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Ouwe plei.ia presidencia
.

da alo O,linidos nOßle$ a cargos estäduâis.
'. '.

'.
. o'.

. - o',

A vtsíta que Pedro Ivo, PRESIDENCIA
,

governador eleito far:a Terceiro deputado esta-
'

este mês 'a J a r a g u á dual do' PMDB maís vota
do SuL sede da, mícrorre- do e o sexto' entre os 40
gião do, Vale do Itapocu. eleitos, Adernar,Ptederíeo
não maís acontecerá, O Duwe também pleiteia, a ;

encontro com as lideran- presidência da Assembléia,'
cas ficou marcado 1:)'1"''' n Legíslatíva de Santa Ca.
dia 29, na Casa da Cultu-. tarina, que ficará com o
ra, em Joinville, onde re- partido, segundO acordo
ceberá criticas e sugestões fírmàdo. Duwe colocou
dos prefeitos, secretários,
vereadores e deputados
do partído da regíão Nor
deste do Estado, com vis
tas ao seu programa de
gove.r;no e aos nomes que
comporão os diversos es-,

calões da admínístração
estadual.,

'

O PMDB de Jaraguá do
'Sul, em reunião no dia 20,
alinhavou nomes da jara-
R'uae:nses que serão leva- ',":,', ,

,dós ao novo governador,
-

C�JNHÖES E rPTU >7 ,

para ocuparem ca,rgos na

esfera municipal, e esta: ..

C t T' 'I'· 15 ·1· f
-, '

d
"dual, em .Iaraguá do Sul"

en ro UrISJCO:"
.

, mi, ln ormaçoes no ano pas,:sa O bem como para o prímeí-'
ro escalão. Nenhum com-

Segundo 'as enotações promísso existe com os no-

'

constantes no quadro es-. J'Tlf'S apontados disse o pre
tatísico, o maior númere .feíto Durval Vasel ao

de turistas é procedente "Correio do Povo", "no-:
.de S. Catarina, Paraná, S. meads miHtantes do par-
Paulo e' Rio G. do Sul, ha- tido e da comunidade, que
vendo também no entanto;

,

serão levados a Pedré' Ivo
de Minas Gerais, Amazo- até o día 10 de fevereiro".
nas, GOiás; Bahia, Rio' de Durval voltou a mani
Jane.ro, Mato Grosso e' festar esperanca de que

Mato, Grosso do' Sul e, ain- 'Jaragllá do �l'l f':P'i'I l,r'",_

da, da Alemanha, Bélgica, dada com uma p,eöretaria
Argentina, Uruguai, Para- de Estado, "preferencial
guai e Suíça.' mente a da Indústria e

Estes números são os Comércio", 'pelo que re

que soli("taram, e';etiva- pre�enta o município, co

mente informaçõ(i)s� Toda-' mo o ter<:eiro ar"f'r"rl"'clnr
via, a g"andp maioria não fe Jr:t-.f p o tf'rC'piro nar

procura o Centro de ln- ('rue ifldusttlaI de 8anta

formações Turisticiis.
-

5a- Ca:arlna"
be-se que atualmente, em

médi(l, chegam a Jaraguá
do Sul 150 ônibus de tu
ristas, uma grande parte
para exclusivamen�e crom

prar malhas nas d.ezenas
-õe postos de vendas de fá-
br:cas. ':��
O mês em que}o ClT

mais prestou informaçÕes'
'fQ( novembro, com: 4 !l96,
contra 4 580 em dAzembro:
1.622 em julho e 'tÓ07 em

outubro.

Schroeder inceltiva a ind,ustrialização 'do municí'pio
A Prefeitura Munícípal

de Sehroeder micra na

prõxíraa .
semana as obras

de maís 1.500m2 de pavi
mentação à, parelelepípe
dosr cuja infra-estrutura
íoi concluída. esta semana.

Atépi 'do calçamento, em
S&toeder I, está cons
truindo o prédio do jardim
de infância, uma vez, que
íuncíonava em dependên
cias .pertencentes a igreja.
um .galpão. Outra obra é
o 'ginásÍo, de esportes; em

convênio com o G9ve�no
tio Estado, uma antiga
aspiração da juventude e

da comunidade schroeden-
se.

1'.1<15 não são apenas ar

, obras públicas que moy>'

O Centro de Inforrr a

ções Turísticas, ór'�ão da
Prefértura Municipal/Se
cretaria de Educação, CH1•

tura, Esporte e Turismo
de Jaraguá do Sul, que
íuncíona.Junto a casa de
onxaimel há P,a, �í'! do Tr:}:
grante, registrou de abril

mentam Schroeder. O mu

nicípio vem experimentan
do a índustr.alízeção. com
a Instalação e' ampLação
de. várias empresas,' qro
assegurará de 30.0 a 400
empregos diretos, um nú
mero muito bom se consí
derada a população eco

ncmícamente ativa. fazen
do com que Schroeder der
xe rle ser um "dorrnitó
r'o" de seus vizinhos mu

mcipios, tendo as suas

próprias indústrias.
- A Marísol, que tem uma

unidade fabril (filial), está
construindo um novo, pa
vilhão anexo ao complexo
atual. Também a Antares
Pré-Mcldados de Concre
to' vai expcndir as suas,

a dezembro do 'ano passa
do, um movimento de
'15183 pessoas. Os auto-

,

móveis e ônibus qu» c

ram buscar in"ormacõf's
sobre a cidade como um

todo, somaram 1.327, sen-'.

do 998 automévs's e 329
ônibus de axcursão.

O' Serviço de p�"(fcção 839:336:ó8 i{ duranJe' ti ano
ao Crédito (SPC) de Jar3.- Cz$ '9 219.�38,64. Se com

guá do Sul, com 92 em- 'paradoS' aOS:'1'egistros can

presas assodadas. prestou' ceÍados' (valöres recupe
:no mês <Je dezembro", , . ; rados' , a�' empresas sofre-
18.040 informações e ,du- ram prejuízo� com o não
rante 'o ano passado, pqgamento das prestações.
156274: Do total de infor- Em dezemb"o, foram reCll

mações de 86, 1-2.733 cli- pér'ados 358 cllêntes qUé
entes efetuaq-am compras quitaram seus débitos e

oU serviços a prazo pela durante todo ° ano passa-
'

primeira vez, 13K080 já do 4359, importando em

utili�avam o crediá,rio e C1$ 383.481.00 e Cz$ . , .. ,

5�461 foram informações 3.545.009,55" r'�spectiva-
negativas, isto é, d"crédi� mente.
to foi negado, dev�do ao

atraso de 'prestações, em

outras lojas. /

As informações negati
vas prestadas sobre clt
entes, em valores,' no mês
de dezembro somaram Cz$

o débito �ntr.e os regis
tros negativps e os que
s,aldaram seus eompromis
sos atrasâ:dos' em ,86, nas
lojas de Jaráguá do Sut é'
de çerta ,de. Cz$ ,6 milhões.'

"depencênc.as, enquanto er

Alpen Indústria Têxtil
executa reformas no pré
dio da antiga Madeira

Gneipel. para breve fun
c.onar. A BM Artefatos de
Borracha está concluindo
o seu prédio e entra em

ativídades no mês de fe

vereiro, ao passo que a

Metalúrgica Erwíno Mene

gottí e a Kohlbach estão
também construindo, para
operar, até meados do imo,
com uma fundição elétri
ca e uma fábrica de fios
elétricos.
A admínístração muni

cipal schroedense está co

laborando' e facilitando a

instalação "destas indús
trias.

seu nome como -uma

opção, considerando a sua

votação e O' desempenho"
do PMDB na mícrorrê-:
gião, o melhor em termos'
percentuais do Estado. "E
além do maís, peloque.Ja
razué, representa no con-

'

texto' 'econömko, mdus-
"trial e polítíeo, ,tr"1 çf;('1'
ser, respeitado �e consíde-,
rado "

' assevera.
. " '

Para atendimento. ah'"
crescente volume 'dw·1;ra- c.,'

balho, o ,J!:x:ecuÚvO .M�ni� :,'
cípal tem planosd.e,�dquJ�
rtr quatro noxos:, j c�mb,
nhões e um Volyo", além:
de um compactader; de.,"U� .

xo e uma IIi;;$.quina -Poêlãi� ':
n (�

_
Com ísso; o �cania re-:

'

cebidó em dóa:çàp da Ré
cÍ'!ita Fedel"af serâ alíena
do. Outra Iníormeçãor a

.partír do ,diçL,,10 dé'[fe\>e
reiro, na Divisão "de ,l'f,i:
butaçã6, ' poderão: ser re

tirados os -car,nês >
do im

P0stO predial e térritorüH
urbano relativos' ao exer�
cicio de 1987.

,

O' aument0 do JPTU,
,com relação'.86 aJao� pas
sado, foi de 25%. Dê:ntro
da proposta 'orçäJIlentéÍrta
deste ano, a ieceftcf-do
,IPTU representa, men'os
(ln ([Ue 5 por centó. '»�c

Obras d,a po:nle'continu:iI:'-
A empreiteira res

pc.nsáv�l pela c,Qnsttu
ção da ponte em .,con-

,

. creto armado rta Vila

R\ltzen; em C o r u-p á
já. fundiu 'dois pi
lares, de sustentação

" e parté'para o pilar
central que sust-entará

as vigas da' obra de ,iúlt�':
te, com 54 metrés ,ê: d� <

e�tensão fi qü� substi-_
,tuii'á a antiga ponte,
obsoletª e' insegura.:::U
govemo do Estadó e" a'"
Prefeitura �st,ãp parti;.' ,

,cipp.·nc:j.o na Qniã. . ,��:<:
""�::

.

PreocupC!-�m a s�a Cida�e. Preserve o varde e a;.s nascentes' de água. IRIIMI EXPOSITORES CROMADOS .

MOVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL.
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.;_ E.I!i6���.t�iJi�Pien�e, . Ho!ando (Felomena), durante-.à eleiçiio'marcada dO$go;' dia 25, 'a' Sra�-' c_.� AAssembléiaNa.cl�:;
regístremog. o' nascimento GOD.çalv� e -NâSc1m.entó para'março, substítuíndo a Brunhllde Manhke Schmö- nar eonstttuip.te, . serA ins.
no dia·6 de .de�emOro, da (Claudina) Mendonça. Re- Rainer Modro, que re�ll- ekel, esposa do nosso Di- .. talada no dia

j

19 de fev�
Louize Vieira Pig9zzi, às 'oebam tod.os Os cumpri- zou um bom' trabalho du- reter e a cartorár1a Mar- retro, às' 16h, pelo. JM'esi�
6h, na Maternidade Car- mentes, rante os deís anos da ges-

.

gol AdeUa Grubba Leih- 'dente. do
.

Supremo' Tríbu
mela 'Dutra (Capital), com _ <:) Musical Arco Iris, : t,ãO. Prim, 'seguDJdo IJ1f01''' mann, a Gôga. nal- Federal, Moreira: Al,:,
48cm 'e 3kg440, filha 'doê dos. irmãos Borba, acertou meu-se, já; tería aceitado o Já no dia,29, o",p:r,:omotQl' . ves. ND. día 2, VBi ser etéi-_
Marfíso e Nälmír Pigozzi. contrato pàre': "animar o encargo. de justiça Victor Bmmen- t«f o presidente da Cons-
Louize veio 't±ã.iér alegria carnaval do Clube' '15 de _ Para' o Concurso doerter Filho, que exerce " tituinte..
ao írmãozínho RáÍàel, aos Novembro,' de- f'rprian6� Miss J.arágu�1 nenhuma as SUas funções em São

..
'

avós Germane J9ãq ;{L-éo- polís, p Grupç, até ö car- candidata até' agora foi Joaqutm, Nossos cumpri- .

