Grau
São Judas. Neste sentido.
será aumentado o número
de profissionais do setor,
contudo, defronta-se com
a falta' de materiais, note
damente lajes pré-molda- ,

Salae pede econolia de água,:verão
o SAMAE-Serviço Au

tônomo Municipal de

Água e Esgoto dístríbuíu
nota à população, solici
tando que economizem
água neste verão.. usan
do somente o necessário,
não a utilizando pera a la

vação de calçadas, carros

.e irrigação de ruas. Segun
do o diretor interino do
SAMAE de Jaraguá do
Sul, Francisco Rodrigues,
a autarquia já' está' ope
rando com a nova Estação
de Tratamento' de Agua,
anexa a antiga '(rua Er
wíno Menegottí, ii:> lado
da 'Metalúrgica J o ã o
Wiest), no entanto, adver
te, a falta -de água ocor

rerá se não houver eco
nomía por parte dos. U!!Uá
rios, devido que houve

uma melhora em torno de
trinta por cento na capa
cidade de tratamento, po
-rém. "a economia é ne

cessária, haja vista que
somente assim poderemos
atingir 0_ máximo de pro
dução e dístríbuíção, com

a construção do Reserva
tório n? 3, que será loca
lizado na rua-Adélta Fis
cher (no lado oposto da
BR-280 em relação a sede
da AABB) e que deverá
'estar concluído dentro de
seis meses" ..

Isto implica _ assevera

Rodrigues _ que teremos
_ sa.

que enfrentar este verao

com economia de água,
pois se todos economiza
rem, o, produto não falta
rá".

das, em falta na praça. Na
Escola Cristina Marcatto,

,

do Jaraguä Esquerdo. es

tão sendo construídas qua
tro novas salas de aula e

duas outras na Escola
Alberto Bauer, da, rua

Guanabara.
Na Barra do Rio Cerro,

InICIOU-Se a' construção
das ofichnas,. atualmente
em fase de fundação. São
640m2 de área construí
da, que tirará do centro

(rua João Marcatto) as

oficinas atuais, desaíogan-.

do, do centro os caminhões
e máquinas. No mesmo lo
cal foram construídas as

garagens e fábrica de tu
bos. As três unidades so

mam, .no conjunto, 4,051m2
de área, que deverá acres

cer-se com. a construção,
no futuro, da Secretaria
de Obras e Viação no lo
cal.

PAVIMENTAÇÃO E
RECUPERAÇÃO

O secretário .Afonso
Piazera Neto informou
que neste inicio de ano,
as frentes de pavimenta-'
cão diminuirão de, ritmo,
(algumas). possibHltando,'
com isso. o deslocamento
de calceteíros para a re

cuperação do calçamento
.de várias ruas que sofre
ram deformações pelo
trt,iego intensa e pesado,
como a rua João Januá
rio Ayroso e 25 de Jl1JIto.

-

Em Nereu Ramos, porém.
a pavimentação segue
curso normal, devendo as

obras terminarem em Ie
vereire. Na.' seqüência,
serão calçadas as ruas
Marina Fructuoso e as ta-

'

terais da Jorze Czerníe
wicz e Joínvílle, de acor

do com o cronograma es

tabelecido. A rua João
Planinscheck , esclareceu
Píazera, será pavimentada �

após a conclusão da rua

José Emmendoerfer, para
permitir uma via livre de
escoamento do tráfego no

sentido . Vila, L€nzi/Jara
guá Esquerdo e vice-ver-

A Secretaria de Obras
e Viação está também' às .,

voltas com a recuperação
de díversae estradas que

sofreram avarias com as

últimas chuvas, notada
mente nas regiões de Ja-.
raguazínho, 'Alto Garibal
di, Rio da Luz e Rio Cerro.

Na Estrada, Chico de
Paula prosseguem o 'alar

gamento e retificação do
seu Jeito até a altura do
estádíc do Fluminense.
Posteriormente, idênticos
trabalhos vão ser -execu
tados na Estrada Rio Mo
lha.

cíando a aquisição' do ma

terial necessário para a

iluminação da ciclovia.
que margeía es trilhos da
Rede Ferroviária Federal,
desde os fundos da Meta
lúrgica Menegotti até a

Weg 11, com quase cinco

quilômetros ' de extensão.
O seu trajeto está todo
pavimentado à base de
concreto e o passo seguin
te será a iluminação, com

posteamento ii cada 40
.

metros e o 'ajardinamen
to, que complementará o

projeto que exigiu recur

sos dos governos munící

pal e federal à sua execu
ção.

CICLOVIA

A munícípalídade jara
guaense está províden-

,Diretores eleitos aSSUlel, dia 19
Tomam posse no próxi- foi Marcos Moretti Gar

mo dia 19 de janeiro. con- cía, da RB. Profa, Valdete
forme preceitua a lei, os Zindars _ Maria da Graça
novos diretores de esta- Moraes, de Assis, da E.B.
belecimentos de ensino Julius Kartens _ Maria
eleitos no día 20 de de- Terezinha Garcia Fodi e.,

zembro, por via direta, como diretor-adjunto da
que preencheram os car- E.B. Prof. José Duarte Ma
gos que achavam-se va- galhães, a Eliane Lourdes
gos. O diretor do CIP Demarchi.
"Mário Krutzsch" eleito �

Estado de 'Santa Catarina
CAmara de Vereadores de J�aguá do Sul

DECRETO 'LEGISLÀTIVO N9 01/81
"Dispõe sobre' a nova sede da Câmara de

Vereadores de Jaraguä do "Sul"

A MESA' DIRETORA da Câmara 'de Verea�
dores' de Jeragué 'do Sul. no uso e exercício de

suas' atríbuíções, ',promulga o, seguinte Decreto

Legislativo:
-

;

. -

"
'.' ,'-

ARTIGO (J�J_ço: A sede pára o local de Pun
cíonamento da'Câmara" de Vereadores de .Jere
guá dO- 'Sul, pessa à ser .no EtÚficio Ana Rícobom
Barbí, andar térreo. sito a Rua Exp. Gumercindo
da Silva, 161, nesta cidade.

Sala das Sessões
jarágtiá do Sul, em Ó2 de janeiro de 1987

Ademar Bráz' Wlnf�r ,

Lauro Síebert

President�. Vice-Presidente
Almiro Antunes F. Filho Luis 'Alberto Oeschler

1Q Secretärío ').9 Secretário

VARIG
Passagens e Cargas

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 290

Fone: 12-0091 _ Jaraguá Ao Sul-SC.

Fones 72·:1177, 72-1995 e 72-2614

Unha PORD 87.' Venha conhecer os veiculas que sâo

a sensação das estradas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'

ta • cidade, filho de :��i_SQJ.:l
' "

'

Marx. Pro'clalDas d'e�'CasaDlen os de "Moura/da �va, é" de. NASCIMENTOS Dia 08/janelro
"

-.
'

.' "

Tal'i'a de Al'm�iQà; çl'p SJlya.Jenelíse, f i I h a Udo',
MAROOT AnELIA GRUBBA LEHMANN, Oficial do Rb- Êla,-' brasíleíre, "so�,teiJ;�,(Arelí) Rode. gistro CivU do 19 Distrito da COmarca de Jaraguá do Sul•.&-

professora, natural de Ja-Di 09/j eí tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que co�ar�ra� em
"

"1' J
a an ro

Cartório exibindo os documentos exiiidos pela leí, a fjlil de se , r'ÇI.guá do Sul d0mlcl,�auaRafael, 'filho Wílson ,
.
+4" " .

e ..
' T"'Sl'dente na R,u,a, Joa-' habilitarem para, casar. os selZUlD__: L"" tl

,(Marli) de Oliveira. Souza.
quim Francisco de P�vla,

ANIVERSARIANTES Bdítal; 15.251 de 05"01-,87. Bertha Weege, '3417,' nesta nesta cidade, filha de tuís,__;:..=..�..::::.;_:_----- '

João Zen, e Nílda Augusta cidade, filha, de Ahn iro Pollauf e de Líllí ErdmannAniversariam hoje: 17 de Araujo Krueger e de Valtrudes Pollauf. _

'

.
,

"

Sra. Amazilda da Costa Ele, brasileiro, solteiro. Oldenburg Kruéger. Edital 15',259' de 12�01-87.:
Bastos, Sr. Waldir Araú- operérto. natural de Mas- Edital 15.255 de 06-0>1-87.

Regínaldo Souza de Figuei
jo, Sr. Eduardo E. Mann, saranduba, neste Estado, Cópia recebida do cartório redo e .Maríana Eggert.Sra. Maria de' Lourdes domiciliado e residente na de Lages, neste Estado. Ele, brasileiro, "solteiro,Renge-l Bruch, Sra. Regina Rua Joínvílle, nesta cida- CarlOs Augusto .da Silva e

projetista, natural de.Ma-
.

Silva; Sra. Relinda Gram- de, filho de João Luiz Zen Tania Aparecida Campos' Ira, neste Estado, 'doniícíkow, em São ,Bento 'do e de Josefina Caviquioli. Ele, brasileiro, natural de liado é, residente,' na RuaSul. Ela, brasileira, solteira, do Lages, neste Estado, domí- Ep'tacío Pessoa.
'

11 �', apt?Aíversaríam domingo lar, natural de Jaraguá do ciliado e residente, nesta 105., nesta cidade, filho, deSra. Loní, esposa de Sul. domiciliada e residen- cidade filho de Danílo Thomaz, LoPP de EígueíWilson Kohlbach, Amaríl- te na Rua Joínvílle, nesta Dias da Silva e de Lour- do e de Maria. da Graçado Bachmann. Sra. Aman- cidade, filha de João To- des Maria Silva. Ela. bra- d eSouza, Figueiredo.da Baumann (JIle) e Ga- maz de Araujo e de Ana sileíra, netural de São Ela, brasileira, s öl teil i-briel José. filho Tarcísio e Moreira de Araujo., Joaquim, neste Estado, do- ta, comercíérfa, natural deCecília Marangoni. .mtcílíeda e residente em' Jaragua do, Sul, domiciliá-Dia 19/janeiro , Edital 15.252 de 05-01-87. Lages, neste Estado, filha 'da e residente na Rua Epí-Sra. Laurita Weiller Jànuário Junkes e Silvia de Pedro João de Campos tacío Pessoa, 1'1 r, apt? JO;>,Hilbert: Sra. Erna Braatz, Regina Nunes e de Zelaide Jgnes de nesta cidade, filha de EmiSr. Freímund Líppinskí, Ele, brasrleiro, solteiro, Campos. ,lio Egge.rt .ede Nílda Na-Luciana,' filha Ademir operário. natural de Jara- Edital 15.256 de 07-01-87. gel Egg,ert.
'

,

(Dalva) Tambosi, Hélcío guá do Sul, domiciliado '�
,

Cópia recebida do Cartó- Edital 15.260' de 12-()1-87.Chiodini, Warderson, filho residente na Rua Heins rio de Rio dos Cedros-Se. João Ricardo P�va IamínWaldemar (Magda) Rau. Manhke, 147, nesta cida- Gersen Gerald Gessner e
e Thaísa ,Bairo(,IDnho. ':,Dia 20/janetro, de, filho de Modestino Helga Kr�sig

,

Ele. brásileirö,' solteiro,Sra. Terezínha Muller Junkes e de Maria Gasda E�. brasileiro, solteiro, na- representante, "natural .deErsching, Gilda Klein, "Sra. Jnnkes. Ela, bras'Ieíra. sol- turel de Rio dos Cedros, Quaraí., Rio Grande do �ul,Dolores Birkner, Srta. 00'-' teim, operárra, natural de' neste' Esfaão; domiciliado domiciliad0 e residente natilde l. Gonçalves. Sra. Jao;aguá do Sul', domicifia- e' residente em' Altö Pö-
Rua LeopolÇlo Malheiro,Solange dos ,santos Mahn- da e residénte na Rua me-ranos,' em Rio dos Ce� 15, 'aptQ 108. fie::;ta. cídad.e, ,'ke, em Santos-SP.

'

,Hems Manhke', 147. nesta dros, neste Estado, filho filho de Amhrosió lamm
.

Dia 21/janeiro cidade, filha' de OVídio de. Gerald Gessner.e de
e de Olga Esther Paiva, deSr: Edson Warhafftig, em Nunes e de Iedi Maria Nu- Elzira Gessner. Ela. brasi- Iamin. Ela.. brasileira, sol-Curitiba; Sra. Ursula Enke, nes. letra, s01teira, natural de teira, industriá,ria, natural,Amo Lippinski. Jaraguá do Sul, donlici- de Laguna, ne�te, Estado,Dia 22/janeiro Ed�tall 15.253 de '05-01-81. liada e residente .em Es-, domiéiliada.e residente ,nqSra;· IS01de W. Krüger, Mario Bier e RoseU Kie- trada Garibaldi, neste dis- 'Rua Anita: 8aribaldi,. 52;Sra., -Adelaide', esposa de neU trito, filha de WaLter nesta ,cidade, filha de. An-lngo Lange; : Dr. Uvinos Ele, brasileiro, solteiro, Kreysstg e'dé Imia ButteTl- tonio' Cabral Pinho e deSpengler, em Curitiba,. servente. natUlral de Jant- dorf Kreyssig. Nazila Earros Pinho.Dia 23/janeil'o guá do S\!ll, dÖIDIÍ'ciltadro e'

, Sra; 'Rosa:ne Moretti Izi- residente na .Rua Ita,po'-·
doro, Sr. Airt<i)fi &:hwartz, cusinho, 170, liesta cida",
Sra.,' Edith Spen,gler, em de, filho de WaL'ter Biér e
Curiti.ba; Sra. Illa, esposa: de' Gerta KJ.eb'ben BleF.
de 'Vidar Viergutz: Sra. Ela, brasileira. soltebia,'
Leqnida, Gramkow"Ftanz- costu:reira, ,hatural de' Pa...

'

ner, Sra. Gertrudes. esposa lotina, Paraná, dom'icHitida .

,de Alffedo Fiedler," Srta. e residente' na' Rtla Hen-'
N()êmia Costa. .rilqUe Ferne, 1'13, n.es,a' ci-

.

FALECIMENTos. dade, fiFha de EugenIo J�-
Dia 2Z/dezembro sé: Kienelt e de Edith Har-

Emílio Doge, 81 anos. mel Kienelt.

Dia 29/dezembro
Germano Kanis, 73 anos.
Dia 25/dezembro
Deodoro Pereira, 78 anos.
Dia 3'I/dezembro
Milda Hoepfner, 80 anos;
Erica Agostini, 32 anos.
Dia

.

OI/janeiro
Jair Roberto Zoz. 8 dias.
Dia 04/janeiro
Elsira Homburg, 20 anos;
Maria Ceppli, 51 anos.
Dia 05/janeiro
·Joanir Jean da Rocha, 5

Dia 14/dezembro
.Jefersorr, filho Getúlio

(Heiena) Píamoncíní.
Dia 15!dezembro:_
Tiago, filho José Val

mor (Ma. Terezinha) Kie-

nen.

Dia lfi/dezembro
Rudineí, filho Hermínio

(L,eoni:r) Tiso,; Marian.a, fi
lha Airton (Deise) SIlva.

Dia 23/dezembro
Míchele, filha Iremar

(Ma." Aparecida)' da Silva;
Edinei, fÜho Antônio (No
ely) Custódio: ·Dayane, .fi
lha José (Maria Ivamr)
dos Santos.
Dia 25/dezembro
Daiana Cristina, filha

Pedro (Marli) Eger.
Dia 28/dezembro ,

,

Paulo Gracíenír. filho

Osni {Mirian] Albrecht
Dia 29/dez€IDbro
Diogo Leonardo, ftlho ;

Walmir (Dulcineia)' Leh
mert; Anderson Rafael, ff
lho Adelson (Ivone]. Al
ves.

Dia aO/dezembro
Cleoníoe, filha Ermínio

(Dulce] Maia; Jonathan
Daiwes, filho Alvino (Mar-'
lize) Tait.
Dia 31/dezembro
Cristofer

"

Roberto, filho
Renaldo (Osula) Zastro;w.
Dia OI/janeiro

.

Dio,go Felipe, fill;lO, Erni
(Rosa) Zesuino; Elisângela,
filha Rudi (Unilda) Müller.
Dia 02/ja�eiro

'

Christian, filho Carmo

(Ma•. 5aLete) �ning; Lucia
na, filha,OrlaIldo (Ozaira)
Pereira; Rolf, filho' Rolf

(Luciane) Janssen; Alex.an
der Augusto, filho Orlan
do' (Ivone) Teles. '

. Dia 04!janelro
,

Márcia. filha Inácio (El-
sina) Homburg.

.

Dia 05/Janeiro
Sandra Mara, filha Sér

gio (puloemére) Oliveira;
Daniel Candida,. filho Iri
neu (Maria Terezinha)
Delphino; Liana, filha Lau�
ro ('Luzia) Gemes.
Dia 06/jane1ro ,

Lariessa, filha' Márcio,
(Dalcina) Gonçalves; An
dressa, filha Dorval (Nel
za) Franzner; Biógenes
Cauê. filP9, Wanderley
(Iria) Gomes.'
Dia 07/janeiro
Daniele Susan, ,filha Nél

son (Dulce) Nagel; Marci
léia, filha Marcelino (Ma.

, Sal e te) . Schramowsky;
Joice Karine, filha Ede

mar (Edir) Dumke; Sandra
Slmony, filho Nilo (L:uise)

.'

pAGINA. 04

meses.

Edital 15.257 de 07-01-87.
José Cabrai e Carmen .

Torizani.
Ele. brasileiro, solteiro,
operário, natural de Join
ville, neste Estado, domi
ciliado e residen·,e na Rua
Richard Piske, 120,. nesta'
Cidade. fitho q,e' Daniet
Monteiro Cabral e de Lui�
za Pereira ·Cabral. Ela,
brasiI:eira, solteira,' opera-

'

ria, naturaÍ de J9;raguá dó
Edital 15.254 me 05-01-87-. Sul, domicíliada e resid"en
bineu WuU e .J�osane te na Rua Rich�rd Piske.

'

Krueger 120, nesta cidade, filha de
. Ele, brasil.ein0, soUeiro, Antonio Torizani e de Ana
motorista. natural de Ro- , Eskelser1 Torizani.
deia, neste. Estado, domi-
ciliado e r,esidente na Rui'l
João Frallzner, 126, n'€'sta

cidade, . filho de Felippe
Wulf e de Hel�a Kresch
mer Wulf. Ela. brasileiré1.
solteira, operária, natural
de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente Ila Rua

Edital 15.258 de 12-01-87.
NeId Almeida da Silva e

Margarida Pöllaüi
" ,

Ele, b:rasileiro, solteiro,
comerciante.� natural de
Curitiba, Paraná, domici
líado e residente na Rua
Antonio Ayroso,539, fieS,.

Edital 15'.261 de 12�Ol::-87"
Claudio' Piazer� ,e ,Centie

, Beatriz, de Ollvef,J1�' MGUa
Ele, hr,asHeiro, solteiro, ,ç-o- ,

merciário) natural ,de Bra

sília, Distrito Federal, dQ"
miciHaclo ·e residente na '

Rua Reineldo Rau" F\!lnd,os,
nesta cidade, f-ilhQ' df: Ro
m$ 'Pia�r_a edle Ne:uza
dos Ani<?s' Piazer,a. Ela,

bl=asHeirà, solteira, �ml1er

ciária, natural <!Ie Jaraguá,
do" Sul', d-0micHia6ia e_ ;Ie
sidellter na Rua" Oné��
Horst; 2;30. ;nesta çjdad�'i
filhà de Onadir ele, Qliveh
-ra Motta e de Y0lahda ,Ni-
coluzzi Motta.'

,

E para, que 'chegue. áo
conhecimento de todos,'
niimdel passar o presente'�
Editai, que será publicado
pela imprensa em Cartó
rio, onde será afixado du

rante· 15 dias;'

o ,e s p 'a 'C h a n I e ['If c, r o'
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE OFERECE O MELHOR
EM ATENDIMENTO.

.'

.

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUA - AV. GETúLIO VARGAS, 26 _ FONES: 72-1261
72-2078 FALE COM O LÚCIO E RETORNE SEMPRE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A entidade prestou
atendimente

.

a .,80 clientes .

deficientes. mentais, atra
vés . do recebimento de

subvenções,' ,donativos 'de

órgãos municipais, esta

duais e federais, indústria
e comércio, instituições re

ligiosas, clubes de serví

ço. particulares e comuní
dade em geral; Dentre' os
auxílios, campanhas � pro
moções, .. destacam-se a

subvenção do
-

Banco do
Brasil, utilizada na aquisi
ção de material pedagógi
co; campanha de venda

Extrato do Estatutos do Beira Rio Clube de Campa.
Aprovado em Assembléia Geral �allzada em OL

", dezembro de 1986.

00 CLUBE, SUA S�Ji)E E SEUS, FINS

-Artigo 19 _ ° BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO,
fundado aos 'onze dias do mês de maio de mil no
vecentos e setenta e dois, em Jaraguá do Sul,

, Santa Catarina, onde tem sede e-fôro, é uma.so

ciedade civil sem objetivo de lucro e destine-se
a desenvolver atívldades "sociais, recreação "e

, prática de esportes amadores em' geral, através
. de sistema que estimule o espirita de .competíçãç, . ,

compreensão e companherísmo entre seus sócios;
,

DO QUADRO SOCIAL
r

Artigo EI! _ O .qnadro secíal é constituído das

seguintes çategorias de sódos:
a) Proprietário fundadores; b) Proprietários;
c) Usuários; d) Temporários;' e) Atletas; f)
Beneméritos; g) Ausentes.

DA DISSOLUÇÄO DO CLUBE

Artigo 559 _ O clu'be, ./poderá ser dissolvido por
, atp da assembléia' 'Gêril:i t�specialntente, cpnvoca�
da e constituirá:
a) em primeira convocação'se no dia designado,
a ela comparecerem tl./3': ,(dois. terç(\)s) dos, sócios
com direito a voto e à deliberação for, tomada
por' dois terços (2/3) dos presentes. "

Das Disposições 'Gerais,!, Finais, e Tra�itórias .

Artigo 609 _ As djres :,do1iC!úbe serão azul claro,
preto e branco.

'

: ;,.' ,.
,

O -"ga!Uho" )�alaria�} pelo ,qU!�1 .os Sàlá,-ri'os são
'reajustàdos alll6niãtféaíriente todar v�� "ql,lé"'� ipiIação .

'éitiligé üm 'petemer âÉt20%, "vaí ser eXÍinfô;- €; em seu

lugar,. será criado um novo mecanismo de proteção da
, fenda real dos trélbalhádores.' Deverä.haver um' ,acordo

,

neste sentido" ainda sem percentual definido.
-

- A única obra de vUlto previsto no orçamento
Os pais, .eujos filhos .te- do Ministério des TriinsPQrtes para Sänta Catarina este

nham de O a 3 meses.que,'
'

an� é_ a. restauráçâo, do trecho Pálhoça-Jaraguá do Sul

queiram realizar oexame,
- �Ia BR�t01. Não bá qualquer previsão sobra o trecho

devem se dírigir. à APAE 'Lageá.;Rio CanoáS da ,BR-282 e 'multo menOs sobre a

de Jaraguá do Sul, há rua

.

prömetidá d\!pUeação da. BR-IOl; prin:dpal i'e1vln(lj;:,
José Emmendoerfer' n9 cação catarinense no DNER. .

'

328, para apanhar a solici
tação do exame (. ""

, .

.

-

j� c.��:;.�: ��. _"l,

A APAE de Jaragué do
Sul, participou, em 86, re
presentada pela equipe
técnica; admínistratíva, di
reção e corpo docente, de
vários cursos, congressos.
.palestras, reuniões e estä-:

gios, capacitando seus' re

cursog humanos.

PREVENé;Äo D�
DEFlcmNqA

Vende-se
II'

,P A E Dlaoeja., as leias do aoo., ,8 'Iostra o que ,foi : leilo

Iotas',

Uma das metas da APAE·
de Jaraguá do 'Súl também
é' prevenir a defícíêncíe.

Some-se- a estes, a fel- Assim,. .no último trímes
joada benefieen!e no mês

( tre do ano: passado, assí
de agosto; doação de par- nou convênio com a

�e da renda:da Noite ,Ale-
'

AP�I;. de. Sao Paulo. para
mã pelo Lions Centro; doa- poder realizar Os exames
ção de cadeiras pelo Ban-

'

de Ienílcétonúría e nipo
-co do, Brasil: renovação . tíreodísmo, Segundo o de
de sub-contrato com, a ereto-lei n? 6.762, de 2,0 de

maio de 1986, ,sanciónado
pelo governador Esperí
dião Amin,' '�é obrigatório
nos hospitais e' maternída
des esta:duais e aplica
se também aos hospítaís e

maternidades particulares,
subvencionados pelo -Esta
do".

casa mista c/180m{ ein'
terreno de 800,OOm2, na;
rua Ângelo Rubin!, Bár
ra do Rio Cerro, próxl-
'mo da Igreja. Tratar
pelo Fone 72-0297.

81 86

-- O SPC _ Serviço de Proteção ao "Crédito:
o

que
.
funciona junto ao Centro Empresarial de ,Jaraguá do
Sul, no atendimento as empresas associadas, forBecem�'
um total de l�.040 Informações' em dezembro, do ano

passado, 1.935· a maís do que as _Í_nformações .de cd�-
zembro de 85" que somaram H>.t05.' :' : "-'>,'i.;tC >

, ,

- !l AIDS ne . B�asil ultraPassou a barreira '\dos
mil caso� llotUic�dos, cl}egâQ!dQ a"I.IS2,lJo.-I>Jstnto3Fe
doral e em 20 dos estados ec' terrItórios. ,sah,é'j{álilo Ude
ra as ocorI:ênçlas e com os últimos dados ßa' grgé,lJlj.- ,

zação Mundial de Saú!de., o Brasil flgqra, em terceiro
lugar:� atrás soment-e dos Estados Unidos :e-:França;'"

,

, - A partir do diél19 de março próximo, os va-

I07�s �bs,alugu�is 'resi��nci<ii.s ,�!�dC ,t�M�s!�<\9s.;. p�la
v:�naça� da OTN (Obrígação» do. Tes01Í;J;o �adopal)desde 1·, de março de 1986 conforma determine o de
ereto-lei 2284, que, criou, () Plano Çruzado. Prevê-se
que a correção da OTN., ªti�ja um jnçliê� superi9f 'a
50 por c�nto;'

'

,,' "

- A tabela para o �álcuJo 'do bnppsto de Renda
retido na fonte <biS pessoas fisicás; em 1987, será tot- ,

rlllida em 12,3%" aplicada :para os saláiiöS e rendímen-: :

tos não assalarladbs lantigo "caniê-lêio"r a partir de ;

Ie} de janeiro. A tabela do imposto progressivo deste
.

ano, a ser aplicada DaS próximas decl�rações' de renda;
- não será corrigida.