_. No primeiro diä' 'de
poldínaj; \!leííà'_-e. Jaime. _.na.vâ._l, tem contratos

.

em inscrita, no .. entanto, a mentös a ambos.
.

..

fevereiro no Parque Mal�.
[Amélia] Pigozzi e a bisa- clubes da G}aIl,<lEl FI_gri��, .

$EÇET . �ece,q.�u já várias _ O ex-deputado Octa- wee, o Fest-ival de Caia�
�

VG, materna .Elllma Wer- nópolís e. nó final de fé-
.

consultas a respeito. A cílio Pedro Ramos, comu-' ques de Jaraguá do Sul,
mõfiréfi�l'á):ãlfênsr�'=''''''''''''''''''' 'vêfêirô'-11lãÜgMà'''''Setr�mr-''''' "t1á.rtsöt'1foNf'emptö'têi'eli ""'-nlcä1fCló«ã-sua " põsslr, :rrõ� "1)í'õffiôçãõ "êlä"'DiVis-ãtl�""'d;e

.

"'""P'utro" n�êimepto, eIS... ,,\0, equi�m�nt-.� de s�;Qíl' " g�' ã �ua �e:pte�ntante no • Çlia ,5, >n,q presid�n,cia �o.. J;sportes e Hermes Mace- 'I
te.:::n.P ,dlP..,16...�e·j,ªnei,ro" ,o:qde estão sen{fb.iny.e$ti- ,.diá. 31, em "sua be}íssimallrihl!l,\l'al.d.e:Co\ltp.s"d0Es- do. As .ínscrições estãc.:
à_s '20h45min, -no- Hespítal �'d'os 'em,ytdlfi'o""dé"·'t�m-;tnÍ'I"-""·re<:i�fi'Vã�� "e cerca -de -tcid@·"ê"'il do-víee-presíden-

.

abertas nas lojas'MM.
e Maternidade 'São" 'Jo��," cruzades

...�. iss€> aí rapa- qui�,ze,,, candidatas deverão
..

te Moacir Bertoli, para o

tro-uxe para o-easal-Cíôvís ziäda. Sucessol. . f, : cOÍlcCiJ.-re·:(. '0 Miss�� jJarq�i: ane civil de 198"., Agrade
(LÚCia Mendonç.a) Gon- .

. � '-e só questão ��a as,.-: guá 8,7 :eStá niarcado pal';� "', c�rnos:ß COliÍú,ítt�çaç�9 e;
calves, a UébOila·'CaroHna;· sembléía 'raUJiear. O nome o dia 7 de março, às 21h, desejamos ao conterrâneo

que junta...se aos man.nhos : do empresário João Batís- no CínásíerArtur Müller. êxito 'na ) pres.dêncía C(l;ª
Leonardo'� Gustavo, cor r· ta Prim' está 'sendo apon-

,

. SN' _. Corte ,de Contas.
. '.

l>krtaJido a:'felkidade' .do. tado como o futuro' P!eSi� :-' -!'-
Dra. .orayade d�� _ Às 17h

_

deste sába,�.
lar, �São;) avó,,; da 'D�b'o: c: dente do ,C.A. Baependí, '. nesit. Lmsb" t�t at J�di7,ac· , do.. na Igreja Evangélica,

" re o su S 1 U a . a omar-'.· .

. .'
" " ,

ca .de jilraguá d,?, S,uI, ires;.';
o casam�nto de �aIlo: Blel;"

AS DATAS DO CÀRNAVAt ATI! O ÀNO '2000 oÖdehdo elas la. e 2a. e,RpseJI �ienelt. 0."_ cuh)
-

C��·, o <;:·aII;�v.-al à: 'p�or�" '_, 5ffev�reiro"" t990'··� 25/ tilras:' dJ,ante as' férias tos de domingo se:l�o às"
,

d
.'di' Já 'omo 8 e 19h. Já o curso de ba- i

ta, os foliões já toma:m fevereiro; '1991 � ,10/'feve- os 1 u aI;es.
.

a pr -

tismo acontecerá dia 7 (é
'

f"l f nta" re;,ro'·, 1992 _. If1/ma<T'C'o', toria. de Jfi.stiça conta cem' ',' ; . ,

o ego par-a ,en Te r ., ..s.
. "'y

o trilbillho. do. Dr. CarIos
. março, à,s �5h e o de no,,-.

noitadas nos salões du-, 1993�. 21/fevereiro; 1994 ':
,. ..'

"

'. . vos, nos dias 14 e 15 ua-
rante .0 rel'nado de :momo·,' _ 'l31fever.eiro': 1995 _",26/. Alberto �e Carvalho RO�,a.

I
A ...., às l' 7'J '_..,".' que e mes, lnlel.anao

Este ano, a carnaval acon- fevereiro; 1996 ';_ lß/feve- ....:. :Sáb'ado ,último,· ,dia horas do dia 14. Anote!.
tecerá,no dia 3,de março., rei.ro; 1997 - 9/fev,ereiro; 17, ,',acofitec.Gu ,na"Igl€:� ".,

.�. Está previsto para;
E nos aos seguintes? Pa!;'! 1998 '_,: :22/fevereiro; 1999 EvangeJiea aentroi,.Q Ga- os mese�'.d6j mÇuço, abril,
o leiloT se Situar 'das da- - 14/ fevereiro e nb' 'élIIlO saJ]J.ento &Jip:hap.o de Ma. mal<;> e� funbo, as: quatro ,,�.,; '.

tas do ea;J!naval, at.é a vi- 2000 - 5/março. Guarde' rlna Rudolf e Percy. N9�':',' eEmihatórias do Concurso Ehf€!it�:hdo � cohma, 'çôm
f,

rada ctf), século, .. ,ei-las, pa- , as energias p;':üs são ape-, man J ,Joes�,in.g, à� ,,�9h3p. de'". DecÚlmatória'_ .ai o "s,eu' lipdo bronzeado, a.
ra recortar' e .guar0íF' nas catorze carnavais;�... .1 Eles, säg, fi.l,bOSf ,de JQr») AP,9�' (Ie jaraguá do 'Sui.

. moreriés�a' Adriana Vili:í�
.

1988 - 14ffe_vere�r�i__��89, . ,_�.::. Germ�nº JMaria,' Matild<t) cl1:jo encerramento
"

acon- rä, eleih{ "há' tlÍà:s atrás' á�'"

PAROQUIÁ S:'SEBASTÍÃO _ INFOliME ;I>AROQUlAL
'. RugqJf, e. de J;mesto. JÜr-..

'

tecerá,. durante as. c'?me- "Garota Barra Velha/8t"::'
."

'

� ,
".

gen (Elvua) JoeMing. A rrioréj.ç5es da ;Semana ,de. Ela' teíri1somente 15 atias
Horário de Missas: Sába- Gasamentos: <M a tr i z�..:.. comemoração nconteceú Ja.�a·guá, no 'mês de 'julho.' e já. pin'la ,como uma tu�;
do' (dia 24), às 18b":'" São 16h15, Ivanir ..

'

Antônio!" no {:;.A." J3ªe.peI14i, Fellci- . ,,,,-:;' O, Çiue Jaragp.á vai �
tura Mi�s J�ra,guá.

João Batista e' à� 19h. 'lia' Menon/Dalila me SOUZa!:é : dade�!;,�;�:�iIJ; �(}.\ ,r? �xWjT�;i�jlan�t .das,�01j15:' :''--_�..,4-_�---'"'_'''''''__'''''

Ma1:tizi.' São Lutz 'G'9nzara . l.uís Edê:tn.í1son Stol'f/Ma.; i '::'0' Tröêã'� � idá'Öe .' né:;fé ideste F sábadó até quinta-
e Sáfil:a 'Luzia. Domingo: r;a' Terestnha Z:ápeHa:\ às' 'i\", ',?:' J ::',:' feira; à pelicula "A pd- .

.

(diâd25h n8·Mafiiiz· às 'Hf l8h' - Ronaldo"Vie1rafTã� .
meira transa de Jonal.

)

e 19'1l0ras;' àS"Sh em São" nia. M�Ha Silva:->Nâ BarlH' '.:, thaJli':�,�u:J,"ª�i16 flnos.
Judas Tadeu',� 'SãO" Cr,Ü�;: ra, às l8h, êarl\xto 'Jo'Sé':i' � Aos' rota"ilanos" :que
tö'\rão e às 9h30; ein ,São Franznet!R>itàé'. d�'"'· Cássia i'

lêem a coluna, 1.,lm. Ilem-,.
Cristovão. :, L, ; .r.i! Patrl'cio: .e:.:·. '.e:: "h..., .. í,:. b t 79' C

-'

r.e e: ,e.a ,; a.',
.. onv�nçao ,

�-�,_,.-...,..-
.. ...,..,.....___""--'-.-.-""'""'__"...........--,-.�-••.,.,.,;.,..,T--,...,.:.....,.,

""

':' de . Rotary : In.t-el]1atj9na.i�.··

M·
.'.. ,:, �.

;' r �.' ";, .

: ac'Óritecerá dia 7.. cl.:e. junho,
.�:., 'arra,' ;:'"._.

"em Ml1n.i:Ç"v.�,:·Alf'l'!i',,::>T'I:h.F?,,
'. ; '1 ., ._i _ � '. f

.Vénm,a cenheceI. as .últimas .pQvidades:'.,da moda" L",
: 'infa,nto-im'enil que seus filhos vão' adoraJ:., ·Pani'

.. , todos )08' gestos, ie pa,ra todas ·.as::ocasiões" ,,' c', +,

. ,Rua João P:ltéd�i. ·-1(51. em'Ja""aguá'�ä6 StiL'· .'.',� '.
�) .\ 1..!., �:JJ. (7. �!L_'-"_ .. : .. :�;

.

J l' I
r
'4' ",. ;�:'}:,' .. ,

�

� ··:d'.

" 'DE'

... � ,...
o" '1

'

• ,";- ',"

< ' "Em J�raguâ do Sul,�umà nove opção para v6c'ê.·· ,<" .. '.:;.;: '<.; •
..

Ven�a(. ço;mprove rUStlfl'JiS 'dâ,s saborosas sensações' Ki;'Delicia.
AceItamos encóme�das I?éita.-festas( aniyersatiós� caSéUIléntos e 'O'l!l�"
tros acontecimentos. '

.. " ...... , . co.... " '." .. , ,
.

• "'.
-

'.� c}; ..

:��:hi�ã�; çórujll.;:Röttpast .:perfuqi�Sr �ijoaterias; a:�Jigos para ., ,.

: pre..<!en\es':,' "'.'. ,,- ",,': ;, �
, .:, �"_-�;

'

... ;' '" " :;:..'
.