" "

.�_ ,

"

" ..._ .. Antes de trªnsferir o' govemp do :e_stado a Pe
dro Ivo Campos. o governàijor<Esperidlãó Amin deve
rã élnunêiâr uma nova uriídâde da PoliCia'Militar. Vai
criar a polícia florestal de Santa Catarina, com a res

ponsabilidade de fiscal,i��r o meio-ambiente, especial-
. I!leilte �s parques_ihs!!t�tdos pelo Estado. Dentre eles, a
reserva do Bracililho, criada em 1985.

J,ARAGUÁi:30foJ\OSBEMTECIDOS.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul � �ana de 17 a 23 de Janeiro. de 1987 c ° R R E IOD° r':-o..::......;v_o:...,_ PA_'_GlN_'_A__OU

1 casa em âlvenaria, recém-construída .com

100m2, -n� Vila Nova.
.

- 1 casa em alvenaria, c/150m2, px. Cereahsta
Urbano (J. Esquerdo). ,

--'. 1 casa de madeíra, .próximo Posto Marcolla.
.

.-, 1 terreno cl r.764m2, rua, Joinville, em ponto
. eemerctal.: ,

-- '2 terrenos c/LOOOm2 na Barra, px. Michigan
Botões. '

R. j�ãö Píccoli, 104 - !on� 72-2117 - Jaraguá 40 Sul

,INIERIMOVEI
Intermediária de
-Imóveis Ilda.-

-VENDE�

Um toque dê - amor, Dê flöres a quem você
ama. Dec�rações, 'buquês, arranjos, plantas orna

mentais, coroas, 'com entrega a domicilio.
, - .

'Casa,'·'d'as .• Flores
Relnoldo Rau 606, esquina com a João Píecolí.

«r; _"-

CODlercial Floriani
Máquinas de escrever manual, elétrica 'e eletrô
nica, calculadoras, arquivos,- cofres, fichários, es

crivaninhas, balcões, armários, prateleiras,. cadei
ras fixas � giratórias, bancoq, poltronas, Relógio/
Ponto, autentícadora de Caixa.

,_ ,

Acessórios para máquinas em> geral
Completa assistência Técnica

Cörisulte�D:0s péloFo�e: 72�1492

ca 450
. Vende-se. motö CB-450
Custon. 85, 'com 9 mil.
km original.

,.

Tratar na

Procópio Gomes 227. na
Marschall Pol1meiltos.

'. ORAÇÄO DAS 13
,

ALMAS'
'Ohl Minhas" 13 almas
benditas, sabidas, enten
didas, a vós peço pelo
amor de- Deus,

.

atendei
meu 'pedido. Minhas 13
almas, bendidas, sabi
das entendidas, a vós

peço pelo sangue que
Jesus derramou na cruz

do seu sagrado corpo
atendei o meu pedido.
Meu Senhor Jesus

Cristo que vossa prote
ção me cubra com os

vossos braços me guar
de, no vosso coração e

me protege com os vos

sos olhos.
Ohl Deus de bondade
vós sois meu advogado
na vida e na morte.
Peço-vos que atendas
meu pedido e me livres
dos males e dai-me sor-,
te na vida. Segue meus

inimigos que os olhos
do mal não me vejam,
cortai as forças dos
meus ínímígos.i Minhas
13 almas benditas, sa

bidas e entendidas se

me fizerdes alcançar
esta graça ficarei devi
da' -a vós e mandatei

publicar esta oração,
mandando também re

zar uma Missa. Reza-se
13 Pai Nosso, 13 Ave
Maria em 13 dias se-

guidos. A.M.s..

CI'RicB ;de ,Fonoaudilogia, _e PsicGl'lgia
OLGA ATAlPE SALDANHA ROSELY HELENA OLSEN

Fonoaudióloga
CRFA_0268

. Terapia da: voz-Iale-éudtção-Iíngua
gem-reeducação em leítura e escrita.

Psicóloga
CRP 07/03037

Psícodíegnóstíco - Psicomotricidade -

Terapia, para crianças e adultos
Oríentação de pais. ,

Av. Getúlio Vargas, 49'_ 19 andar _,Jaraguá do Sul-

Comércio de' ,Produtos lêxteis,'

COMPRA E VENDA DE FIOS rtXTEIS, DE CONI:;S DE P�PELÄO E
. "'_." ...... '."' '. _.o _ '-:_' _

._ _

_.�
. ,

PLÁSTICO, E RET!\LHOS, DE TECIDos.

"Ruâ,28 de Agosto 3.472 - Bairro Avaí _ Fone (0473) _ 72-1217.

, Walter' Ltda.

.

�Gueramírím. - sc.

-- EDITAL
_ AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã
de Notas' e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca

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

lei, etc:
Faz saber a todos quantos este edital. virem que

.

se acham neste Cartório para protestos � títulos contrai

Ivone Maria Saganzki _ Nesta _ José. Orlando
Duart _ Rua Preso Epitácio Pessoa s/n _ Nesta , __

Leopoldo Bruch _ Rua Preso Epitácio Pessoa, 4368
Nesta _ Maria Lucia Prusse Jansen _ Rua Carlos·.
May,' s/n, após nC? 283 la. casa _ Nesta _ Meta:

. Iúrgíca Alca Ltda _ BR-280, s/n _ Nesta _ Rudí '.

. Pudell _ Rua Vila Cohab quadra 2 lote 2 casa 45
_ Nesta _ Valdemar Borchardt Micro Empresa -

Rua José Teodoro Ribeiro, s/n _ Nesta. _ Odaír
Alves Rosa _ Nesta.

E, como os dítos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida in�ação, faz por

.
intermédio do presente edital para que os mesmos com

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

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

IH/Jarraguá do Sul, 15 de janeiro de 1987.
Áurea MUller Grubba _ Tabeliã de Notas e

I
,.')ficiaJ de Protestos de Títulos da Comarca de 1.do. Sul

"

,Deslil- Máquinas Lida.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas;
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.'

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

Persianas Enqler
ESTEIRINHAS' HORIZONTAIS' E VERTICAIS,
PAI�IS' PARA DlVISÖES"TODAS EM MADEI-'
RA. PERSIANAS HORIZONTAIS E AGORA, COM
EXCLUSIVIDADE, AS VERTICAIS EM ALUMI
NIO E,JUTA; PORTAS SANFONADAS EM VÁ
RIAS CORES E BOX PARA BANHEIROS.
Nós consertamos também a sua persiana.

�aça-nos uma vlstt'ª- ou 'Iígue-nosl

Rua. Max WllheIm, 869 _ Fone (0473) 72-0058·

. Jaraguá do SuI-SC.
•

• t

ANTES,.oE TOMAR ljMA·

-DECIS�O. TOME UMA

DECIsAÓ 'INTELIGENTE.
-

'_Calé -S ISS E

..

Insta·ladura Elétrica' Jaraguá,
Istalaçãe elétrica de baixa e alta tensão, montagem
de painéis.

Rua Fritz Bartel 610, (Vila Baependl)
.

Fone 72-1429
. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado em 19 maio 1919. CCC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor ScbmödLei • JO.rn.PrOl.�..,._ .,.;
n9 729 .!' Diretor de Empresa Jornalística 09 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator:Fhívio José Brugnag!) - DRT�SC 09 214/
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - DRT-SC 09
219/84. Redação Administração e PubUcldade: 'Rua Co
ronel Procópio Gomes' de Oliveira, n9 290 - Cx.Pos

tal, 19 - Fone 72-0091 -:- 89.250-Jaraguá do SI!I}-SC

Impresso nas oficinas da Organização
Contábil "A Comercial" S/C Ud.l.

Assinatura para Jaraguã do Sul Cz$ 200,00
Outras cidades Cz$ 240,00
Número Avulso Cz$ 3,00'
Número Atrasado Cz$ 4,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.
Ltda, Tâbula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro- .

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

Relojoaria AVENIDA
As rnaís finas sugestões para presentes,

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

RELOJOARIA AVENlDA

Na !\1arecbal e Da Getúlio Vargal

Funilaria J araguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Ago'ra també... aquecedore. a

eDergia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 7�-0448

Viação. Canarinho Ltda.
o trensporte carinhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

Jar�gtlá do Sul SC.

TUBO· DE POLIETILENO
(MANGUEIRA PRETA)

TUBOS SANtA HELENA l.TDA.
FÁBRICA: RUA JOINVILLE.1016- FONE (0473) 72'1101

ESCRITÓRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GOME$, 911- FONE (0473) 72,0088

JARAGuA 00 SUL' SC

Foto Lo ss
Fotografias _ equipamentos de eine'

.. foto _ som 'e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

o seu relojoeiro

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

-

Marechal 364 _ Fone 72-1267

"A HJstóda de nossa gente nlo pode ficar só na saudade"

PÁGINA· '07

CONFIRA A HISTÓRIA ... Dario de Itapoou

• ••HÁ 30 ÁNos
- As edições do "Correio do Povo"

- O "Correio do Povo" tinha reda- traziam um ecarte em lignua alemã, fa-
ção e oficinas na Avenida da Indepen- zendo- do semanário, um íníormatívo bi
dêncía (atual ·Av. Getúlio Vargas]. de Iíngüe, um dos. poucos no Pais.
propriedade de Arthur Müller & Cía., _ No dia 3 de janeiro a cidade de Ja
com: endereço telegráfico "CORPOVO". raguá do Sul oferecia ao casal Ney
As assinaturas eram pagas em mil réis Franco um banquete de despedida por
- anual 10$000 e semestral 6$000. A motivo de sua transferência de resi-

I primeira sdíção de )930, sob n� 553, dência para Porto Alegre. Por maís de
saía no dia 11 de janeiro/Sê. 22 anos prestara relevantes serviços à

- Curiosamente o "Correio do Po- terra jaraguaense, como serventuário
vo", no ano de 1926 (coleção qUe se da Justiça, como político e, consequen
encontra na Bibliotéca do Estado), .�. o temente como Vereador, presidente da
que se vê pela edição n? 365, de sabba- Câmara e Prefeito interino. Falavam na

do (escrevia-se assim), 8 de maio de ocasião o srs. Artur Müller, em nome

1926, quando completava o 'f9 ano de do "Correio do Povo", o vereador Fíde
existência, tinha os mesmos proprietá- lís Wolf, em nome da Câmara, o Vigá
rios, o Director Arthur Müller, Colla- río"Orlando Kleis, em nome da Paróquia
boradores (também com 2 éles) Diver- e o dr. Murillo Barreto de Azevedo, em
sos, mas as oficinas ,e a admínístração nome do Clube Atlético Baependí. Em
ficavam na Rua Emilio Jordão (deve-· nome do homenageado falava o Depu-

I ria ser Jourdan. Gomo hoie). As assi- tado Luiz de Souza. O Governador Jor
naturas eram cobradas pelo mesmo ge Lacerda, enviava a Ney Franco o

preço acima, em mil réis. Os annun- seu abraço através seu representante, o
cios (com 2 ênes) por linha corpo 8: 150 seu prróprio intérprete..
rs. (réis). Annuncíos extensos por acor

do. Era a época em que se amarrava
cachorro com lingüiça .. Ah. sim, Santa
Catarina se escrevia com "th". Tudo
muito chique!.

...HA 57 ANOS

••.HÃ 22 ANOS
_ J. Castilho Pinto, em sua coluna

DEDO NO DODOI- extravasava todo o

seu desencanto com relação 'ao seu tra
balho jornalístico, que não era com

preendido. Depois de falar da SUNAB
'

e seu tabelamento, da necessidade de
criar Uma boa Guarda Noturna, o pe- .

rigo da velha ponte sobre o rio Itapocu,
'a exigência de uma Guarda de Trãnsi
to para disciplinar o tráfego de veícu
los e outros tantos problemas por ele
nunca índivídualízado, chegava à con

clusão que seu trabalho nada vaLeu, en
tendendo que era difícil fazer o autên
tico iornalismo ein pequena cidade.

_ O ex-Governador Heríberto Hülse,
por ato do Governo Federal, era no

meado para o cargo 'de presidente da .

Caixa Econômica Federal de Santa Ca
tarina.

...HÃ 10 ANOS
- Era ainda José Castilho Pinto. que

comentava a morte aos 59 anos de Ber
nardo Grubba Júnior, o "Berninho"
pare os íntimos, filho de tradicional
família local, lembrando a amizade dos
dois, desde os anos de 1936-1937, quan
do o falecido estudava em Curitiba e o

Jocapi era militar na 5a. Base Aérea,
no Bacachery, unidade' da Aeronáutica
que serviu por vários anos, encontran
do-se os dois amigos na Rua XV nos

jogos de snooker, no Hipódromo do
Guabirotuba ou nos iogos de futebol en
tre os clubes Coritiba, Atlético, Ferro
viário, Britânia e Palestra Itália.
_ Neste mês de janeiro acontecia o

enlace matrimonial de Marise, filha di
leta de Herbert '(Relinde Mahnke)
Marschall com. o íovem Nelson, (filho
de Herbert (Irma) Schulze, em Joinville,
na Igreja da Paz, tendo como padrinhos.
Armin e Edir Marquardt, Antonio Jo
sé e Yvonne Alice Schmöckel Gonçal
ves, Marcos e Rosita Mara Küster, Ru
bens Schulze e Mirtarn Elen Krieck. A
recepção se dava na Sociedade Ginás
tica, à Rua dos Gínéstícos. na cidade de
Joínville.
Já fazem 10 anos, Marise, não é? Re

nevados parabénsl O titio daqui sabe
das coísasl

...HÁ 40 ANOS

_ .Periam-se em Janeiro.' de 1947 as

eleições para Covemador. Senado, De-

, putados Federais e Deputados Estaduais ..
Era ° retorno à democracia! Em Jara

guá o. dr. Ary Pereira Oliveira, Juiz da
17a. Zona nomeava para as 27 seções
eleitorais, 20 em Jaraguá e 7 em Coru

pá. Vamos sómente citar os presiden
tes das mesas, por ordem de seção: Dr.
Príamo Ferreira do Amaral e Silva, Dr.

Arquimedes Dantas, João Romárío Mo-

I reira, Pedro Bina Martins, Alfredo
.Schwartz. Ary Goerrensen de Oliveira,
Aguinaldo José de Souza, Heleodoro
Severiano Borges, Arthur Breithaupt ,

Wolfgang Weege, Herbert Schinzel, Ju-
. lio Zacarias Ramos', Arnoldo Schulz, Al
varo Neves, Fidelís Wolf, (!prhardt A r
thur Marquardt, Augusto Schmidt, Emí
lio Silva, Victor Raduenz, Curt Síewert,
Oswa1do Duarte, (olha Osmar o papai
ail) Nair Castro Carneiro, Honorato
Piazera (o atual Bísnot}, Gercy Rodrí
pues Alves, Oscar Pinto da Luz, Lauro
Carlos Blunk e Gentil de Simas. Mesá
rios? Um mundo de gente. todos iá do
brando ou que iá dobraram o cabo da
boa esperança. Mas anotamos alouns:
Alfredo Krause, João O. Mualler. Pran
ca Vosgerau, Oscar Arthur Meister,
Geza Rodolfo Fischer. Procón'o pere;'

.

ra Lima, Leopoldo João Grubba, Sér
pio Thomsen, Edgar . Piazera, Romeu
Bastos, Leopoldo Reiner. Francisco F.

_- Moeller, João Emilio Guilherme Schrei
ner (olha aí o pai, Carlall, (:!prmano

Ehmke, (viu Egon?) Rodolfo Guilhf'rme
Emmendoerter. Walter Weller. Julio

I Maffezzolli, Silvio Píazera, Durval Mar-

'-catto,
Bruno Wolf. Walter C. Hertel.

Osnv Müller, Luiz Gomes. JOTP-e

Brschínz, Afonso Buhr, Lother C::f1nl"p'
nhohl, Alfredo Lange .e Aluisio Carva-
lho de Oliveira.' Pela _ quantidade de
eleitores insertos quase não sobrava

.. -

ninguém. •• para votar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jarag'úá do Sul - Semana de' 17 a 23 de 'JãtleirQ de' 1987'"

f f _ .tataguá do Sul _ SC.

·r ; -.

6,ELETROLAH
, ,.

Com��ial ' ,de ,;Peças LIda.
_

.}'
� r

Onde o. seu iÍparelho eletrodoméstico é trata
do por técD1cos treinados na fábrtca e o bom aten
dimento é' üuí. direito seu.
t' r •. -� •

,

.Peças e ecessöifos originäis e assistência téc:
nica éutorízada ARNO, WALITA, BRITÂNIA,
BLACK &- DECKER,' FAET, 'GE, ELETROLUX.
FAME e FORNOS LYER.

'
,

'r'" -J ! -

Av. Mal. Deodoro, 1<.309 _ iPONE 72-2200

_.

......

rr': � I

_

i.'
j

'" ur. Altel.ir. "a�·� F.o.oaça Jún,ior
r

(, • 'V fi

.Advogado
Rua Domingos d�, Nova 102' _ Fone 72-0498

Jaraguá do Sul-Se.
'JP (, ,..

.. ). "

, "p bOI!léw ,e a ;'lI!ulher de bom gosto encon

tra� sempre, o melhor em calçados, tênis, con

,.feç�ges.e calças :u�-:töP. Amamãe e a noiva tam.
q,ém t�m completa linha de ,artig.o� l�fant1s e e,n

.xovaís. (caJll.a; mesa, banho e copa) em lindos bor

dados Vin.dó�,:�p'liÍQriças"de São Paulo. '.'
Aproveite -a�Ll:;).J;9Ipoções especteis e vísíte a

.

" :' 1,:Ki�f:Q...X I Xr g.
Av. Mal. Deodoro 491,_.: Fone 12-0648 _ Jaraguá
,dO' ,Sul 'e a

.: BUrdados ,ê, 'COnfecções A '0'
'- .- ,-

'. "-. ,'<;;'" .

.'

�, 'R.uá 28 (le' Agosto; '2171 .:... Foile. 13-0363 I':-
.

Guaramirim
.'

Solicite a visita das nossas vendedoras.

mistério do Nalal
CORREIO DO- POVO"

-.- PÁGINA OQ..
-------------------------------

Manoel Vitor-SP.
dos bois, Ílgurava UIl! dos- fundamento de sabedoria.
SeI de rendas para o êxta- E o rei vinha para se ofe

se sublimado da sua ma- recer a esse mundo, que
ternídade, .

nêo.o merecia,
,. Os olhos-de José não vi- ,.' Dois mil anos depois, o

amo apenas. 'Contempla- fato se repete e ainda é a
,

vamo atônitos, porque a lembrança do me sm o

refulgêncía de sol que do " acontecimento que vem

Menino emanava punha o adoçar as arestas da malí-
.dia dentro da, noite. E lá . eia -humane.

,

Mra,.·Belém não sabia que' . Os 'presepes se renovam,
Q pórtico do mundo nela ma,� nem sempre compre
se firmava para a abertu- endidos.

ta de u:rn novo cenário que Não bastou a redenção
àcabava.de ter início à ho- cruenta, não bastaram to
ra .�#ta daquele natal. das as seqüências de dór,
I
Os 'extremos tocam os nem mesmo todas as tín- '

fxtremos r. ea criança núa, tas do GÓlgota, para lavar

ênvolta, e� pap.os" a�asa- as culpas da terra. Há ho

�hada pelas ervas da man- mens que ainda não viram,
gedoura, ....,. era um. rei. não sentiram e não rece
� d mundo

l-
recebia a Ii- beranro Cristo, embora a

ção da "huriiarüdade que é. obrá dá redenção, não ter-

mínada, se perpetue atra

vés ,dos altares pelo mis
tério da Eucarestia.

Natal de Jesus, meu e o _
As mãos dos sacerdotes,

teu, pertencem aO passado, sob a mágica fulguração
!Ele já foi. Para nós é um

das palavras que consa

algo que está 'no aguardo, gram, todos os dias revi

a novo Nascimento, a Lí- vem o Grande Aconteci

bertação do pecado à mim mente. fazendo renascer a

já' me' 'deu. .críança na forma do adul

Amigo: Reflita e Medita. to redentor, transubstan

Qual é .áqui. o caso que eiado em pão.
,é o teu??? a Natal é a ressonân

Para OS Diretores, Redato- f eía de um fato axtraordí

res, para toda a família q_l- nário, mas essa ressonân

�iva e obreira do "Correio cia não deve ser apenas
do Povo", para os Gráfí- concretizada na festiva

cos, os Erapaqotadores. pa- advertência dos sinos ou

ra -..Qs S�Jç.dores, pare, os d� bater das taças. Há um

do "Correio", para a gran- pêndulo �iferente' dentro

Ide FtimHia' Jeraguaense. de cada peito que se cha

'povo do meu coração, es- ma coração e é esse re

'creví � ,i�qico ,esta poe-: lógio 'que melhor pode
isia.. , '.

tratluzi'r o Natal, fazendo

Vossç amígo' leal, leitor' se- também êle Um berço,
do "'Correio do 'Povo": Cl- '.' péla graça santificante, pa
idadão J:arag\1aense, bata- ta repemso do Menino

Ihador 'pera" causa ETER-' Deus.·

NA. Seu Servo em Cristo: E à nossa alma, que
a;s� Rudf Bruns. Garuva- quasi sempre é tão pobr,e
,SC _ Nátâr de f986� Obri- é.omã 010i a m.angedoura,
gado, 'irmão, por tudol E se enriquecerá de'ssa car

um Feliz Ano Novo' na . ne'" Cliv1na, recehendo o

'Santa Paz de, Deusl
'

sêl€> ,ela �ternidade._...;._-----.

----'I,,' .

, l'
. ,

Confecções Sueli ;Ltda
Vestindo bem Senhoras e Cilánças,. .

Vá conferir a mais variada coleção de 1ilVttrnO, aproveit.ando
,

as vantagens do preço e crediário Sueli
Fábrt€a e L01a I, Av. 'MaL. DeodOTO da Fon��éa, nr. 1085

F. 72-0603 Jaraguá do Sul,_ se.
'

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, na 530 _ F. 72-29H _

Jarac;?uá do Sul _'SC. . ..

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

.

Clínica (Veterinária:: },! • I ( t

SCHWEITZER---�-- ,

D R. ,W A L DEM A,;-R S C .H W E'l.T Z E R

Clinica de pequenos e grandes animais, cirurgias�; vacinÇlções,
,

," ra�o x, internamentos, boutique., ,

Rua J�\Dvllie, ,n9 1.178 (em frente a� Supenne�cad� Breithaupt)
FQ!1e 72-2840 _ Jaraguá do' Sul - Santa'Oltadna.. '

.

"

Comentärío do fato'

_O sublime

,

J

• ... e porque, um dia, uma
SImples mulher, cansada
de longa viagem, tendo a

'seu lado um homem justo,
escolhido por Deus para
lhe ser a. sombra, o véu,
o mistério, não poude en
contrar pouso em nenhu
ma pensão, nem casa.nem
cento.. ; a criança nasceu

numa estrebaría.. '�

, Mas a mulher havia si
do marcada no plano di
vtno para ser m�� ß.� Deus.
Nenhuma riqueza humana,
nenhum soberano poder
da terra lhe era maís re

al
.

e mais rico. 'Ela trazia
no seio o Espirita da Luz

que presidiria' ao ,Granlie
Acontecimento.

. E .a .mangedoura. né! pa
lha humilde, com o 'Jjafo

MAIS UMA VE.Z NATAL
Mais uma ve?;: o· Natal.vjá
vemos 'chegar,.,

. É útil, é neeessérío, é im

peratívo se -preperar
Seu alvo" antes do primei
ro Natal, pelo anjo foi de
clarado
Que seria, .que .será, liber
tar 9 seu povo do pecado.

A Críança da mangedou
ra é o' mesmo, o Hemem
da cruz,

Todo o seu feito bem
observado, é e meio que
ao Céu' conduz.
Honrá-Lo,' festejá-Lo pede
ser até muito bom,
Com vistas ac Céu só uma

vale, Se Dele o teu coração.

Mais uma vé:z; o Natal 'já
'vemos chegar;
Vamos fazer uma cousa,

vamb�nos preparar,
o pre'gador Celeste, o Fi
lho de Deus Nô-lo fez·veli,
Para vê-Lo·no Céu no Eter
no' gozo, mais uma vez é
pr,eciso nascer.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,Qual
Eritão o Governo deter

minou: .0 preço do leite
será Cz$ 5,20. Porque Cz$
5.20 e não Ci$ 5,25 ou ...

Cz$ 5,15. Porque não C�$'
1,00 . ou Cz$ 4,00.

-

. Quem é o governo para
decretar o preço de venda
de um produtor,
O que é maía; O go

vemo não tem meios para
saber o preço certo. Nin

guém tem, nem as mais
. bem organizadas empresas
sabem, Sabem sim os pre
ços que conseguiram no

passado, mas não Os de

amanhã.

Surge aí a pergunta: "O

que é preço certo?". No
dicionário você acha que
é aquele que cobre todos
os custos. maís um lucro
considerado justo.