",

; :::ét:. ". ,�.��.,�nf .' �Jfu\�;�ri(f'fi�*{ .

i ('ol�n!.�s,- s �mpo�s 7v sabone,te - espt;l�a, d,e'banhp:'"
i Sui!s ,f,iStIÍttdéls s!Iàvek foràm têsta��h ·pará hãô .1rrt�
1 tata pel():;ê oS'cál!)elos"-t:las crtaD'ç,âs.-' '.,

.
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Jaraguá do. Sul - Semana de 24 a 30 de Jenelro de 198'1 CORREIO' DO POVO PÁGINA OS'

Sindicato "Rural renova- convênio COOl o Governo .do Esta·da
P M J S adapla 'a. estrulura

.

interna
.'0 governador Esperí
dião Amin presidiu na ma

nhã de sexta-feira, díà 16,
no Palácio Santa Catarina,
solenidade de assinatura
dos termos de renovação
de convênios celebrados
com 25. sindicatos de tra

balhadores rurais e sindi
catos rurais do Estado.
Essas renovações de con

vênios que montaram a

Cz$ 3 milhões e 11 mil,
destinam-se ii manutenção Nada menos do que on

da prestação de serviços "ze municípios catarmen
de pessoal técnico' aos, ses ficaram sem agências
8Qricultores .

v'ncutados da Caixa Econômica Fe
aos sindicatos signatários, deral: Taió, Bom Retiro,
pelo prazo de doze meses Urubici, Lauro Müller, São
(todo o ano de 1987) e en- Domingos, Caíbí, Campo
volvendo 16 profissionais Erê, GaIvão, Rodeio, Santa
de nível superíor'na. área Cecília e Massaranduba,
veterinária e 11 de nível A iniciativa faz. parte do
médio. plano de contenção de
Além dos s'ndicatos, no despesas anunciado já no

dia 23 de janeiro assina- ano passado pelo presí
ram idênticos convênios dente da instituição, Mar
o sistema cooperativo de cos Freire. Além destas,
Santa Catarina. represen- outras agências conside
tado p�r associações e fe
derações; dia 26.1 com as

colônias de pesca e dia 30,
com prefeitura de 55 mu

nicípios. O Estado acerta
com as instituições a ma

nutenção dos serviços téc
nicos, .e quem contrata os

profissionais, dentro de
seus Interesses. são as ins

tituições.
Do Vale do Itapocu, fo

ram beneficiados Os sindi
catos de Barra Velha e

Jaraguá do Sul. O convê
nio assinado pelo Sindica
to dos Trabalhadores Ru
rais de Jaraguá do Sul é

.

de Cz$ 143 mil; para este
ano, ,. para o pagamento
nos trabalhos profissionais
do veterinario que já há
três anos atua junto a

Gumz Irmãos, . atehdendo
aos animais de todos os
2 700 azrtcultores associa-
dos ao STRJS.

.

O presidente Heriberto
Fritzke declarou qUê a re

novação do convênio re

presenta à classe a conti
nuidade de um trabalho dê
assístêncía ínicíado há
três anos, cu [os .bons re

sultados são flagrantes.
Fritzke enfatizou igual
mente que as mensalída
des dos associados, este
ano, serão as mesmas de
1986 (Cz$ 15,00), isto sem

prejuízo aos atendimen
tos médico, odontológico,
ambulatoríel, farmacêuti
co .' e Iaboratoríal que o

Sindicato vem prestando.

Na área médica, cabe a

Prefeitura Municipal o pa
gamento do profissional,

resultante do convênio das
AIS _ Ações Integradas
de Saúde, assinado. com o

INAMPS. Ao Síndícato
cabe ceder as dependên
cias (consultório, enfer-·
meira e o material neces
sário a seu funcionamen
to).

Neste início de exercí
cio, a estrutura material
da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul vem so

frendo alterações, com o

objetivo de possíbílítar
melhor funcionamento e

atendimento. A Secretaria
de Planejamento, incluin
do a Divisão do Serviço de

radas defícítártas deverão Análise, e Aprovação de
ser dissolvidas no decor- \ Projetos que, antes funcío
rer de 1987, conforme in- nava ao lado do serviço
formações obtidas junto à de telefonia, localiza-se,
Gerência Regional da CEF agora, no 19 andar, em es�
em Plorianópolís. paço anteriormente utílí-
O plano prevê, a prín- zado pela .Cêmara de Ve

cípio, a -transierênc él ({I'; readores, que agora desen
funcionários para agências volve suas atividades na
de maior porte localizadas rua Gumercindo' dá Silva
em mumcipios próximos 161 _ Edi.fício Ana Rico
daqueles de onde. saíram, bom Barbi _ andar térreo
uma vez que a maioria das (ao lado do Hotel Itajara).
Agências da Caixa operam Neste .mesmo edifício 10-

<

com defic.ência de pes-. calizar-se-ão a Junta do
soal, Serviço Militar e Amvali.

Parte da antiga sala da
Câmara também foi apro
veitada para a Divisão ria

Compras e para uma sala
de reuniões. No setor on-

Massaranduba perde agência da CEF

Matrículas na F E R J já ·no dia 26
o vestibular da Acafe Agora. os calouros de

verão
.

providenciar suas

matrículas. Em Jaraguá do
Sul, para adm'ntstracêo ,e

ciências contábeis, de 26 a

2� de janeiro, no campus
da FERJ (Rua dos Imigran
tes n9 500); das 8h30 às
Ilh30 e dasLã às 18 horas ..

São vários os documen-.
tos necessários, cuja .rela
cão poderá ser encontrada
publicada nesta edição do
"Correto do . POv(;" A c;

aulas terão 'início no dia
9· de março. às 19 horas.

I PVA foi· prorrogadO alé
. o dia. 27

a sensação das estradas.

A Secretaria da Fezen-
'da informou também que
a impressão e distribuição
dos documentos relacio
nados com o IPVA, será
de competência da Asso
ciação dos Desnachentes
Ofidais de Trânsito de
Santa Catar'ria (Adetesc).
Diante disso, ficou vetado
qualquer outro. forneci
mento desses documentos
aos despachantes, o que
será feito através da Asso
c'acão.

de era a Dívísão de
.

Com

pras íuncíonarä- o. setor de .

estatística e, mais tarde. 'Ü
serviço

.

de computação
que a admínístração mu

nicipal pretende ímplentar.
gradativamente. Na sala

. antes ocupada .pelo secre
tário de Planejamento,
Aristides Panstein. funcio
nará a Tributação II _ Al
varás.. ISS, Contribuições
de Melhorias.

' .

Da mesma forma "a' Se-
.

cretaría de F i n an ç a s,

Admínístração, Saúde e

Bem-Estar Social, para
melhor desenvolver suas

atividades, está sendo" 'am
pliada. A Divisão de 'Sau
de, o setoi: de tçpograüa
e parte do setor de pes�
soal funcionarão onde se

localiza agora
.

a 'Junta
Militar e a estatística, A
secretaria geral ocupa" a
sala' antes destinada à 'Di
visão do Serviço de Aná-'
l'se e Aprovação de Pro-.
jetos,

' '. ,

Feira livre' agrada os 'feirante,s"

De conformidade com o artigo 482 letra 1:

da CLT, convidamos o Sr. V'ctor Schwed�e:, por-:
tador da Carteira Profissional n? 79020-Sene' 313,
a comparecer em nossa empresa.no pr.ãZO de 7.2
horas. O não comparecimento ficará caracterí-:

zado o ABANDONO DE EMPREGO.
..,

Empreiteira' Hawa Ltda.
'

'.'

.,.
'. .

',

Rua João Planinscheck, 353 _ Jaraguá do Sül-SÇ_.,

Implantada em 1984, a

Feira Livre de Jaraguá do
Sul vem cumprindo, des
de então" a sua finaFda
de, com a venda direta
produtor - consumidor

.

de

hortifrutigranjeiros. sem a

ingerência dos interme
diários e com garantia de

produtos frescos e sem

agrotóxicos. A Feira Livre
funciona todas as quintas
feiras, a partir das .6 ho-

.

'ras da manhã. no ga'n;O:;')
de festas da Matriz São
Sebastião, com doze fei
rantes, atualmente.
Os preços praticados a

maioria são aba�xo dos dp, .

.. Abandono

mercado. A. procura, se-'

gundo um dos feirantes,
tem: sido gránde, a ponto
de a partir dasB ou 10 ho
ras restarem pouca coisa.
para comercíalizer.. Es.�e.
fato tem deixado satisfei
tos tanto produtores .como
consumidores, que, no .en

tanto, se defrontam .tam-.'
bém. com a falta.de produ."
tos para venda, haja viste

que no verão; comumente
muitos tipos de hortaliças
não são. plantadas, pell'
exigirem investimentos"
maiores para evitar a,·

queimação pelo
-

sol."

de . Empre.u:o ..

realizou-se: sem maiores

problemas em Jaraguá do
Sul, nas dependências do

Colégio São Luís. Os exa

mes foram realizados
13 a 16 de janeiro, com

um índice de abstenção.
de 14,98% sobre' o total dê
788 candidatos inscritos.
A Acafe, no decorrer des
ta semana, divulgou o lis
tão

.
dos aprovados em

seus cursos junto as fun

dações educacionais espa
lhadas pelos principais
municípios do, Estado.

O governador Esperi
dião Amin assinou decre
to prorrogando para o d a

27 de janeiro, terça-feira,
o prazo para pagamento
da primeira parcela do

Imposto sobre a Proprie
dade de Veículos Auto
motores '(IPVA) que ven

ceu no último dia 15. A

informação foi prestada
pela Secretaria da Fazen
da. através do diretor da
divisão de Rece'ta. Pedro
Guilherme de Oliveira.

Unha FORD 8'1. Venha conhecer os veiculas que sio

Fones 72-1'177, 72-1995 e 72-2614

f

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JaraguA do Sul - Semana de 24 a 30 de Janeiro ,de 1987 CO R R E IO
--��----------------------------------�--------------�-

.��::� �;:;t1!:,!3�:: Proclamas de Casamentos
la Mlellt_e '" . " MAROOT ADEUA ORUBBA LElL\:fANN. Oficial do RbEle, brasileiro, solteiro, in- gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de laraguá do Sul, ßs
dustrial; natural de Jara- tado de Santa Catarina, Brasil. faz saber que compareceram em

guá do Sul, domiciliado e C�rt6rio exibindo os dOcUmentas exigidos pela leí, a fim de se

residente na Rua Luiz habilitare� pàra casar. qs seguintes;
.

Bortolíní, 27, nesta' cída- do�iciliado e residente em de; filho de Egon Erdmann
..

de, filho de José Celesti- Barra do Rio Cerro, neste e de Asta Krueger Erd
no e de Elisabeth Bollauf distrito, filho de Helmuth mann. Ela, brasileira, sol
Celestino. Ela, 'brasileira, Ohf e de Catarina Hens- teira, auxiliar de escritó
solteira,' balconista, natu- chel Ohf." Ela, brasileira, rio, -natural de Jaraguá
ral

.

de São José dos Pi- solteira, doméstica, natu- do Sul, domiciliada e resi
nhaís, Paraná, domiciliada ral de Pouso Redondo, dente Rua João Planins
e residente na Rua Guana- neste Estado, domícíliada check, 931, nesta cidade,
bara, nesta cidade, filha' e residente na Barra do filha de Ostinil Nunes e
de Harry Mielke e de In- • Rio Cerro. neste distrito, de Irma Iria Stinghen Nu-
grid Schmauch Míelke.

.

filha de Ernesto Klegin e nes.
de Maria Klegin.

Edi.+al 15.265 de 14�01-87.
Gilmar Francisco Stínghen
e Veneranda Langa Edital 15.269 de 16-01-87.
Ele, brasileiro, solteiro, Rubens Voigt e Maria
pedreiro, natural de Ja- Inês Kienen
raguá do Sul, domicilia- Ele, brasileiro, solteiro,

.