Consideramos esta res

posta: 1'). As boas empre
sas dizem que conhecem,
maís ou menos acuradam
e.. seus custos. Digo outra

vez: do passado. Mas dei
xa surgir- um concorrente
com preço menor: a fir
ma terá que rever seus

custos, melhorando sua

'.

e o preço
produtividade ou sucum
birá. 2); Surge uma neva

máquina, nova tecnologia,
uma nova matéria-prima e

o custo cai. Ou inversa
mente. na falta deste .au

menta. 3). O que compõe
este custo é o certo? .In-

.

variável? Admite um no

vo admínístrador financei
ro e ele. cortará a verba
de propaganda pela meta

de, admite um novo geren
te de markeUng e ele do
brará esta verba. Qual é
o valer certo da ajuda a

instituições filantrópicas.
O salário que a firma pa-

.

gar não pode ser maior?
E justificável. construir
um novo escritório, com a

fachada de mérmoret 4).
Quanto lucro é considerá
vel justo? Os quase 20%
da Petrobrás em 1985, ain
da são justos? Ou deve
ser só i, 2, S ou 10%?
.Ouando é que o capitalis
ta começa achar, que não
vale maís a pena arriscar
seu dinheiro? S) Surge
também um número gran-
'de de perguntas em torno

'do termo "lucro". Só duas

aqui: antes' ou" depois do

imposto de rendat..Rein-

Foto Nortelândia Iltda�·�:'
Rua Venâncio da Silva Porto 785 _ Fane 72-2804

Metalúrgica Franza Ltda,
Rua .Hem Mahnke 210 _ FOne 72-1387

• FRIGORíFICO
Produzindo alimentos com. qualidade e higiene
desde 1945.
Ftigorifico ."" Supermercado e Fábrica de Raçé)es.

Spezia &

GUMZ· s. A�

eia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS PE TRATOR

Madeiras para construção e serviços. de tratai'

com. profissionais altamente especializados.
Rua João Januáno Ayroso, 172 _ Jaraguá Es

querdo .... Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

Cabeleirei'ra Unis'sex
Serviços de cabeleireiros para homens e se

nhoras com manicure, pediçure, maquilagem, de

. pílação, limpeza de pele e' massagem. C()mér�io
varejista de 'cosméticos e artigos de perfumaria.

. .

Rua Erwino Menegottí 66· � Jaraguá do Sul.

cerlo ?
vestimenta conta ou só
aquilo que é distribu1do
ao capitalista. 6). Mas tam
bém sabemos que existem
empresas que vendem com
com prejuízo ou por im-

\.. posição, ou por íncompe
têncía ou ainda por igno
rância.

Tentei provar que o pre
ço de . venda. é variável,
incerto, não calculável e
se é determíáado por de
creto prejudica alguém;
ou o produtor' ati, o con-

<

sumidor.

(Rolf Boiho Hermana],
-._._---,.-----------

AUXlUO ESPEOIAL A
. ESPOSA� E �.
COMBATENTES

o Governador Esperi
dião Amin Helou Filho,
assinou decreto nc;t 13.103,
deferindo auxílios às es

posas e ex-combatentes da
2a. Guerra Mundial, den
tro do espírito da carta
aos ceterínenses de aten
der aos pequenos. Foram
'os seguintes- os beneficia
dos, residentes nesta re

gíão: Lauríta Knieger. esp.
de Willy Krueger, em

Pomerode: Anton Lesco
wítz, res. em Jaraguá;'
Jeão Arlindo da Silva, res.
em Barra Velha; Lourival
Costa, res. em Corupá e

Ludovico Martini e Os
waldo Klein; res. emGua
ramírím .

PÁGINA 09

lMOBWARlAE
REPRESENTAÇOES LTDA.

VENDE
Terreno, Rua Friedrich Zonenhol el . 450,00m2
próximo WEG n,
Terreno, Ilha da Figueira c/S80,00m2 próximo
Indumak..
Terreno,

.

Loteamento Flávio 11 cl 4So',00m2 pró-
ximo da Escola Lenzi.

.

Terreno, Rua EmU Burow cl 400,OOm2 próximo
Beira-Rio.
Casa Loteamento Centenário cl aprox, 100,00m2
em terreno de 420:00m2 prox WEG II

<

Casa Rua Pe. Alberto Jacobs cl 110,00,iil2 em

terreno de 500,OOm2 próx. WEG I.
.

Casa Rua José Emmendorff.er cl 11S,00m2 em ter-
reno de 340,00m2. .

.
. .

Casa Rua.Marina Fructuoso cl 10S,00m2. em ter-.
rena de 400.00m2.
Casa Loteamento

.

São Luíz-Jguá .. Esquerdo cl
100,00m2 em terreno de 400,OOm2.
Casa Loteamento São Luíz-Jguá Esquerdo cl
80,00m2, terreno de 400,00m2.··
Apartamento no Edifício Deníz, Rua José Emmen-
döríer el 120,00m2.

.
.

Frioliveira
.

CO·DI. e Repres., lida.
FiaDlbr,eria

<

<:: -. .-.<::'.:r,
Sob a' direção de Matey Mascarenhas dê-Olíve1:ra

.

PresUlitos,. Queijos, .Üngulças, DefÚÁnadbs�·.·
Carne dê Porco, Carne Bovina'Beneficiada,

Chester, Peru e Frango (inteiros e em pedaços)

E ali na Av. Mal. Deodoro, 744 (proximidades do
Colégio Divina Providência) ou faça a sua enco

menda pelo Jane: 12-1181:
.

Organização Çontábil.�"A Comercial" SC'· I.Atda.
Deixe sob nossa responsabllldade os semf;Qs contábeis de sua emprese,

Rua CeI. Procópio Gomes de Olíveíre, �90 - Fonê 72-0091 ..
' �

laraguá do Sul oi SC.
'

Para nós, seguro não é só g·arantia de riscos
. .

.

Seguro é'

Preslação de Seniços
Consulte-IIS

A·.Seuurl� G acre i a."
Rua Barão do Rio Branco 168 _ Fone 12-1188 _ Jaraguá do Sul.

. ,

. PRÊMIO PETROBRÁS DE
CONTROLE.DE·QUALIDADE -1986·

ZEi
ANOS'
1961Weg 1986.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cartório do Crime divulga, 'lista dos' jurados d'e 8 7Escritório Contábil Garcià
Guefither, Osmar Wurz,
Osní .Píncegher, _

Osnir Pa
vaaello, Osnir Porath,
Paulo José' Rosa de Bem,
Paulo Roberto' Schíochet,
Péricles Romero Zanluca,
Rita de Çássia de Araújo,
Renato, José Bortolini, Rei
noldo Murara Júnior" Ro
berto .. Marcos Poffo, Ro
naldo Cielusinski, Rogério
Híllesheín, Rosane Maria
Daniel, Rosane Nélida
Danna, Rosane 'Martini,
Rosêngela A p a r é c i d à
Lazzarrís, Rosemary Ma-.
fezzolli dos' Reis; Rubens '

Marcos Bussarello, Rui
Cláudio de Carvalho, Sibi
la Narloch Emmendoerfer,
Sílvio Ewald, S o Ion
Schrauth, Solange Demar
chí Voltolini, Tarcísío Küs
ter, Tarso' Alvaro Píazera,
Teresinha Maria Hsnn,
Valdir Doege, Waldir
Watzko, Valmir da Rosa
Vieira, Valdete Fagundes;
Valmor José Garcia, Vaní
Pansteín, Udo Drews, Wil
son .Hínschíng e Milton
Maíochí,

Arnoldo Gascho, João Ba-.
tista Malgarín Rughí, João
Modesto da .Sílveíra, Ju
célio Planinscheck, Júlia,
Mariana Américo, Jussera
Garcia, Karíne 'Kuchenbe
cker, Karin Henning, Lau
Lazzarís, Rosemary Maf
ro Vegini, Lílían .Bodden

berg,
.

Lucélía Maria Aral
di, . Lorita Zanotti, Luiz
Cláudio Araújo, Luiz Lu
chíní Filho, Luiz Paulo
Stavale Joaquim, Maria
Helena Fernandes Schmítz,
Maria .Lúcia Bussarello,
Mário Luiz Pasqualíní,
Marcos Andrei . Pet e r s,

,

Margot Hauffe, Magrít
Hauffe, Marina Rogéria
Henn,

- .Maríane Eggert,
Marísa Becker, Marísa
Strebe; Marisa Hauck.
Marlene Ronchi, Marli,
Inês' Müller, Mau r o

Schmitz, Mauro Adalberto
Müller, Milton,Guimarães,
Moacir -Possamai, Mônica
Seidel, Narilda Lunardí.
Nélson Zanotti, Nélson
Zelmer, Olímpio Schmidt,'
Orlando . Schmidt, Osmar

O.Cartórío do Crime' da
Comarca de Jaragué . do
Sul, ao atendimento ao

Código de processo Penal,
está dívulgando a Lista de
Jurades de-1981, conforme
Edital assinado pelo Dr.,
Rui Francisco Barreiros
Fortes, Juiz de Direito da
2a. Vara. Os 110 nomes

são os seguintes: Adernar
Luiz Bertoli, Ademar Coe
lho, Adriana Campos, Ado
lar Gilberto Piccoli, Alceu
Moacir Píazera, Alair LeS
cowícz, Aldo Maul, Aldo
Salai, Afonso Piazera Ne
to, . Altair Maestri, Altair
Renchi. Áilgelà Áparecida
Junkes, Angela Aparecida
Silveira, Alvaro de Carva
lho Filho, Ana Bárbara
Buchmann. Ango Schonau,
Anidio Galvan, Antônio
Giovani da Silva, Anterior
Galvan, Antônio Carlos
Marangoní, Arcelíno Pie-

..

colí, Aristides Conti, Ar
mínío Fischer, Arno Bene
dito $ebold, Bonifácio For-:
migari, Carla Sueli Toma
zelli, Carlos Azevedo Pe
reira, Carlos Baratto, Car
los Dieter Werner, Carlos
Elias Vailatti, Carmem
Maria: Vailatti, Célio Lan
ge, César Antônio Maba,
Clemente Mannes,

-

Clarice
Judacelsky, Charles Alfre-'
do Bretzke, Charles Har
nack, Crístíane Rosa, Car
mem Tereza C a r dos o

Poffo, Dagomar Müller,
Darcy Rutsatz, Décio 'Buch
mann, Décio Raul Píazera,
Denise Bettoní, Denise Ma-

. ria de Moura Saban, Deva
nir Dana, Dorotéa P. de
Souza, " Ed_ney , Escopellí,
Edelberto

.

Schwanz, Élcio
'

.. dos Santos, Eliane Marion
FeIler, Elisabeth Harmel,
Elvira Schmitt, Errol Kret
zer, Blza da Costa Toma-

-- zellí, Everaldo José Bank
hardt, Evilásio Vargas, �-

Jaragué dQ.<'ßul.· . -dra Lucíana Konen, de-
,_...... ___,._......:;. -.-.;...;._,_.........,......,._" lásío Campestríní, Gerson

-Luíz Bublitz, Gilberto Luiz
Klein, Gilberto Pradi Flo
ríani, 'Gilmar Meldola, Gil
mar Krutzsch, Gilvane Ve
gini, . Giovanni Leutprecht,
Gíovane Schmauch, Glória
Aparecida Bueno, Grace
Raquel· Benkendorf, Ha
milton Garcia, Hamilton
Vogel,' Hélio Rengel, Her
mann Suesenbach, Izair
Moser, Iliane Cordeiro Pe
reira,' ,lIdo Formigari, In-

" diamara da Silva, Ingobert
Sérgio Ville,_ lracema Bau
er, ·Iraci Fagundes, Italo
Cássio '.Mayêr, Ivô"MoSe)"i,'
Ivo.nét� "Bompa.ni, JéÚme
Célio Pia.zeta,�Jeàn Ca,rlos
Leutprécht. 'Jose'_' Eraldo
Vila Boas, José p. Papp,
José Pêra Neto, José',Luiz
da Silva, Joselito Schio
'chet, Josiane Bortolotti,
Joanir José Inácio, João

CRC-SC sob n9 0075

Escritas fiscais e contábeis
Imposto de Renda

"

Registro de M1crQ-Empre�a
Confira a eficiência de nosSos serviços.

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

'Falo Center
'

'Lida.
Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mais uma ampliação d� 20x25 e um álbum como

.
'

brinde.
'

XEROXe _ ,APENAS Cz$ 0,60,
Foto Center' - Galeria Dom Francisco _. Sala 'OS I

ADVO·GADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

QueStões de . terras' - acidentes de trânsíto - ín..

ventáríos - cobranças e advocacia .em geral.
Rua Reínoldo Rau" 86 '-' sala 4 - Fone 72-2711

. .
�.

-'

INFORMATIVO ROTARlO
'

.• O Quat�o';_Meia-
� C'IICO .

"Rotary Leva Esperança"
ROTARY CLUB' DE . GRÄO PARA _ O, quatro- ,

meia-cinco .está trabalhando na ampliação do
.

Distrito. Na- semana passada o Governador Geno
vêncío Mattos Neto trazia a noticia alvissareira

, de que um novo clube rotário foi instalado no
Dístritb 465, 'patrocinado pelo Rotary Club' de

. Tubarão, O novo, club que funciona em caráter
. .,_í:àlEl'rinó está tendo all)pl� aceitação na região
serrana. E o Rotary trabalhando no ideal" de
SERVIRI Ó,

'

,

'.;'�QMPREENDENDO NOSSOS VIZINHOS _ Refli�
;L ta' ��IDr� o paradoxo que enfrentamos atualmente.
�� �m�ndo onde a cíêncía e a tecnologia apro
xrmam os povos cada vez maís, velhos conflitos

.

e discórdias ainda os separam. Pouco a pouco
nosso mundo vai encolhendo, parecendo assumir
as proporções de um baírro, mas um bairro de
estranhos.
Rotarianos em todo o mundo continuam a esta-

<o beletet· pontes de compreensão através .de
'

pro
jetos de serviços internàcionais, intercâmbios
cúlturaís e conferências. Um número que ultra
passa de uni milhão de rotariallos em 160 paises
e regiões geográficas acredita .que programas in

ternãciQn;_ai;s de contato pessoal podem aiiviar as

tensões mundiais.
.

Atualme?te, atràvés de éooperação-+nternácional,
Rotary'Clubs procuram' prover equipamentos,
fUpdos ou outro tipo de assistência necessária p_a
ra atender as· carências de paises menos desenvol
vidos. Esses empenhos podem resultar em clíni
cas .oftal,niológicas no .'Quênia, no despacho de su
primentos médicos para EI Salvador, ou na cons

trução de reservatórios. de, água na Ilha das Flo-
,res, na Indonésia. Igualmente ,impgrtante, no en-'

"

tantq, é. º fato de que ésses"ênipenhos -'provêem
,,_,e;x:celentes oportunidades paJa: o estabelecimento,
.qe. l!elacj.onamentos internaçion�is

- de longa du-
, ;t

;

raçãb. ".
'-'.

-

, .', ..
'

"

A��te�l({ade;é;'-�chama q�le"lJumtna':o camlQ.�à
c:l� Ràz� 0" :. _ '. :,.", .' , ,')c-,., ;,", .. :, '

lOa Comissão de' Relações "Publicas do Dístritô
46.5 _ Ano 1986�81)

.

j, '. ,. '. '.�."." ," <

. ·i· .�:.- ....�� ... ".

4ft L
PERSIANAS'· BOI • ESQ. DE ALUMINIO -.,

::�f ' R!o!.L��!:U!�SC .

• \,. FONE: (0473'72.01186 �

Persianas
.

hortzentals e verticais,
box para baD4eiros,

divisões, toldQs, portas santonades, esquad,rta.s
e

.

cercas em alumínío,
Consulte-nos! Fone 72-0995.

]r
•

ESCRITÓRIO JURlDlCO

José,' '11_berto
'

'Barbosa
Ó

,

Alexa'n'dre Dellauiustina: Barbosa
}\=bV-OGAD o,s·

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

.

,H O N DA";

A

N,ASUBA

CHE GOU

. _. ..- , -- --

CONCESSIONARIA RONDA D.!\ kEGIÃ9. CO-,
MERCIO' DE·, MOTOS, ASSISTENCIA T]jCNICA

,

,

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

. ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTII

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
�, Rua AdéUà Fischer, 239 (Rodovia BR:-280)

,

Fone 72-2999. __Jaraguá do Sul _ SC.
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.

...:.;__;.�..,.;.....;"�.••.;_."'-- ;....;_,__..�--.....__. ,

.conri. ,a�; LJ,indanças do '.' '.
.

". ..,... . .... ...,'...."..,':,; _. : .

J5ióvõcar' tiffiâ crise quê,::r'l�n.0;· :Ö;r\!l��do.I, 'e mais. p.e'-:r-·sp.·;eCI·I·�ias·
..

' eCDIOA·,m··.. IIIi.-a·S'
'

...

-.•.·8... 'a':r··.a.,···· ',1.. "

..'9'. :8·.··.··7··" venha'cãusar· um mal es-
;l�é9.eht.�Jl}.eFlf�' do, C�ado ;.. ".,. . tar pennan.ênte. Assim
11, a ',�çono�ia brásíleira '. i

'

'..
,
.... (J� Vilar) sendo, a: sOlução virá: ro-

';'enG&riÍinha"se ., para 'tim se 'seTa di:V1i.dida em seto- reservas .internacionais Ií- po�r de negociação com �aremos a.:di'vida e segui
.grande ponto ,�1n�·rioga- . res, c1:(;)l!I:_�sp0lld.entes a al- quídas, Entre', os fatores,' es bancos çredores, embo- remos. cresçen.do para no-

o

ç�o .. Em- consequêríci:a, á1t., g\!lns daqueles em que se que contribuírem 'Pflté!. e$;: ...ra 'n�o se est:eja:.tpg-itandq.J :yamt>mté poder continuar
"çoITstanttes ri:t�à>ro.as"gbve-r- .dhfide a' e,c0!IilCDmiGii do .país•. ta posiçã9:�stão.o ,.e�c;�ss9. pör .:nenbuma, da�"p€ü:t-és.· ."a_:, pägá-lêJ,: .'(PlaIia) .

. ; .11�lllentais d�
.

eueto
.

preze Set.J �em(i). _:.. .. Nada de demanda, .' ä taxa üxa .. , .' .
'

öferecem ao" 6'bservad�l' melhm: do .. que iii eposíçãc.' do cruzado enr.relaçêo ao
-

uma dupla vísêe pfrradé>-·. DO' p(i)�e-x. pälta. que .as opi-, dólar e outrasmoedas for-
iaL bê: urn lade, es age�� níões-, extremadas ,,!:I:e sua- tes e, como .conséquêncía,

.

tes . o éconômícos- estão re-
. vízem, Neste: sentido, a a dímínuíção das nossas

eeosos de investir" eonsí- tão pr..opatada mOllalé)]iia exportações. As perspecti- A Marisol Reflorestamento . vende- . mudas
.

de
derande a' elevada 'tI!J!rblil- da dívilcda. externe não vi®:- vas para os dois próxí-

.

Eucalyptus para entrega imediata, a Cz$ ''0,36'
lên:cia amlfúmtal. P0'f mI- gou e llemde:rá,: condições mos anos, não devem ser cada.
tro, a -forçe magné1ii�a que de vingaF. a\ não se'f" que melhores do quaas do Oi; 'interessados deverão dirigir-se à fazenda Ma-:
exerce a Ql:Ii'âmiól: do cres-' se queíea submeter a' so°, atual, mesmo que as aú� nsol, em Nereu Ramos.

.

.

'c,imento: econõmfco, pelas.' cíedade- brasíleírar- a mm toridades consigam redu-' Maiores införmaç&es, .pelo telefone 72-0233 ramal
.

múltiplas opoi1iunidadesà processo de" J!l.êllialização, zir o pagamento döserví-. '252:com Sr. !.Ínccil:IiÍ:: "" .

espera de quem 'as reaHze" q.ue de É0JliÍll!lla' álguma in- ço da dlvida'sá algo em ,':";-===;l:;;:;;;:;==:::::;::==::;"'===:;:;::;=::�=======-:
e o fator' im·pulisío:Â:adOJi ' t..eressa a lilinguém. torno· de 2,5% '(fp. PIB.

.'

SocIedadc{ :Espotti�a e ,Re<:�eati�à. Vieirensede- 'Uma sociedade qiu.e re- Um dos poucos vulnasá- No que diz' respeito .à 'EDITAL DE CONV9C�ÇÄO
siste ao imobiãsmo., veiS' da potítíea aconômíca "divida externa, a-falta dê Pelo .presente, são' convccsdos os membros
A fim de to.rná:-ta toais pós-Cauzado, tem sido a

.

mm bom cacife "�Ií1 moeda do Conselho Deliberativo . da -SOCIEDADE ES-
didática, a presentê anim- di.min!fição, sensí.véI: das' internacional dimi!1ui o ,PORTIVA E kECRÉATIVA' VIIl,lR.ENSE, para a

reunião ordinária do ano, a realizar-se no d;a 29
de jalileir.o de 1987, às 20 horas, ná sede da So
ci�ade, para: deliberarem sobre a S€guin�e Or-

· dem dO Dia:
.

. :..,..
�. ,'- ! "'- •

PÁGINA U

Veßde�se

"PersiaIBS
.

José '.. : -',Emme,o'dö'rfer
D�sde 1 91'i7 :a-t.endendo bem e vendendo qualiâad�

,

Nem a�' chuva e nem O' sol farão efeitos sobre .as
Persianas- )esé ElÍlm�ndQrfer que são fabriéadas com '.
lâminas detclura-llllrifnio 'e suas cores fixas e'sólidas '

são. esmaffâdàs 'a fogo.'
.

Lida.
EleiS;&é da Diretoria. Executiva�para o biênio

·

'1987/1988.- , .

Janíguá do, Stil/09 de janeiro de 1987,
LOURIVAL ROlliENB:ßRGER _ Presidente.

· Conselho.
do

Rú� Jacob BUCK, 46' (fundos de Bradescó).

I

...• /;F6ne: (0473) 72-0247 'Estadô,de'�SaD,ta...Càtarllia <u .. ,,' ,

PREFEITURAMUNICl.,N. ·llltJI\JlA,ßUA DO SUL
: •

- '; .: ',' _'o
.-

-

',_

�"�_

Lanmes, pIzzas,'" petiscos, sorvetes. e' gelo>
ATEND:EMOS .POR ENCOMENDA, PASTELÃO

'DECRETO' Nil i42Õio6
, $uplém�llt� � "aI}fila dötaç��, .....

, c;:'
. ,,' dó' Orç��eQ.to do�·-·SAMAE.�· �",:'.� '�:;,-"?4,�·..

.�_;
•.

�.
'"_

�f _.."' ':; ._; �:�_>�•._. �. --:<i��,,":,':'

O 'PREFEITO MuNielP.Ái'Dt;)·.ÀRAG{)�l)O '

:SUL,: nó usó, d�� suas ªtribuiç�� eC'COlO �bâse�:ina ;

, ,L�i Munidpal NI} 1.05918:5, de 26"d:e no'Vembro�de
J's)85.l... .: �)' :'� ,;�,:-.; " <'. "... , .

D �[E C R,E T A lo
. <:. c

'

.

, Art. 19 _,Ficá'iiiberto;un{:erédit'o suplementar'
;; no 'valof-de' Cz$ 10:.000',00 (De� IUil dfuzado$), pa-

'

ra refo�.ço1:l0 programá; � v�r�� ãpai�Q di���hmi- :
.

. 'nados" éonstaJilt�:' Ô'O Orçªmé�t(i)}Vig.êl�le.,� a .�aber: ,"

, ,.13764472 .:_; dpeiâçãe e Mijnu!êI'lção (lo; Si��ema
'. Agua"

. ,

'.
,

..,., .','" o, ; ',:}
3:. L L 1 _ 2 ;03: _ Pessoal' CiV'if � /. ii€Z$' �HH}OO;OO
TOT A L .... ;..:}.. ;,,; ..... ; ... :Cz$ 1-(;):000,00
.' Art. 29'::... Â despesa::decorrente·do,;'arHgo an

terior, correrá por:' conta da' anulaç&o parcial do
programa e verba apaixo discrim.i:gados,. constan;

.
"

t�s do OrçaJIl�ßtp' víg.ehte, á sa'l>�r:
,.' .....�. ,.; ;:�:

1376447;2 _ Operação eMaillitençãodo
.. Si�t�jna

de'Ag!iâ .....
'

'.

' .

'.'
0'. <, •

3. 1 ; 1 . 3 � �L (}3 ..:::. Obrigo Patronais' Cz$ '1 O;OO:(�,��;,
TOT A L .... :.; ....... : ..... Cz$ 10.000;O� l

.,.. '" -

""'-'1 _ '�"":�"�

. ,Art. 39 ..". EsteJ)ecreto eptraráo.emvigor;:p:�,�..
data de sua publicação, 'ficandô rey�gadas as Ii��r'j/ '

. posiÇões em contrárip; .: :�"':��' ;";> i'\r..�t
.

·

,Jarag1,lá do Sul, 19 de qe?;e�,brö':;a-e 1986. ':;!P;C�;'
DURVALVA§'EL.' ".

·

.•.. IV()."KONELL r,;{;::y,"
, ,PrefeÜö'MunfCipal 5ectét •. d"e;Àdm.;· e Pinan�â;�;,�,�·-. - ..... ,-'_

_'

":-r..'-<"'�,:",,'

".-,: -:"

.

Rua A.J,gelo Rublnl; 1110 _ Barra do Rio Cerro
Fone 72-2181' _ Jaraguá do Sul/Se.

> ,:'

. Compre seus materials de cop,struçã(i) na

Laje Jaraguá
Matétiäis dê construção e'telhas coloruals' direto da: Ceramlca Ylla Rjeit."

Aquecedor Solar dá Funllarja Jar�guá:
'

�
'.

.,
-

-, \

') .... ;
. i

�.:' ..,_ ,: .E JlI�m di�so, â �elhC)r lale :da reglão.:·:VlSlte;,�(;)s.
• �::��:'" � ;>;.

'

,,:-:'
,'�

.

'.

'._. _' :�,'
-

• ,� ;' '-:-. :'- ,_. .i�!,. .��.

.

�. Tein� 0- Dl.elhor e uoi':b�Ql preço�"

��I�:�jçtJ�t.;�� tUOII:
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FURGOES, FURGÖES ISÓTl!RMICOS E FRIGORíFÍCOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. EDrico Fermi, H3 - Fone 72-1077

A rota da malha

Nós temos tudo
·

para a radara todos.
. Yen a conhecer
a linha Chevrolet 87.- . ,...