I do e . residente, em João marceneiro, natural de Ja-'DIa 26. janeiro '

. Pessoa, neste distrito, fi- raguá do SuL domicrl'odoSr. Mário Reiser, Sra. Ih d O té Stí h íd t
.

Ruth Câmara, em Blume-
o e res es. mg em e e res: en e na Rua José

nau: Sr. Heínz Zahler, em
ii", Marta . Plebaní Stin-' Stulzer, 69, nesta cidade,

.',' ghen. Ela, brasileira, sol- filho de Rudi Voigt e de.S. Paulo; S,r. Ösni MÜ.ler, teira, Operária; natural.de Elwira Búero.f!rVoiot. E]i'I ..n: 15/j I Sra.' Denis.e Maria 'Re'ner,
.

F--

.....a ane ro : Doutor 'Pedrinho, neste bras;leiia, s(,)féra, bé1nca-V I
..

J'" f'lh Passold, Osmar Kasm,irski, .

'. a mar umor,' 1 o. ..·Estado. domiciliada e re- . r;a, naturÇlI df' JRTapué'l nr)V I '(S l' t)' R hn Sra. Vera MeryRibas de. "
'.a mar o TIne e·· a ;, , sidente em Itapocusinho, Sul, d;)miciliada é r.esi-P 't" •.

f'Ih" V'l (1' Mendonça, em J11e.: Sra.' .
.

.

a nC-la,·1 a 1 san us-.. . neste distrito, filha de Vi- dente em'João Pessoa, nes-!leida) Rãssweiler. Maria C,. Spéz�a.' cen� tanga e de Rosália· te distrito, filha de José
NOVENA DE SAl'. .... I Dia 27/ja�eiro 1

Langa. K;enen e ,de Ema Henn
CLARA -

Sra: . Elvira Rau IWcha. Kienen. Edital 15.274 de 19-0.1-87.
Oh Sant�. qara. que

I '.
em S. Pa�lo; ,Sr. Erwald

Edital 15.266 de 14-01�87. Ro�aldo Tondin MllDari e

seguistes a Cris:r.0.·, cc Ir W' lk S F S 1
Renatö Scbaban e Vera Edital 15.270 de 16-01-87. Diolindà Maria SchwartzIe e, em . co. u; Lúciá Fidelis F C

.

EI btua vida de pöbiéza e Sra. Olga Mees,' em Coru- . ri!.c·sco .arlos Alves Eu- e, rasileiro, soPeir0,
oração, .

faze,is que. e.,r- 'S M' G 1 Ele,. brasileiro, .solteiro, f!f'nfo e Rita
.

de Cassia eletrotécnico, natural de

tregando�nos- col1"ian:c, ���t���L ;,nÂ.��I�nç�a:�� oDf'rário,' natural de Jari'l- CarValho Kanzler' Gloria; Torres, Rio Grande
a 'pro,vid ê.nel,a.· do :'p,<' O -"El' H k" fillá .do Sui,' domiciliado é Ele" brasileiro, solteiro, do Sul( domiciliado e resi-
celestial, no, in t ei reo

sen.,.;· s�. aa �e. residente em Garibaldi, professor, natural de Arei- de.nte;na Rua Jorge .Lacer-
abandono, aceitemos �p.

I 'Dia' 2à/ja�elro. . tnoenSl�!: diScstrhiat°ba'nfilheO.. ddee �.bn� as, Sãn paulo, d:')miciliado da, 322, nesta cidade, fi-
t

.

t cl S'
.

'C"l V 1 'S' V> J' e resiçlente na Rua Lou-.
-

lho de Arlindo Santos Mu-renamen e sua von a e, .: . r.. e so ase,. ra.
F 1 •

S h b EI b
.

amém. Rezar esta ora- Melânià B,arg', Sr. Beno ur am c a an. a. ra- reT,Co Kçmzler, 870, nesta nari. e de Otília .]:;)ndin
'.

.sile.. ira, do.', la. r,. na,tu.ral de
.

c'd"'de f'lh d D'd M
.

EI b '1'ção e mais. nove Ave Geffert, Sra. Mônica Hen- -
'::' , ) o e on es unan. a, ras] eUél,

Maria durante " nove rieta prodöhl Roenna'u, pnnso Redondo, neste Es- Eugenio e de Ma.ria Ma- viuva, do lar, natural d'"
diäs-'éom uma vela ace- ein Campo Boin (RS). tado, ,domiciliada e resi. ,dalena Alves Eugenio. _ Corupá, neste Estado, do-
sa e no ,nono dia dei- dente em Garibaldi. neste Ela, brasileira, solteira, miciliada e residente na

xar queimar até o fim. Dia 29/janeiro distrito, filha de Mj�uel estudante, natural de Ita- Rua Jorge Lac.erda, 322
Fazer 3 pedidos: um de Dr. Victor Emmendoer- Klug e de Legantina Fide- ü3;a, Resende, Rio de Ja- nesta cidade, filha dp.

negócio e dois impossi- fer Filho, Sra. Ida Mar- liso neiro, domiciliada e resi-· Domelio Luiz Schiochete
veis, publiéar a Iiov�na··

.

quardt Lickfeld. dente na Rua ,Lourenço Idalina Floriani Schioche-
di

-

V F U ,Edital 15.267 de 14�Q1·-87. Kanzler, 870, nesta cida- te.RO nono a·. ,
"..

Dia 30/janeiro' . ,�dson Erdmann e Odlléia de, filha de Oldegar Kanz- B para que chegue ao 'tSr.. Cúrt Birknér; Sônia Geovane Nunes ��r e de 'Délüzan Carvalho conhe<;imento de todos.Maria KTause, Sra. Osma- Ele, brasileiro �('l�f';"f", ' --, -,

mandei passar o presentp.rina, esposa de WaliÍior industriário, natural de Ja- Fd;tnl 1S. 271 de 19-01-87. Edital, que será publ1cad'lSoares, em Fpolis·; Sra, raguá do Sul, domiciliado Irio Inroth e Luciana Ro- pela Imprensa em CarfóEdeltraud, esposa de Va- é residente na Rua Prefei- drigues rio, onde será afixado du-
lério Kazrnierski. to José Bauer, nesta cida" -- Ele, bras.ileiro, solteiro, rante 15 dias:

NASCIMENTOS
Dia 03/janetro
Julian Leonardo. Iilho

Márcio (Doris). Mora; Ja,i-'
me Rodrigo, filho -Jaíme
(Ursula) Víeíra..
Ola 05/Janelto,
André Felipe,'fÚho Dil

neí (Silvana) Pra,
Ola 07/janeiro
Vanessa, filha Ademír

[Isolina] Pedrí

Dia 09/janelro
Tábita Cerolme. filha

José' (Isabel) Souza; 6lio
César, filão Ingo: (Ruth)
Krueger.

'

Dia lO/janeiro .

.

Elaina, filha Eurid��' ·t'tí'�·
..

dia) de Meira; Gilberto
Carlos,

..

filho Vilson (Ma.
Lourdes) Hüttinger., ....

Ola II/janeiro
Cristina Clotilde, filha

Lísander (Estelita) de Mi
randà; Rosicleia, f i 1 h .'3.

Afonso (A sn i Ida) Sie
werdt:

.

Jaqueline, . filha
Jaíms (Rosemértj Schmitz.

.

Ola' '12/janeiro
.

João Ercy. filho Gui
lherme, (Joceli) Agostíní, .

Dia 13/janeiro
Emerson,' filho Miguel

(Ma. Marlene) Paup'tz:
Luiz José, filho ' Pódaliro'
(Rosalina] Félix: Netú; Ja�
kelíne, filha Walderaar
(Bolores) Baader.. '

D'a 14/janeiro
EJ:ego, filho Ped,ro·,(Nair)

.

Vieira; Maicon, filho Val"

ter,. (Mà. Lourdes)' Gansk�.-

Faça sua empresa chegar
mals longe. Anuncie no

"Correio do P9VO".
Fone 72-0091.

Edital '15.263 de' 13-01-81.
Guido Ohf e Prída KIegin
Ele: brasileiro, solteiro,
doméstico, natural de Pou
so Redondo, neste Estado,

.

ANIVERSA�IANTES

Fazem aos hoje: 24
Sr. Paulo Doníní, em S.

Paulo; Sra. Helga Hens
chel Nardt, em Guarami
rim; Dr. Paulo Menezes
de Mendonça, em' J11e;
Joselíta Gielow.:

Fazem anos domingo
Sra. Brunhilde Mahnke

Schmöcksl, Sr. H e ins
Edgar Raéder, Alexandre,
filho Dr. Mário' (Carím
Haake) Boehm,. em Jlle:
Sra. Leonilda . Tambosí .

Leonílza Enke, Sra. EI::-n�
d,� .Silva, . em J11e;' Sra.
Margot Adelía Grubbe
Lehmann.

Edital 15.264 de 13-01-87.
Celso Bortolott e Samara
de Souza
Ele, brasileiro, s-olteiro,
funcionário publico, natu
ral de Jaraguá do' Sul,
domiciliado e residente na
Rua José Emmendoerfer,
1704, nesta cidade, filho'
de José Bortolotí e de Ly
dia Felici9 dos Reis Bortó
lati. Ela, bras.leíra. soltei
ra, aux.líar de escritório,
natural de Porto União,
neste Estado, domiciliada
e residente na Rua José
Emmendoerter, 1704, nes
ta cidade" filha de Sebes
tão João de Souza e de
Doralína Cabral de Souza.

DO PO'VO ., PÁGINA 04

Edital 15.268 de 15-01-87.
Cópia . recebida do cartó
rio de Guàramirim, neste
Estado .

Lourival Cleiton Martini e
Sim o n i Aparecida de
França
Ele, brasíle'ro. sr,]tp'''�
mecânico, natural de Ita
jaí, neste Estado, domici
liado e residente na Rua
Dona Antonia, 170, Nova
Brasília, neste dtstrito, fi
lho de Dolores Martini.
Ela, brasileira, solteira,
revisora. natural de Join
vllle, rieste Estado, domi
ciliada e residente em

Estrada. Guamíranga, em

-Guaramirim, neste Estado.
filha de Jose Umberto de
França e ele Darci Vergi
nia de França.

.
.

motorista, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado
e . residente em Ribeirão
Grande da Luz, neste dis
trito, filho de Haroldo In
roth e de Leonizia Bütt
gen Inroth. Ela, brasileira,
solteira, industriária, na

tural de Palhoça, .neste
Estado, domiciliada .e resi
dente em Ribeirão Grande
da Luz, .neste distrito, fi
lha de José Neri Rodrigues
e de Jurací Rossi Rodri
gues.

Edital 15.272 de 19-01-87.
Sergio Gabriel dos Santos
e Marcia Antönía Dal Piai
Ele, brasileiro, solteíro.
operário, natural de Ron
da Alta, Rio Grande do
Sul, domiciliado � restden
te na Rua José. Teodoro
Ribeiro, 3.349, nesta cida
de, filho de Antonino dos ,

Santos e de Patrocina dos
Santos.
Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Constanti
na, Rio Grande do Sul, do
miciliada e residente

.

na

Rua José Teodoro Ribei
ro, 3,349, nesta cidade, fi
lha. de Armando Dal Piaz
e de Lidia Dal Piaz.