_ Conheça� l{J_S�� loja a linha Chevrolet 81" a mais completa do mercado.
Nós temos C' carro que você necessita para .preencher as suas exigências.
Saia rodando CO'm, o que existe de melhor: Monza. Caravan, Opala,

J)iplomata, Chevette ou Marajó, .

.

Veja de .perto ss ncvídades e as vantagens, além dos planosde.

fin.anciamento facilitados.

Emmendörfer Comércio de.Jelculos Ltda.
Av. Mal., o.Odor�,11�7 r. 'Fon.$' 72.�65S'. 72-0060 - J.r.,lIull do sul-se

. - "

.... -

._...�

Os· . Herdeiros 'da Duquesa
to. A PEcUARIA OOS DUQuESES _ Além da agri

cultura, cada colonizador desenvolvia tamhém a pe
cuária, embora apenas para o seu uso. Assim, bem

próxímo da estrada � ao redor da casa, estava o pas
to de '5 a 6 mörgos, bem limpo, pära os animais. Ge

ralmente cada colono tinha 2 cavalos, 3 ou 4 vacas e

alguns terneíros, O leite dava para a ·familia fazer quei
jo e algumas vezes era vendido também. O Sr. Ezelino

Rosá, por,exemplo, quando veio para cá, tinha uma

vaca somente, chamada Geruva, que morreu logo por
que "não' se acostumou". Devagar, em 1946, tinha 4

vacas. Vendia de manhã de 18 a 20 litros de leite. O

primeiro leiteiro' foi o Sr. Giocondo Pedri, desde 19�4
e depois de 1942 era o Sr. Celestino �edri. Passava as

.6 horas e entregava o produto no Costa. Em 1945 o

litro de leite custava 100 réis e em 1950, 200 réis.
Quando voltava, o leiteiro dístríbuía encomendas

e correio. 'Muitos colonos pegavam carona com ele.
Ele tinha uma busína de chifre. Bastava busínar "num
uetermínado ponto" que as pessoas corriam para a es

trada. A carroça tinha uma cabine típica. Juntamente
com o gado os 'colonos também criavam porcos. Havia

chiqueiros para "engorda" e pera as porcas. e porqui
nhos; os demals viviam soltos num cercado grande, o
"chíqueírão", comendo milho, aipim, batatas e lava

gem. No terreiro haviam galinhas soltas, os patos e

00; marrecos.

As famílias do lado de baixo tinham 2 cavalos

pera a carroça, arado e para "bater o arroz". A mon

taría era 'pouca. Depois de 1950 quase todos tinham
uma bicicleta. Os colonos do lado de cima preferiam
um ou dois bois para.puxar a zorra "la zlíta", Ovelhas
quase não havia. De vez em quado alguém comprava
uma ou duas para fazer um pelêgo. Desta formal cada
família tinha o que comer também; havia carne, ovos,
banha, lingüiça, torresmo. charque, tudo em quanti
dade necessária. Hoje alguns pastos viraram arrozeí
ras e se compra 'quase tudo.no Gumz, :e pena, o pes
soal diz, umas é mais em conta". A D. Maria Rosé não
podia viver sem as suas galinhas. Passou ii. comprar
"poíatí" e criá-las. Gastava maís em trato e em serviço
r'o qH� comprar uma galinha prontinha para a panela.

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
LIXEIRAS IMUNDAS •

SALVEMOS OS ·RIOS ITAPOCU E JARAGUA

A especialidade estã
nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

..............·_,.Lavagem, limpeza de
tetos e estoJàmentos.

MARSCHALL POLIMENTOS

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227
Jaraguá do. Sul/SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, iltfde JuteHIlel
.

praia a caleadárla' de 81
A tlga Jaraguaense de dores irão até o .día 17 de Jogar JlO dià 26 de [ulho,

Fút�bol, daRQO mostras de, fevereiro. com clube a ser convida
ox:ganização. ,fato, raro" ' Para os mesmos assun- (1.0, marcando, além dos
deíitro.do fut�b,Ql atual, já tos, no dia 24 do próximo '111 anos de Jaragúá. do
tem, pronto todo. o .calen-. mês. a UfI reunírá os clu- Sul. os 35 anos. da Liga,
dáo6' " do .ano.: Presidida . bes da

.

la. Divisão, tra- que emprestará seu nome

pelo desportista Waldemar çando os planos do, certa- -

ao Troféu. A promoção
Vieira, a entidade com- me que começará no día contará c com o apoio da

pleta no díe, 09 de junho, 8· de março. Botafogo, Prefeitura.
35' anos de fundação,' cuja, ·Cruz de' Malta, Malvíce No segundo semestre,
comemoração .dar-se-á em

'

e -Estrella e,' ainda, prova- além de campeonatos e

jul.ho, <l�rÇl,nte os festejos velmente Arweg.e Alvo- torneios extras, sairá o

dos tí t anos de Järag,uá .

rada, são os clubes prová- Campeonato Infantil" São
do SuL veis a participa-r da prí- filiados a Liga, portanto,
'O calendário da DF meirona, .

que definirá os com direito a participar
prevê -. p/qúirita�fefra, dia representantes (campeão das atividades deste ano,

22,' assembléia geral'(ai'bi- .e. vice) ao Campeonato os seguintes clubes: Bae

-tral},' às '. 20h, na 'sede.
.

pa-
Estadual Amador, previsto pendi, Juventus. Estrella,

ra apresentação oficial do para agosto o seu inicio. Acaraí, Botafogo, João

calendário•... prestação de O presidente Waldemar Pessoa, ,Cruz de Malta,

contas'v dÖ"" ex'iercicio .'. de Vieira lembra que os par-
.

Alvorada, Kohlbach. Ar,-
1986

:,' _. ."
'fi<

-cÓv

d<'
. ,. '.

tícípantes'. da là. 'Divisão weg, Malvioe,. Cuaraní,e assu tos iversos.

Apenes.rum representante deverão, obrígatortemente. Vitória, Grêmio Garibaldi,

de' cada um dos,21 clubes formar equipes infantil OUl. Ponte Preta, Avaí, Armal

filiadp.s deve comparecer. juvenil para ? ç],!sputa do wee, Francisco de Paula,

No mesmo horário, dra 3,. campeonato da categoria, Aliança, São Luis e Araé

de íevereíro.. at U:ga reu- 'conforme. exigência do rica.

niJ'á:'Qs clubes da, 2a .. Di- CND. Esta lista da filiados po-
derá ser acrescida com a

vísão.vpara discussão •.·da··
,

A t,iga' Jaraguaense de inclusão do Ouro Verde.

fórmula -de. .disputa,· ..regu- Futebol ímplentará o Cam- d Garib Idi] d
lamento e difíníçãe do nú- (Estra a . an a 1 e o

mero
�
de partidpanteá,' peonato de Sénior. � para Paraná (Nereu· Ramos',

Iutebolistas com, ídad,e' su- que ']'a' solicitaram a doeu-
uma vez que o càmpeona-' , .'

nato ,terá inicio no dia 22 peFiar a 35 anos. As par-, mentação necessária à fi-
tidas acóntecerão aos sá- I' ça-o ale'm doutros clU

daq"uele IIlês. .

' . la, e. .

-

'bados' 'à_ tardoe....
·

A' reunão. b uo man'fostaram in
As '

inscrições de. joga-
es q '" 1 ",.

-

que determinará a 'sua rea- ter.esse em integrar a

lização vai acontecer no LJF.
dia. 7 de abril..'O campeo- ,A entidade mater. do
nato inicia-se rio dia 18 futebol jaraguaense; pelo
daquele mês. No mês de presidente Waldemar .Vi
maio, haverá. um torneio

.

eira, lembra aos associa- Num<i promoção conjun� . - Aos 'melhores colacados
envolvendo equipes de 'jii- dos que expira-se· no dia ta da Div�são, Municipal serão. ofertädos' troféus;

,<�á :es�á. definida a par-., rag'ljá d9 ·Sul e Corupi!_ /e' 30 de janeiro o prazo pa- de Esportes e Hermes Ma- medalhas e brindes. E pa
tícipaçlo ,do Botafogo Fu- aincla,' poss�velmente, de ra a renovação do alvará cedo, será reaUzadb no dia· la o mês, de março,. se�

tebol Clube na terceira fa- Joinville" Massaranduba e junto ao" CRD, eXigênCia· 19 de fevereíro,- çom ini- gundo.' i;ldiantou o Chefe
s�"do Campeonato .Esta-. Barra Velha.'Em julho, dia para que possam se manter .cio às 8 horgs, o 39 Festi- da DMB,. Raul Waldir Ro

g:(18.1 A�adt>r, que sofreu . 7, �Qnvc;>caçã0 dä Seleção em atividades .. Uma das val-dé Caiaques de Jara- drigues, acontecerá o' 29

p�ralizaçãono ano p�ssa." jafélguaense de Fútebol exigêncías para renovação guá do Sul" no lago do Rallye de Canoagem (ba-'
do' devido aO protesto 'in� 'que será' apresentada li é que o .Clube estejà em ParqUe Malwee. A com- teiras), com saída da Pon

tei:posto' pela 'A§tel de Comissão 'Técnica ·no dia dia com a Liga, no tocan- petição :será dividida por t.e Alberto Bauer, em Ne

Floljanópolis e qu� julga-. 9, em locai a ser designa- te às mensçdidades e do" faixa etária, .em quatro reu Ramos e chegada na

dó; após per.íödC? :�e em-, do. Esta Seleção devei'á' cumentação, . categorias, sendo: de 5 a Ponte Abdon Batista, no

bJ:'OIí1ação, o 'Tribunal de .
... ,

.

.

.

9 anos, de 10 a 14 anos; centro da cidade,
JUstiça' Desportiva da Fe-

.' SCHROEDER INICIA OBRAS DO.SEU GINÁSIO de 15 a 18 anos e acima

dera�ão Catatinense de Foram iniciadas ém. J)AE, isto é, nos' mesmos de 18 anos. As inscrições
Futebol deu gapho ,de ..çau- Schmeder,.as ooras do gi- moldes dos ginásÍos de estão abertas nas lojas
sa ao' clúÍ)e. j�raguaense. násJo de. esportes, antiga . Corupá( Guaramirim e Hermes Macedo da Maré

AssJm, a equipe, d�' estrela . reivindicação da. juven'tu- Massaranduba, éom capa- chal Deodoro e da Domin-

solitari'à' vái jO'gàr no, .dia de e da: comp.nidade da- cidade. para c.erea de· gos da Nova.
.

19 de fevereiro,' em' seu '.

quele muniCípio. A óbra, 1.200 ,espectadores.
Estádiot::diante do ,.Cruzei- qu,e. integra' o elenco. de.

-

ró'·e riõ ,(lia 08, :errC:Presi-
.

metas do 'prefeito Aldo Segundo o prefeito AI
.

dente Getúlio, na segunda Romeo Pasold, tem custo . do Pasold, .não existe pra
partida �eiltre' ambas, 'âeçi- "total avaliado em cerca Z.O definido para'a conclu
dira· qual· passará à 'fase de -t,5 milhão de cruzados, são da obra, uma Vez que
segUinte" pára· disputar '·1;endo que 'nesta primeira ficará sujeita as disponi
contra o representante' do . faSe serão investídos Cz$ bilidades de recursos fi
Oeste do' Estado' (de: . Jta- 25 mil. O ginásio de espor- nanéeiros da Prefeitura' e
niI'aÍlQ'a<o\i. Maravilha). . tes será,do' nadrão 19 di) do Governo do Eßtado.����----------,----------��----�------------------------------------------

B'ltafogo jlgapell
Amador dia 1=

"" � "... . . ", ... ' , . , .. .�

KobllJacb contrata Ingo' Hlf:lmlnl
A mais tradicional pro

va .. de automobílísmo na-,
cíonal .:... as Mil Milhas
Brasileiras _ abre a tem

porada de 81: 'Em .sua. 17a.
edição, a competição tem

largada em-' Interlagos às.
22 horas do próximo dia
24' de [aneíro. A chegada
acontece no día seguinte,
data de aniversáFio da cí
dade de São Paulo. Com
a presença dos maiores
nomes do esporte no Bra

sil, os carros estarão di
vididos por cilindradas:
até 1.600cc (marca) e ací
ma de 1 ;600cc (Chevrolet
Stock-Cars, Hot Cer e Tu
rismo 5.000).

brasileiro de Stock-Cars.
em 1985' e .více-campeão
na temporada passada.
'O empresárío WilSOR

"Bibe" 'Kohlbach, apos�
tando no sucesso do car

ro dá equípe, o Opala,
contratou Ingo Hoffmann
para fazer parceria com
Sávio, ganhando, com isso

projeção. No ano passado,
o parceiro de" Sávio foi
Oscar Chanoski, ficando,
em 169 lugar no geral, .pre-..
judícado 'por problemas
mecânicos. No total, são
1,609 quilômetros a. serem
percorrídog em tomo da
pista de Interlagos.