Edital 15.273 de 19-01-87.
Dílson Luiz Franceschi e

Marilia de Medeiros
Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, na
tural de Jaraguá do' Sul,
domiciliado

.

e residente
na Rua Julio Tissi, 889,
nesta cidade, filho de
Harduino Franceschi ·e de
Hilda Trentíni Franceschí.
Ela, brasileira, . solteira,
auxíl'ar de escritório,' na
tural de Jaraguá do Sul,
domidliada e residente na
Pl1F! F'anc;�rn Domin�()s
MedeirQs, 51, nesta c�da-·.
,de, filha de ,Humberto Al-

,

cantara e MedeiIios e de
cantara de Medeiros e de
Medeiros.

'
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__J�rauuá do Sul já tem concluído o calendário de eventos para 1981
o ano presente reserva

uma série de eventos cul
turaís. esportivos; sociais
e de lazer, além de come
morações, que, tomarão
todos os meses do ano. A
Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Turis
mo de Jaraguá do Sul le
vantou os principais acon
tecímentos, com base nos .

calendários dos clubes, MARÇO
sociedades e entidades.
Assim é que, para o mês
de fevereiro, no dia '19,
acontecerá o Festival de
Caiaques, no Parque Mal
wee, promoção SECET/
Hermes Macedo. No dia
10, comemoração dos 25
anos do Líons Clube Cen
tro; dia 21, comemoração
da Tomada de Monte Cas
telo, com deposição de co
roa de flores no Monu
mento dos Pracinhas e al
moço de confraternização,
pela Subsecção da Asso
ciação, Nacional dos Ve
teranos da FEB; die 22,

Oportunidades
PASSAT _ VENDO.

'Passat TS, Ano ,1980
; Cor Preta, em ötímc
estado. Tratar F o n (

72-2i59.

VENDO TITULO

Titulo patrimonial de
! Be'ra Rio. Preço: CzS'
1-1:0 míl, Fone' 12-1940
DO período .noturno.

1-----------
VENDO CAMINHÄO

/

Marca Chevrolet, Ano
1981, direção hidráuli
ca

.
e Motor ,1113, em

bom estado de conser

vação. T r a t a r Fone
'22119.

VENDE-SE

Belína-Scala, Ano 1983
, em ótimo estado. Tratar'
Fone 72·0091, com Cló
vis.

CORCEL II E CASA

Vendo Corcel II, Ano
81, em ótimo estado e

'I' uma casa místa com

136m2, em terreno de

13x28,5m, na rua Do

mingos Sansão 643 (ao
lado Fábrica Dalmar).
Falar com Art.

Acampamento de Verão,
no CTG Laço Jaraguaen
se, da SECÉT!HM; dia 27,
abertura do carnaval. de·
.salão 87, no C.A. Baepen-
di e dia 28, abertura do
carnaval de rua, com des
file das escolas de samba
e blocos pela Reinaldo
Rau.

No dia 5 daquele mês,
comemoração da Tomada.
de Castelnuovo, da Anfeb
e deposição de coroa de
flores no Monumento dos
Pracinhas; dia 7, Concur
so Miss Jaraguá 87, no

Ginásio Artur Müller; dia
3, desfile dos blocos e es

colas de samba pela Rei
noldo Rau; dia 21, Feira
de Arte e Artesanato e

Concurso de Poesias; dia
29. Rallye de Crnoacem
_ Nereu 'Ramos/Jaraguá
do Sul e em datas a se

rem fixadas, micio do
Campeonato de Xadrez
do Clube Jaraguaense de
Xadrez e Torneio de Ca
nastra. Além disso, o Xlll
Encontro de. Empresários,
da ACIJS.

ABRIL

No dia 10, jantar de
Páscoa da AABB; de 11 a

13, 24a. Convenção do
Distrito L-lO de Liens In
ternational: dia 14, come

moração da Tomada de
Montese; dia 18, Baile de
Páscoa do Baependi e Fei
ra de Arte e Artesanato;'
dia 29, comemoração da
Tomada de Fornovo e

Aprisionamento da 148a.
Panzer Alemã, pela An'eb,
Ainda em abril, o 29 Con
curso de Declamação de
Poesia, lExpos; ção de "

Pa:zes de �;mto Amaro da
Imperatríz, Torneio Inter
colegial e 2a. Festa da
Cerveja. do Rotary Club.

MAIO

JUNHO

Dia' 6, Baile do Espírito
Santo, do C.A. Baependi
e encerramento das com

petições, bem como '0 ca

fé-desfile da AABB; dia
12, Noite do Queijo e Vi
nho, do Rotary Club; dia
18, comemoração de Cor

pus Christi, com procissão
pelas ruas centrais; dia 20,
Feira de Arte e Artesana
to; de 20/6 a 05/1, 89
Campeonato Regional de
Canários e o 129 Campeo
nato Estadual de Pássaros;
dia 13, Acampamento de
Inverno, no CTG "Laço
Jaraguaense"; dia 27; al

moço de confraternização
dos Veteranos da FEB e

Familiares e, ainda, festa
junina da AAßB. Afora
estas, em junho, o Baile de
Férias do Baependi, festa
iunina dr) Colégio Holan-

do Gonçalves e comemo

ração dos 48 anos da
ACUS.

JULHO

Festa Julina do Colégio
Heleodoro Borges no dia

11; día 18 a Feira de Arte
e Artesanato e de 18 a 25,
a Feira da Malha de Jare
guá do Sul. Afora estes

eventos, teremos a Gin
cana 111 Anos de Jaraguá
do Sul, o XIV Encontro de

Empresários; Semana de

Jaraguá; Encontro de Co

rais, Passeio Cíclístico
Aniversário de Jaraguá e

a la. etapa do 59 Campeo
nato Ca'annense de Vôo
Livre.

AGOSTO

A Feira de Arte e Arte-

AIDS - Sexo e SObrevivência
A TV Barriga Verde,

afiliada a Rede Man
chete, reapresentou do

mingo à noite o pro
grama AIDS _ Sexo e

Sobrevivência, um do-'
cumentário de. alto ní
vel profissional, que
mostrou a realidade so

bre o crucial problema
que aflige a humanída
de, com depoimentos de
autoridades médicas e

de aidéticos, retratando
o drama dos infectados
pelo vírus da ímunode
ficiência, que faz do
Brasil ri terceiro em

número de casos regis-
trados.

.

A AIDS (Síndrome
de Imunodeficiência
Adquirida) é uma epi
demia que começa a

,

causar pântco, isto por
que não existe ainda
cura e o número de Ca7
sos está dobrando todos
os anos. Agora, crescem
temores de que a epí-
,demia de AIDS possa
espalhar-se além dos
homossexuais e outros

grupos de aIto risco,
para ameaçar a popu
lação como um todo.
Essa moléstia sui gene
ris destrói as defesas
naturals do organismo
contra infecções, fican-.

do o organismo vulne
rável.
Segundo as pesqu'sas

recentes, a moléstia'
manífesta-se pr.ncípal
mente nos seguintes
grupos: 1) 73% em ho
mossexuais ou ,bisse
xuais masculinos de vi
da promíscua; 2) 17%,
em viciados que utili
zam ou utilizavam dro

gas injetadas por via
venosa; 3) 1,5% em pes
soas que receberam
transfusões de sangue
(agulhas não estereli
zadas ou sangue conta
minado); 5\ 1% em pes
soas que tiveram rela�
ções sexuais com víti
mas da AIDS ou porta
dores; 6) 6.5% devido a

outros fatores.
A reportagem da Re

de Manchete _ um tra
balho que engrandece a

imprensa brasileira pe
lo seu nível _ foi con
cluída 'com informa
ções do Ministério da
Saúde, de que

. de!'.en
cadeará em todo Bra
sil, a partir de feve
reiro, uma campanha
maciça de esclareci
mento à população so

bre a AIDS, os cuida
dos para evitá-la, entre
outros.

No dta 8, íantar do Dia
das Mães. da AABB e co

memoração do 429 aniver
sário da Vitória no teatro
de operações da Itália; dia
15, Festival da. Música
Sertaneia; dia 16, Feira de
Arte e Artesanato; dias 16
'p 17 Festa da Comunida
de Evangélica Luterana,--r=======================:;;;;..
comemorando 80 anos de
fl'nilação; dias 22 e 23,
?19 Congresso Estadual do
Comércio Lojista e, ainda,
Torneio Aberto de Xa
drez "Cidade dp. .Iaraçuá
do Sul", IV FECIJA-Fes
-t-val- da Canção Infantil
Jerazueense e 29 Concur
so Fotográfico de Jaraguá
do Sul-Ll I anos.

Vende-se Mudas
A Marisol Reflorestamento vende mudas de
Eucalyptus para entrega imediata, a Cz$ 0,36
cada

'

Os interessados deverão dír.gír-se à fazenda Ma
rISO), em Nereu Ramos.
Maiores informações, pelo telefone 72-0233 ramal
252 com Sr. Lincoln.

, sanato desse mês .aconte
cerá no dia 1.5 �, de 1$ .a

30, 'a Olímpíade Interna:
da AABB. Previsto ainda
a Semana do Folclore;
Gincana Cultural do Co
légio Holando Gonçalves;
VI Rodeio Crioulo de Ja
raguá do Sul e Noitada do
Prato Típico Italiano, da
SCAR.

·SETEMBRO

No dia 7, o desfile cívi
co; dia 18, a II Noite Ale
mã em Jaraguá do Sul,'do
Lions Centro; dia 19, Fei
ra de Arte e Artesanato,
maís a 2a. etapa do Cam
peonato Catarinense de
Vôo Livre e Torneio Inde
pendência de Bolão, do
Baependi.

OUTUBRO

Acampamento da Pri
mavera no CTG no día 10
e Feira de Arte e Artesa
nato no dia 17. E'mais:
XV Encontro de Empresá
rios; Concurso Bonecas
Vivas do .Líons Cidade In
dustrial; Festival de Co
rais; . Baile das Debutantes

-

do Baependí e Concurso
de Bandas e Fanfarras no'

Estádio Max Wilhelm.

,NOVEMBRO "'_,'0" -

Nô=dla 6; ö ·FéstiVar�.a:à .

Canção' ! Jai-aguátense - FE- ;

CAJA" linterpretação) e:
día ·13,- eetegerta-eompe-v,
sição; de 13 a 16, a V t
Festa, das. p:(ores;.. :
Peíra. dé- ,Ärtê' .:e_?;'Ä_
nato; dia 28, almoço' de �
contraternízação dos pl"�- i
cínhas e 'familieres; Além :
disso, cOIilemorar-se�'á -'o
aniversário do COlégio'
Holando Gonçalves; ss.:
etapa do Campeonato de
Vôo Livre; baile de aní-

'

versário do C.A. Baepen
di com torneio de encer

ramento do bolão; XX.
Exposição Nacional e ill '

Exposição Sulameriéana
d.e Cães de todas as raças
e, na segunda quinzena,
chegada do Papai'Noel.

DEZEMBRO"
."

..

Para dezembro, o calen
dário dos eventos de Ja
raguá do Sul prevê .pá1"a

'

o dia 12 Noite' do Hawaí,
da AABB; d'a 19, Feira de
Arte e' Artesanato, Natal,
da Criança Pobre do Ro
tary e jantar de natal da
AABB: dia, 31, baile. de
réveillon do Baependí e

em data a ser fixada, au-'
dícão musical dos alunos.
da Escola de Música dn.
SeAR.