PODE PERMANECER
Em janeiro do ano pas-

sado, a, prova foi vencida ,
A ,Kohlbach, segundo

pela dupla Zec� Giaffonel informações extra-ofícíeís,
Walter. Travagltní.. com'. poderá participar do'Cam-'
um Opala Stock-Cars. Nes-. peonato Brasileiro' Che
ta competição, pelo se- vrolet de Stock-Cars com

gundo ano.,« Kohlbach. de dois carros nesta tempo
Jeraguá do Sul, também' rada, Um'. deles, o 69, pi
participará, com o seu pi- lotado por Sávíe Murílo
loto Sávío .Murilo Azeve- e .n'outro, por Ingo Hoff
do, que farÁ dupla com um mann, que vem sendo
dos monstros sagrados do contactado e cujo contra
automobHismo 'nacional: to poderá aêontecer, o

Ingo Hoffmanh. Ingo, que qUe represenlarià um

já' integrou o circo da substancial reforço à equi
Fórmula 1, foi campeão pe.

.. . .
. ..,' �

Fe,stivat de' Caiaques no dia 1�-:

. Esses acontecimentos
tem alcançado invulgar
sucesso, daí as perspecti
va.s d.e atingir novamente
êxito.

Plsto '., de Vêndas. Marcaltl
Chapéus, bonés vizeiras, cámisas, shorts,'

bermudas e cordas.
Em frente à fábrica. Amplo estacionamento.

.
'

.. .

·Tem 'genle 'nova elD Jaraguá .

P.S.Equipamentos paraEscritórioLtda.
",;" ,

"
.

Venda e assistência Jécnica e� 'geral... '
,

,...
.

" -

Loja _ R. Preso Epit�do Pefilsoa; 419
.

.,
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Turismo:, ' o' ,despertar' de 'Dia ·nova indíslria

A atividade' turística em

ntcípío; e que esta semana. Jaraguá do Sul, embora
trouxe o milésimo turista. incipiente, está no cami

nha certo. Resta todavia
.

Outras ínicíativas para
_ planejá-la e dímensíoné

a difusão do município tem la de maneira que todos
sido íettes. O turismo em dela usufrua, com a parti-

No
.

canteiro' do Inicie ' Jaraguá do Sul, embora de cipação não somente do

da rua Reinaldo Rau inter- ."passage,ni", isto é, o tu- poder público, mas tarn

cessão com a Proéópio Go- rista permanece no máxi-' bém da classe empresarial, .

meso foi afixada uma pla- moum OU dois dias, apro- da comunidade e daqueles Para Os que desejarem corresponder-sa com o pa
cá, rústica, artesanaf (ar-

' veítando. para as compras que têm o propósito de ex- dre João em Clanorte. o' endereço é: Paróquia' Nossa
rancada e substituída na dos produtos que as deze- pandir essa nove realidade Sra. de Fátíma, Cx. Postall52, Fones (OM7) ,222776 E

manhã de quínta � feira, "nas de postos de vendas que está a frente de nós: 221493 _ 87200/Cianorte-PR.
. .,

más que .não invalida' 'o oferecem, tem trazido di- a indústria do turismo. "

.

.' ..,.

�=��riO:;'r;nd��:'oa�
. Weg realizl. esta semana a CORweg Crise uspitalar:.�i, 19 é decisiva

Joínvílle, Blumeneu. Co- Os Conselhos Delíberatívo e Fiscai da Associáção
rupá, , Guaramitim e' São Foi realizada nO. p3r1cdo disse _ uina fase de tran- Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul. reúnem-se dia
Paulo. A' iniciativa inédita de 13 a 15 janeiro, a 22a. sição, de indefinições po- 19, segUnda-feira, às 18hs. para discutir o problema e
e simpática até, tem ser- Convenção_ NacioIl;al de lítkas, SOCIaIS e, pnncl- encontrar uma forma de colaboração das empresas, pa�vído para a' finalidade de Vended0Ies ,e Represen- palmente. ,eConômicas". E ta minorar a grave crise financeirá que enfi�ntam cis
orientar, �nquanto ag'l1ar- 'tantes WEG.' _' Conweg, continuou: "O qua,dro dois hóspita.is da cidade (.vid.'e reportagem na última
da-se vmà ·medida eficien- l' d I I d"

.

. evento r�a lza o
-

anua - atua nos elxa_ � merce edição po ano do "CP"). cheg�ndo a ponto de o Has-
te da'mun.icipalidade,' a mente '€ que reuniu cerca destas indefinições. É mui- pital São José pensar em pedir o descredenciamento
quem cabe informàr o nu- de ,cem participantes, de to -dificil organizar um co INAMPS no final deste mês, caso uma, "SOlução' não
xo d� entrada, e saída da todo o 'País. A Conweg é planejamento a longo pra- surja..

cidade. uma oportunidade que as zo, quando já se sabe que
.

empresas do Grupo Weg novos ajustes na econo- O documento de, Sociedade Divina Providência, de
têm, juntament� com os mia são inevitáveis". Por-. 14 de dezembro, será analisado em todos os seüs ítens,
seus representantes, de tanto, segundo Eggon João servindo de subsídios a·uma ampla disc;ussão que cer-
avaliar a atuação do ano da Silva, "o momento es- tamente tomará c0nta dos conselheiros.

.

anterior e fixar metas pa- tá a, exigir o máximo de
ra. o exercício que se ini-' serenidade"'.

"

da. pérmitindo qUe- cada O p�esideI'lte da WEG
empres� faça uma expla- citou ainda a dificuldade
nação sobre mercado!;!, no- de se estabeleeer ,números

.

vos produtos, estratégia concretos acerca dos pla
de vendas e outros assun- nos- de crescimento. Isso
tos de, infteressé di,lI'eto deve-se a indefinições
dos vendedores. prinéipaimente nO"s aspec-

.

No disçurso de abet:tu- tos r,elaelonados' à mão
rat o diretor-presidente d,e-obra, maiÚia-prima e

Eggon João da Silva en- fornecimento de energia
fatizou qUe a etapa que se elêtrica. Deste modo, fi
inicia, "seguramente, se nalizoú'. o· crescimento da
apresenta com um pano" WEG em 1987 estará na

rama menos de pessimis- d7pendência do comporta
mo e mais ele, indefini- menta destas três condi-
'ções". Atravessamos -CÍonimtes.

o Ministério da Indús
tría e Comércio' e a Em

bratur, ínstítúíram 1981
o Ano Nacional do Turis
mo, objetivando estimular
o turismo interno -no Pais,
procurando minimizar. a
saída de dólares e buscan

do.expandír o setor. O pro
jeto

'

da ,Embratur prevê
uma maciça campanha.pu
blicitária para divulgar €)

turismo dentro das fron-

E . a .sinalizaçã'D 1
Com a alta temporada

de veraneio e férias em

pleno desénvolvímente,
Jaraguá 'do Sul' tem reee
bido inúmeros visitantes

.

que vêm conh<ec-é:r a dda�
de e adquirir artigos nos

postos de yendas e lojas
da cidade. Estes visitantes;
não raras vezes, ficam de

sOrienta.dos. devido á. falta
de sinalização no

.

centro,
príncípalmente Junto aos

canteiros que demarcam' o
sistema binário, obrigando
a constantes perguntas aos

transeuntes 'sobre o rumo

á seguir. Os embaraços
são inevitáveis. ,<

.

Uma placa, simples e

barata, resolvE:, tudo., E
além disso, a péssima sí
nalização das iombadas
tem trazido inconvenientes
os mais variado�,. careceo-
,do de uma solução rápida
pelo setor competente da
Prefeitura. A cidadé em

si _ e esta é a verdade _

é má sinalizada e até mes

mo a localização dos sel!lS

principais 10lHadouros tor
na-se difícil para' quem
não conhece a cidade.

Um exemplo: para indi
car o Baependi, no início'
da rua Max Wilhelm e ao

lado da Digibel (rua Au- .

Mielke), duas' setas e!ll
cartolina e escrita com giz
de cera mostram o cami

nho. Pode? Parece brin-
.

cadeira mas é real!
Beppl do Jaraguá

teiras do Pais. Á. illitiäti
va éoportuna, porém, cón
vêm lembrar que' turismo
não é feito apenas; _com
propaganda. mas .necessíta

'

Neste ini<:i�' de ano, são
de uma infra-estrutura d� comuns transitarem pelas
porte, ainda 'inexistente na . ruas da cidade veiculas
maioria das cidades brá- de diversas procedências,
síleíras, Turismo faz-s� - não apenas dos Estados do
com transporte fácil � Sul.. Esta nova realidade
acessível, hotéis; desde os traz como conseqüência
de cinco estrelÇls até os de matares cuidados e melhor
categoria econõmíca.. P9� planejamento. envolvendo
rém habítéveís, e. servi- toda uma, estrutura que a

ços. Tudo a preços compa- , cidade ainda não dispõe
tíveis.

'

por completo, cítando-se
. Jaraguá do Sul. munící- por' exemplo, hotéis, uma

pio forte econômica e in- vez que apenas .doís oíe

dustrialmente, está -des- recem de fato comodida
pertando para uma outra de relativa ao turista e ao

indústria, a do turismo. homem de negócio. Surge
Nos últimos anos., inicia- ai a necessidade da con=

tívas têm partido do po- trução de um hotel de cá

der público-municipal, :pá- tegoria. como grupos eco-
_

lidas, porém. com resulta- nômícos de 'São Bento e

dos que já se fazem sentir, Brusque estão planejando
como o turismo íerrovtá- para Os seus municípios,
rio, via lítorína. inédito à

.

vislumbrando Q crescímen-.
nível de Brasil, idéia tre- to e a expansão do setor.

çada e gerida' pela Secre
taria da Turismo do Mu-

visas e é\'berto perspecti
vas de um metor 'incre
mento nos próximos anos,

Dê a seu amigo um presente;que lembre o ano inteiro.
Dê uma assinatura do '�Cerreió do Povo" .

Cz$ 200,00.

.

Exército·' recrull 128' iaraguaen'se�
- .

. () Exército Nacional selecionou 128' réerutas d
Jaraguá do 'Stú, da classe 1968, éíu.é serão incorpore
dos. este ano erm Joínvílía e Brasília. No dia. 26 dejs
neíro, o 629 Batalhão de Infantaria -receba 118 recru
tas [eregueenses e em" fevereiro �mbarcám, para Bra
silia dois jovens 'que integrarão o Batalhão da Guard
Presidencial e em maio. outros oito seguem a Capita
da República para se incorporarem, ao Batalhão de Po
Heia do Exército;

Enquanto os recrutas. aguardam o embarque a seU
respectivos batalhões, a Junta do, Serviço Militar ji
iniciou o alistamento militar da classe 1969. O alista
mente vai até o dia 30 'de junho, na Prefeitura, da
B às 11 horas e das 13h30, às ,16 noras.

A Delegacia do Serviço'Militar em Jaraguá do Sul
acéfala desde a transferência à Florianópolis do Tell
Cláudio Lima, será ocupada -

a partir do día' 2ß de ja
nciro pelo Tenente Alamíro, que vem da Ca:pital d<
Estado. '

Padre. Felipe é novo Vil,ária
Em cerimônia de' ação de graças presidida p�l(

Bispo Diocesano de Joínvílle, Dom Gregório Warmlmg
assumiu sábado à noite, dia lO, o cargo de pärocc
da Paróquia São Sebastião de Jaraguá do Sul, o Padn
José Felipe Dalcegío SCJ, catarínense de Botuverá (re
gião de Brusque] que substítuíu ao Padre'João Heid�
mann. que assume neste domingo, dia 18, a' Paróquia
Nossa Senhora de Fátima de Cíanorte., Paraná.

Dez padres concelebrarem a, eerírnöme dentre .0.1
rruaís o Padre Provinci.al, Padre Dionísio Tecílla (qu,E
assumiu na oportunidade como vígárlo-cooperedor)
o ex-vigário Padre Elemar Scheid e Padre João Heide'
mann, que deixou Jaraguá do Sul ria' segunda-:eirä
rumo ao seu novo .campo de trabalho.

o I'C M de', Sanla Cala,rin'a e'l .'86
,
A arrecadação ,glqbal dé ICM em' Santa Catarina

foi de Cz$ a bilhões e 742 mHhê)es ém 1986: o qu� sig�
nifica um cre!õcimento nominal de 214% em relação. à
arrecadaç�o de 1985, 'no valor de Cz$ 2 bÚhõ�s e 779
milhões. O resultado de 1986 ultrapassou em. 19% a

estimativa orçamentária do Gov.erno, ql,1e era de Cz$
7. bilhões e 319 milhões. Para este ano, a previsão,é·-de
arrecadar Cz$ 12 bilhões, o que T:.epresentará cerca de
56% do orçamento total do Estado, na ordem de Cz$
21 bilhões e 400 milhões.

As informações foram divulgadas: pelo" �ecretário
da Fazenda, Nélson Madalena, ressaltaRda, que Os da-
40s finais de 86 são preliminares e sujeitos a evert
tuais correções'. Ooser've-se ,que do totar .arre.cádado
pelo Estado, Jaragliá do Sul contribuiu com. Cz$ ....
415.706.805,71, conforme as informações prestadas ao

"Correio dó Povo" pela Exatoria Estaduili e publica-
das na primeira edição do ano.

.
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