Os eventos ernorttvos
são (,flnitulo à parte 'des'e:
calendário.
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Mulher. marca presença' na � CO'Qslituinte
,A Assembleia Nacional contará' com a presença

Constituinte que se ins- de 21 mulheres deputadas,
talará a 19 de fevereiro que representam cerca de

_' E' D 1 T A 1� -
AUREA MULLER GRUBBA, .Tabeliã

do Notas o Oficial de Protestos de Titulos da Comarca.
de Jarago' do Sul, Esta<to de S. Catarina, na forma da

ld, etc.
"

Faz saber a todos quantos este edi�al virem que
10 acham neste Cartório pàra PfoteStos os títulos centra:

Alacír Simão Vieira _ Rua José Teodoro Ribeiro,
259 � Nesta _ Coml, Rosemery de Moacir Gual
berto ._ Rua Bertha Weege, 111 _ Nesta _ Fino
Konell _' Rua Gustavo Streit. slt: _ Schroeder -

Lauro Linzmeyer _ Estrada Rio'Novo. � Corúpá
_ Luiz Carlos Sbardelattí _ Rua 320. lote 29 _

Nesta _ Maria Bento Outra _ RUa João Wist,
270, -Estrada Nova _ Nesta _ Oficina Latoaria

Baumgartel Ltda. _ Estrada Rio Cerro 11 _ Nesta.

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

I'areça� neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

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

IH/Jaraguá do Sul, 22 de janeiro de 1987
Aurea Müller Grubba _ Tabeliã de Notas e

, .jficial de Protestos de Títulos da Comarca de J .do Sul
- -

DB'stii ,J Máq.uinas -ltda.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas;
chapas de cobre . .fundícão de alumínío e bronze.
Destíladores de aguardente e .alambi'1ues de cobre.

-.
Rua Joínvllle. 433 - Fone 72-1564'

Jaraguä do Sul _ SC

:it

ESTEIRINllAS HÓRIZONl'AIS' E VERTICAIS,
PAINÉIS pARA DIVJSÕES'"TODAS EM'MADEI
RA. PERSIANAS HORIZONTAIS E AGORA, COM
EXCtUSIVIDADE, 'AS 'VERTICAIS' EM ALUMi
'NIO E JUTA; PORTASSANFONADAS EM VÁ
iUÂs CORES E BOX: PARA BANHEIROS.

-

N�',consertamtlS ia��é� a sua .persfana,
.

Faça-nos uma visita ou, ligue-nos!

Rua Max Wllhelm, 869 _ Fone (0473) 72-0058
.Ós

Járaguá do Sul-SC. -:

Instaladora
.

,

flétrica Jarag�
Istalaçãoelétrica de 'baixa é alta tensão, montagem
de painéis.

-

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

.

ANTES DE·TOMAR UMA

DECISÄO, TOME UMA

DECiSÃO INTELIGENTE.

'Calé saSSE

quarenta por cento do to-
-

tal de parlamentares, Esse
número cresce de impor
tância quando se sabe que
das seis constituições que
teve o país, apenas na de

.

1933 a mulher participou,
com a -parlaméntar Carro-

.

ta Oueíroz. A presença da
mulher no Legislativo vem

aumentando aos poucos.
Em 9,7 anos de república
apenas 19 mulheres ocu

param cadeiras na"Câma
ra e no Senado, com o nú
mero crescendo na Cáma
ra desde 1974, enquanto
no Senado, apenas em

1979, Eunice Mic:hiles assu

miu como suplente do se

nador João Bosco, falecido
logo no início de seu man

dato. Michiles será agora
deputada federal, eleíta
qué foi pelo 'pFL do Ama,
zonas.

Nesta Legislatura o �e-
'nado não terá ner+um»
mulher entre seus n in
tegrantes, embora muitas
delas tenham se candida
tado nas últimas eleições.
A Câmara quase triplicou
o número de mulheres co::n

relação à Legislatura que
se encerra, agora. Eram 8

e, agora serão 21.

A propósito, o parla
mente catarinense (Assem
bléia Legíslatívat, após dó
cadas, conta:rá com uma

representante das mulhe
res, a agricultora Inr'

Choíriackí. eleita pelo PT,
e que rEill[esentar'á o Oeste
Catarinense.

INIERIMOYEIS
'Intermediária de
Imóveis Ltda.
-VENDE-

_ 1 casa em alvenaria com 150m2, no Jaraguä
Esquerdo, px. CereaJista Urbano. .

1 casa de madeíra c/100m2 e terreno ci ..
:.

1.70Qm2, rua Joinville, fundos Churrascana

Pavanello. . ,

1 terreno com 140.000m2, na BR-,101, próximo
.a Bana Velha. ._

1 terreno com 13.000m2, na rua José Emmen-

dörfer.

R. João PiCcoli, 104 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul

Um toque de amor. Dê Ilores a quem você

ama. Decorações, buquês, arranjos, plantas orna

mentais, coroas, com entrega a domicilio.

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

Comercícl Florícmí
Máquinas de escrever manUétl,· elétrica e eletrô

nica, calculadoras, arquivos, cofres, fichários, es

crivaninhas, balcões, armários, prateleiras, cadei
ras fixas e giratórias, bancos, poltronas, Relógio!
Ponto, autentícadora de Caixa.

Acessórios para máquinas em geral
Completa assistência Técnica

Consulte-nos pelo Fone: 72-1492

,.Clínica de Fonoaudilogia e PSicolog,ia
OLGA ATAIDE SALDANHA ROSELY HÉLENA OLSEN

Foaoaudíóloga Psicóloga
CRFA ;_ 0268 CRP 07/03037

Terapíá da voz-tala-audíção-língua- Psicodiagnóstico - Psicomotricidade -

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

.

. Orientação de pais. .

Av. Getúlio Vargas, 49 _ lI? andar _ Jaraguá do Sul

Comércio ,de Proditos -Têxteis

�--"-,-,--

Walter Lida.
COM�RA E VENDA DE.FIOS nXTEIS, DE CONES DE PAPELÃO E,

PLÁSTICO, E RETALHOS DE TECIDOS .

Rua: 28 de Agosto 3.472 -e- Bairro Aveí _ Fone (0473) _ 72-1217

, Guaramírim - SC.
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Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

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

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.

I'

Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

energia solar.

Rua Felipe Schmidt; 279 - Fone 72-0448

Viação Canarinho Ltda.
o transporte carinhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição Os modernes e confortáveis ônibus da su�
frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 12-1422

Jaraguá do Sul _ SC.

II

TUBO DE POLIETILENO
. (MANGUEIRA PRETA)

TUBOS· SANTA HELENA lTD��
II

FÁBRICA: !lUA JO;NVILLE. 1016 - FONE (0473) 72·1101

ESCRITÓRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GOMES. 93" FONE (0413) (2·0066.
JARI\GUÁ DO SIJL� sc S

<-
""

�.__� ��....���._,_ ..���i;"

Foto
Fotografias _ eqUipamentos de crne

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 fone n-018t

II

-

Lanznaster
o seu relojoeiro

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

. Marechal 364 _ Fone 72-1267

PÁGINA . 07 �.

II'

IIA História de nossa gente não pode ficar só na saudade"

CONFIRA A HIS':föRIA.�.

� Isto é, em 1930, as pessoas que
habitavam Jaraguá, viviam num dos
muitos distritos de Joínvílle e o gru
pamento de casas, poucas, tinha a de
signação de freguezia, vindo a ser ele-·
vada à condição de vila com a consu

mação da Emancipação política, em

26.03. 1934. Era Intendente o sr. Ar
thur Müller que logo no dia 2 de ja
neiro baixava edital. de ordem do dr.
Prefeito Municipal Ulysses Costa, lem
brando o pagamento de impostos so

bre vehículos terrestres e bens immo
veis para o mês de janeiro.

_ O Dr. Med. Fritz Weiss, formado
pela Universidade alemã de Praga,
mantinha o Krankenhaus "Lulse
nheím", O Hospital "Lar de Luise", que
ficava no local onde hoje se acha ins
talado o Novo Hotel, à rua Artur
Müller, onde se realizavam alta círur-

I gia, partos, moléstias de senhoras,
! olhos .e clínica em geral, além de ba-
nhos medicinais e massagens de qual- ...HA 22 ANOS

quer genero. Atendia a qualquer hora - No mês de janeiro anunciavam

, do dia ou da noite. os seguintes profissionais liberais as

_ O dr. Marinho Lobo, advogado, suas especialidades: Dr. Reínoldo Mu
atendia todas as terças-feiras, na Av. rsda, advogado; Dr. Murillo Barret� de

, Independencia, junto da redação do Azevedo, advogado; Dr. Erich Kauf-
"Correio do Povo". mann. médico-cirurgião; Dr. Fernando
O Veterinário que·· atendia a re- A. Spríngmann, médico; Dr. Waldemí-.

zíão era. Carl Scholz e a Frau (Sra.) TO Mezureehen. médico; Dr. .Francisco
E. Hagemetster era parteira-enfermei- Antonio Piccioni, médico em Corupá:
ra, O Dr. Med. João Asanger clinicava Dr. Jörn Soelter, cirurgião dentist��·
também em Jaraguá e o sr. José Gaya Dr. Tv� Kaufmann, cirurgião denfista e

,

era o Coletor de Rendas Estaduais.: o Atelier de Foto de Angelo Píazera.
Max Fiedler era "o fiscal de vehículos - No dia 14 de janeiro aniversaria-
da Intendência e quem quisesse comprar va o deputado federal Lauro Carrieiró
um bom par de tamancos deveria con- de Lovola, conhecido pela alcunh� de

signar os mesmos de Willy Bendixen. Bororo. qFe pelo seu trabalho na Cá
Finalmente a firma Arthur Müller & mara dos Deputados em prol de toda a

Cia. anunc'ava a venda exclusiva pa- rr>gião norte-nordeste, se tornara o

ra o município de .Iotnvílle de um Ia- homem público mais requisitado e, -gra:.
meso veneno para matar formigas. . ças ao qual Jaraguá do Sul, teve a [.'2-

licidade de eletrificar todoo seu i:hte
rior. permitindo que novas in.dú�tTi,a's
se Instalassem na região rural." Ä·· im
prensa local abria espaço de primeira
página, para proclamar os seus incon
testáveis méritos. Loyola que vem -a ,.

ser sogro do Dep, Federal Pedro Colín.i..
já faz alguns anos que faleceu, sendo "

sepultado no Cemitério Municipal dé"
;:

Joínvílle, ocasião em que o Diretor dO·'; ;'

"Correio do Povo", entre outros HSÖÜ
da palavra para destacar a vida pres- :
tante do grande homem público.

• .•HA 57 ANOS

Barão de Itapocu

Sê de Desportos. Como se vê não ha
via liga no Município.

...HA 30.ANOS .

,.

- O dr. Reinoldo Murara, .recém-,
formado em Curitiba, voltava ii. Jarçi;
gua do Sul para aqui estabelecer se'
como advogado. Era Juiz de Direito
da Comarca o dr. Paulo : Peregrino
Ferreira, mas em fins de .dezembrq/56
assumia o dr. MaxiniHi'a�jà .Teodoro
Morgenstern, como Juiz de' DiH31t.ô
Substitute.

.

- Convocados pelo presid�nte·,. de
veriam comparecer à primeira reunião
ordinária da Câmara Municipal de Ve
readores 'no dia 5 de fevereiro os se

guintes edis: Ney Franco, Raimundo
Emmendoerfer, Mário Nicolini, João,
José Bertolí. Fidélis Wolf, João Lúcío:
ela Costa, José Pasqualini, Artur
Müller Augusto Sylvio Prodoehl,
Erich Batista e Durval Marcatto .. ",,�_

...HA

..•HA 40 ANOS

10 ANOS

Começava nesse início de 1977 a
"guerra" do vestibular, A FERJ-Funda_
cão Educacional Regional Jaraguaen- �.
se, oferecia 100 vagas para a Faculda-
de de Estudos Sociais e as provas ti
nham lugar no Centro Socal do SESI, ,.

à ma Walter Marquardt, ·835, onde a

faculdade estava provisoriamente ins
talada.

- Na última reun'ão do R.C. de Ja
raguá do Sul, os rotarianos presididos
pelo Preso Muríllo Barreto de Azevedo,
realizavam proveitm:a atividade rot�
rfa, rio sentido de assini;llar o 25Ç ano

de fundação do clube. Moacyr Sens,
Presidente do

.

período 1977/78, apre-
se·ntou Um verdadeiro "Brainstorming"
tempestade de. idéias procurando ..
sugestôes para comemorar melhor os

25 anos no primeiro semestre de 77.

_ Dois médicos anunciavam seus

serviços profissionais: o dr. Waldemi
ro Mazureehen com Casa de Saúde na

Rua Mal. Floriano, 152 e o dr. Renato
Walter com consultório e residência
ao lado da Prefeitura Municipal com

telefone na 3. Mas dois outros médi
cos também anunciavam seus serviços:
a Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz e

Garganta do dr. Armínío Tavares, de
Blumenau e o dr. Sadalla Amin, com a

mesma especialidade, em Joinvílle. O
dr. Alvaro Batalha era o Diretor Mé
d'co do Hospital São José e os advo

gados da cidade eram os srs. Arqui
medes Dantas, à Mal. Deodoro, 343 e o

dr. Luiz de Souza, à Av. Mal. Deodoro,
I 210. A Farmácia Nova, de Roberto.

,. Mauricio Horst se achava instalada na

.
Av. Mal. Deodoro, 30, onde ho-e está

_

a Loja Koerich, pert'nho do cruzamen
to das quatro princina's V;8S da c'rlr>-
de. O Tenente Leônidas Cabral Herbs
ter era o Prefeito.

_ No começo de janeiro de 1947
tinha lugar o prilneiro

-

clássico do ano,

o ACA-BAE, i.é, Acarai x Baependí.
vencido pelo último pelo escore dê
2xO, muito festejado pelo presidente do
Baepe)1di, dr. Alvaro Batalha. O Juiz

. era Pedro Sales e ö sr. Norberto SfClmm
era o representante da Liga Joinvillen-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Comercial de Peças lida.

das no chão, duas águas e

meia, com uma sala, cozi-
.
nha. e dois quartinhos.
Exemplos: o rancho do
Turi, do Ernesto Maffez
zollí e do Luiz. Há outros,
já "condenados".

9. AS MORADIAS DOS
DUQUESES _ Houve di
versos tipos: primeira
mente apareceram os ren
chos, cobertos de palha
guaricana. O 'primeiro de
les localízava-se próximo
da atual igreja. Ninguém
sabe quem o fez, supondo
se caçadores e curiosos de
terras nos anos 1916-17,
porque pessoas ali estive
ram em 1918, afirmam que
na época "já era bastan
te velho e usado". Tinha
um lugar pare fazer fogo,
todo' aberto e um estrado
zinho de ripas partidas
f or r a d o s de palha,
fechado em três la
dos, para dormir. Era o

rancho de todos. Havia
épocas que não havia nin-
guém ali, mas noutras Ii- O quarto rancho per-

. cava lotado. Cada um que tenceu a Antônio Tavares,
chegasse trazia sua comi- em 1920, onde acha-se o

da e seus cobertores para Escritório do Frigumz. Na
os

. dias que alí permane- salinha vendia "pínguí
cessem. Os senhores Isido- nhas", que apanhava no
ro Pedri, Ernesto Campre- Fleger. Lá morou dois
gher, Hermínio Nicolíní, anos e sumiu. Com um

Henrique Maffezzolli, posa rancho assim, praticamen
ram lá muitas noites .. Mas te todos começaram: o

quem morou ali alguns' Carlos Ramthum, Alexan
meses e anos foram o "Co- dre Buccío, Frederico Zin
ronel", o "Cesco" e o ke, Bortolo Prestini e Luiz
"Momí". além de outros. Cecatti. Alguns íncendía
Deve ter desaparecido nos ram-se, como o deste úl
anos de 1920-21. timo, onde acha-se a

Granja do Eugênio Presti
ni. Depois vieram as ca

sas de madeíra, geralmen
te falquejadas com o ma

chado. As colunas firma-

do, de paus com terra e

coberto de folhas de gua
ricana. Estava pronto em

1919, onde morou cerca

de 3 a 4 anos. Alguns vi

sitantes, ao invés de ficar
no "hotel", como chama
vam o primeiro rancho,
paravam no Nicolini. As

palmeiras que acham-se
nos fundos da casa do Ma
cedo, são herança daque
le pioneiro. Devemos con

serva-las. O terceiro ran

cho, de terra e de folhas,
mas com algumas tábuas
no chão e parede foi o do
Sr. Henrique Maffezzolll.
onde mora o Sr. Luiz. Foi
feito pelo pai e filhos em

1920, onde alojou a famí
lia.

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

Seguiam as casas de ma
deíra alinhada: com sala,
cozinha, três quartos, va

randa, sótão onde guar
dava-se' sementes e ferra
mentas, geralmente. gran
des. Não haviam móveis
- a roupa ficava jogada
sobre um cipó esticado; o

fogão de tijolos com um
buraco em baixo para a
lenha e uma chapa' com
três bocas. Do lado de fa
rá estava a chaminé e o

lavador, além da game
la de madeira. As camas
eram de tábuas ou ainda
de cipó (tarimba).

Peças e acessórios originais e assistência téc
nica autorizada ARNO, WALITA, BRITANIA,
BLACK & DECKER, FAET, GE, ELETROLUX
FAME e FORNOS LYER.

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

Jaraguá do Sul _ SC.

Dr. Allevir A. Fogaça Júnior
Advogado

o tipo mais ínteressan-,
te de casas foi o enxaimel:
de madeíra ,e tijolos so..:;
bre pilares. Exemplo: as
do Giocondo, Germano
Campregher, Zinke, salão
do Henschel, Artur Rope
lato e Escola V.elha. In
felizmente hoje não exis
tem maís, apesar da insís
tência da preservação.

Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 72-0498

Jaraguá do Sul-SC.

O homem e a mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calçados, tênis, con

fecções e calças US-TOP. A mamãe e a noiva tam

bém têm completa linha de artigos Infantis e en

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

Aproveite as promoções especiais e vísíte a

1.01·['10 .

Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 72-0648 _ Jaraguá
do Sul e a

Bo,rdados e Confecções A. B
Rua 28 de Agosto, 2177 _ Fone 73,0363

Guaramírím
Solicite a visita das nossas vendedoras.

A partir de 1960 apare
ceram as de avenaria, co

. mo: Píccoli, Demarchi,
. Willy Werner, Seveghani
e Dallagnelo, '

O segundo rancho foi o

do Hermínio Nícolíni. on

de acha-se atualmente a

casa do Sr. Aurino Mace-

Persianas José
Desde 1917 atendendo bem e vendendo qualidade.
Nem a chuva e nem o sol farão efeitos sobre as

Persianas José Emmendörfer que são fabricadas com
lâminas .de dura-lumínio e suas cores fixas e sólidas
são esmaltadas a fogo.

Rua Jacob Buck, 46 (fundos do Bradesco)
Fone: (0473) 72-0247OCULOS?

... � ·\enteSpaguea5 ...

-----�-

Confecções Sueli Ltdc
.

Vestindo bem Senhoras e Crianças
Vá conferir a mais variada coleção de Inverne, aproveitando

as vantagens do preço e crediário Sueli
Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085 _

F. 72-0603 Jaraguá do Sul _ se..

Loja 2 Rua Reinaldo Rau, n° 530 _' F. 72-2911 _

Jeraguá do Sul _ SC.
_

.

Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 63) - Portal de Jaraguá,

Clínica .Veterinária
SCHWElTZER

JOALHER1A A PEROLA
OT1CA MODERNA
reinoldo rau,289

WALDEMARDR. SCHWElT ZER

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
raio x, internamentos, boutique. .

Rua Joinvllle, nf] 1.178 (em frente ao Supermercado Brelthaupt)
Fone 72-2840 _ Jaraguá do Sul - Santa Catarina.
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LmERAR OS PREÇOS?
O que teria acontecido

se o governo teria libera
do o preço do leite ao in
vés de' tabelá-lo em Cz$
5,20?

'

Dependendo da razão
da escassez, só de duas

Liberar ou não os preços ?
.mo do consumidor, líbe

. rando o preço desaparece
a própria razão da escas

sez.

Porque as pessoas esto
caram? Porque estavam
na expectativa de um au

mento do preço decretado
pelo governo. Se o gover
no não faz isto, não há
mais razão de empatar,
investir dinheiro em um

negócio sem perspectivas
de lucros.
A mercadoria reaparece

e o preço deve baixar, já
que a probalidade de que
o governo tinha acertado
o preço até então decre
tado é baixíssimo e só

pode ter sido alto porque
do contrário entra em

nossa segunda alternativa.
Este raciocínio é aplicá
vel a produtos como o sal
e outros, mas o problema
do leite entra no segundo
caso.

.2) A outra possíbilídade
é que o produto faltou por
que o preço fixado pelo
governo era tão baixo que
não houve estímulo para
os produtores investirem
neste negócio. Se o preço
deste produto for liberado,
acontece exatamente aqui
lo que você estava Que

rendo dizer logo no início:
Aumenta, e aumenta mui
to.

Mas a estória não pára
aí. Quando o preço de um

bem está relativamente
alto, acontecem três coisas
simultaneamente: De um

lado diminui o consumo.

Aquela dona de casa que
fazia doce de leite, pasra

.

..

a fazer doce de banana.

É ali na Av. Mal. Deodoro, 744 (proximidades do A mamãe, que deixava

Colégio Divina Providência) ou faça ii sua enco- tomar leite a vontade,'·

menda pelo fone: 7.2-nS7. começa dizer "chega"!

==========�==�=-__========================� �D�e�o�u�t�ro��lado aumen-

uma?
1) Se ii causa da escas

sez do produto é especu
lação ou do produtor, ou

do intermediário OU mes-

C.h a 1 é
IMOBILIARIA E

REPRESENTAÇÖES LTDA.
VENDE

Terreno, Rua Friedrich Zonenhol cl 450,OOm2

próximo WEG II.
Terreno, Ilha da Figueira c/580,00m2 próximo
Indumak.
Terreno, Loteamento Flávio 11 cl 450,OOm2 pró-

.

xímo da Escola Lenzi.
Terreno, Rua Emil Burow c! 400,OOm2 próximo
Beira-Rio.
Casa Loteamento Centenário cl aprox. 100,OOm2
em terreno de 420,OOm2 prox WEG 'II .,.

Cara Rua Pe. Alberto Jacobs c] 110,00,m2 em

terreno de 500,OOm2 próx. WEG L

Casa Rua José Emmendorffer cl 115,OOm2 em ter

reno de 340,00m2.
Casa Rua Marina Fructuaso cl 105,OOm2. em ter-

reno de 400.00m2.
.

Casa Loteamento São Luíz-Jguá Esquerdo cl
100,OOm2 em terreno de 400,00m2.
Casa Loteamento Sao Luiz-Jguá Esquerdo c]
BO,OOm2, terreno de 400,00m2.
.Apartamento no Edifício Deniz, Rua José Emmen
dörfer cl 120,OOm2.

Ft"ioliveira Com-�·· e Repres. Ltda.
, Fiambreria

Sob a direção de Marcy Mascarenhas de Oliveira

Presuntos, Queijos, Linguiças, Defumados,

Carne de Porco, Carne Bovina Beneficiada,

Chester, Peru e Frango (inteiros e em pedaços).

Para nós, seguro não é' só . garantia de ri�cos

Seguro é

Prestação de Serviços,
, Consulte ... nos

Seguros A. G a-r c i a
I

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

tará a produção. E é este
. o fator de máxima impor
tância, porque é isto que
é progresso. Primeiro o

colono deixará de dar lei
te aos porcos, mas tam
bém não mandará aquela
vaca para o abate, porque
com o preço melhorado,
o pouco leite que ela ain
da dá, paga as despesas.
Mais importante porém,
é que haverá maís inves
timento no ramo, isto é,
os colonos e fazendeiros
criarão maís vacas com o

propósito específico .de
produzir leite.

PÁGINA O�

. Será Cz$ 5,201
Não seil Ninguém sabe,

porque depende de tantas
incógnitas, c o m o p o r:
exemplo a maior ou me-:
nor disposição de nossa!
mamãe 'acima de gastar i
seu dinheiro em leite pa-l
ra os' filhos e também do!
fazendeiro em investir em:
pesquisas pare melhorar i
seu rebanho.

.

,

E se por acaso o gover-
i

no milagrosamente - acer
tou o preço de Cz$ 5,20,
estaria tudo certo: agora?

,

Definitivamente nãol . E
preciso passar primeiro
pelo estágio do preço al
tíssimo para incentivar o

investimento.
O longo período de pre

ços tabelados baixos, for
çou muitos produtores ao

ebate não só dos anímaís
produtores de leito. mas
até das matrízes. Simples-

- mente não aguentaram
mais financeiramente. Por
tanto o caminho da libe
ração é longo e penoso,
Mas é o único..E quanto
maís o governo espera.
tentando dirigir a econo

mia com decreto ebolícla.
quanto mais penoso será
o fim.

O terceiro acontecimen
to é o melhor para o con
sumidor: Na mesma pro
porção que diminui o con

sumo e aumenta a oferta,
cai o preço. Cai até onde?
Cai até 9 preço justo,
certo, aquele . preço que
cobre todas as despesas e

ainda sobra um lucro ra

zoável, mas também 'per
mite que a mamãe dê lei
te suficiente às crianças,
Mas de outro lado, aquela
vaca terá que ir à faca
mesmo, substituída por
uma de boa raça.

�i

(Rolf Bothb Hetma,nn';j
- _. -

; .. '.
-:

.

: i

Posto de .Vendas . Ma'reall'f.'< li·
Chapéus, bonés vízelras, camisas, shorts,

bermudas e cordas
Em frente à fábrIca. Amplo estacíonemento;

� FRl<iORíFICO Ci U,M Z ·S. A.
Produzindo aUmentos com qu�11da4� e higiene
desde 1945.
FrlgorUico ... Supermercado e, Fá�rica de Rações,

," .,:',

eim.Spezia Lfdl.&.
SERRARIA E SERVIÇOS DÉ TRÀToir'

Madeiras para construção e. serviços de trator
com profissionais altamente especializados. .

Rua- João, Januário Ayroso, 772 _. Jaràguá Es-
�

querdo _ Fone� 72-0300 _ Jaraguá do' Sul _;" SC;'

_._�-------__:---=--===-.

Mari UnissexCabeleireira
Serviços de cabeleireiros para homens' e se

nhoras -com manicure, pedícure, maquilagem, de
pilação, limpeza de pele e massagem. Comércio
varejista de cosIilét�cos. e artigos de perfumaria.

Rua Erwíno Menegotti 66 _ Jaraguá do Sul.

PRÊMIO PETROBRÁS DE
CONTROLE DE QUALI'DADE -1986

,,2& '

�

II

II ANOS'
'.

.

��eg19�6· I:�
li.
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Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob n9.0075

EscritaS
.

fiscals e contábeis'·
-

. Imposto, de Renda
- Registro de Mícro-Bmpresa '

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

1 Lanchonete e SOlveferia PioDufm
Lanches, pizzas, petiscos, sorvetes e gelo\ "

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO

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

"Desempenho industrial de SC
lançou

PÁGINA 10

contido em livro

'.Falo .Ceníer Lida.'

A Secretaria da Indús- tria e Comércio, terçá-feira, día 20, a obra
"Posição _ A Grandeza da
Empresa Catarinense", edi
tada pela Secretaria e que
faz referência ao desem-

-

penho de mais de 230 em

presas. Segundo o secre
tário Décio Moser, ao

lançar a publicação, a SIC
procura divulgar, com ba
se nos dados obtidos nos

anos de 1982, 1983 e 1984,
os elementos indicadores
das potencialidades das
maiores organizações pri
vadas de Santa Catarina,
'constituindo significativo
painel da economia cata
rínense. O. trabalho con
tém 153 páginas e foi ela
borado pela equíps técni
ca da Secretaria da Indús
tria e Comércio, com

apoio das empresas e con

tribuições do Gaplan e da
Casa Civil.
"Posição _ A Grande-ri

da Empresa Catarinense",
referente ao período 1982}
84, foi elaborada com ba
se nas informações pres
tadas pelas próprias em

presas, indicando remo de
atividade, patrimônio lí
quido, ativo operacional,
capital' social integraliza
do, número de emprega
dos, valor das exporta
ções, principais insumos
utilizados, produtos fabri
cados, entre outros.

Revele seu filme a cores e ganhe .deseonto de 30%
mau: urna ampliação do 20x25 e um álbum como

brinde.
.

XEROX _ APENAS Cz$ 0.60

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

INFORMATIVO ROTAl,UO

O' Q'ualro-M,eia
C·inca

"Rotary Leva Esperança"
DIA DA PAZ E DA COMPREENSÃO MUNDIAL

Os clubes do distrito 465 já estão se prepa
rando para comemorar condignamente o dia 23
ti� Fevereiro de 1987. como o DIA DA PAZ E DA
CL'MPREENSÄO MUNDIAL A comemoração co

inctde com o 82(} aniversário do Rotary, que é

quando se celebra a expansão da. r,e�e Interna
cíonat ..

' das atividades dessa orgamzaçao em prol

.,
da compreensão mundial. A primeira e mais .in
ternacione) organização de clubes de serviço
conta com .12,000 Rotary Clubs em 160 países e

regiões geográficas.
_

Afim de promover a paz e'" a compreensao
mundial, rotarianos das várias regiões apoiam
os vértos programas da Fundação Rotária do Ro-.
tary International. Essa Fundação já .dispendeu
maís de US$ 140 milhões em seus programas
humanítáríos, de bolsas educacionais e de inter-
câmbios internacionais.

.

Diversos jovens de nossa região já estuda
ram e ainda estudam no exterior sob o patrocí
n'o do programa de Bolsas Educacionais da Fun
dação Rotária ou como participantes de Inter-
câmbio de Grupos de Estudos.

.

A Fundação subsidia quatro programas huma
nitários com projetos em aproximadamente 90
país-es. O Programa Pólio Plus patrocina campa
nhas de imunização em países em desenvolvimen
to como é o caso brasileiro. O Programa "Saúde.
Pome e Humantdad- " patrocina cerca de 50 n"'
jetos de nutrição, treinamento e. asgístência rné
cl'cu. O Programa de Subsídios Especiais co-pa
trocina proetos de prestação de serviços interna
cionais provendo subsídios equivalentes �s cor

tribuicões arrecadadas pelos clubes ou distritos
para urn determinado projeto. O Programa de
Assistência em Caso de Desastre do Rotary Inter
national proporciona subsídios para socorrer as
vitimas, como as que assolaram regiões da Co
lúmbia, na erupção vulcânica de 1985.
(Da Comissão Distrital de Relações Públicas do
D'stríto 46� _ Ano 1986-87)

·ADV·OGADA
Dra, Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de trânsito - in

ventários - cobranças e advocacia em geral.
Rua Reinaldo Rau, 86 - sala 4 Fone 72-2.7 11 I

450CH
I Vende-se moto CB-450
'Custon, 85, com 9 mil
km original. Tratar na

. Procópio Gomes 227, na
Marschall Polimentos.

i
__

Persianas horízoutats e
.

verticais,
box para bap.helros,

.

divisões, toldos, portas sanfonadas, esquadnas
e cercas em alumínío.

Consulte-nos! Fone 72-0995

ESCRITORIO JURlDICO

José Alberto Barbosa
Alexandre' DeUagiustina Barbosa

A D'VO G A DOS

Rua João Marcatto n. 13 '"'"' 2° andar, Saia 2C4

Jaraguá do Sul.

.
.

Compre seus matertals de construção na

Arte Laje J a r aguá
Matertals de construção e telhas coloníaís direto. da Cerâmica Vilã Rica.

Aquecedor Solar da Punllería Jaraguá.

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

Temos o melhor e um bom preço.

I
I
I
I
I

I
1-

. t
1
I

r
,

SUBA NA 1I0NDA

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

12-2334 e 72-1292 ,... Jaraguá do SuLSC.
-------------------------------

CHE GOU A

CONCESSIONÁRIA HONDA DA k.EGIÀO. CO·
MERCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TÉCNICA

. E BOUTIQUE HONDA-WAY.
."

ENTRE NESTA HONDA DA MENEG01TJ
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA .MAQUINÂ�., '.

" \ Rua AdéUa Fischer, 239 (Rodovia BR 2HO)
Fone '12-2999. _ J8raguá do. Sul -:-

sc.
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.Olárádeelmeatt
Falllil.�re$ enlutados do senhör ,

WALMOR BOR-NHAUSE'N,
consternados .com o seu faledmentQ, �gradecem
a todos os .que remeteram tlores, €oroas. cartões
e acompanharam o extinto para o sepultamento
no Çemitério Municipal. Agradecem especíàlmen
te ao Sr. Márcio Luis,Nascimento, ao Corpo de
Bombeiros de Jaraguá do Sul e Blumenau, aos pa
rentes. amigos e vizinhos que ajudaram. o resgate
do corpo, ao Dr. Nlshímorí, a Funerária Bom Pas
tor e a todos que direta ou Indíretamente presta
ram colaboração durante (}IS dific.eis

.

momentos
por que passaram.

Agradecem também aos. que assistiram a.

míssa de sétimo día, celebrada -sexta-íeíra, I' '1a:
23 de janeiro, às. 19h30, na Igreja Matríz São. Se-
bastião.

.

N.ola�t, de

.Jaraguá do Sul, janeiro de 198,7'
._ ....-------_.:::.... _._-�--;.----,_.

FUNDAÇÄO EDUCACIONAL REGIONAL
JARAGUAENSE tFERJ) "

• EDITAL N" 01/87

A Fundação Educacional Regional J'araguaens«
comunica. que as Matrículas para os' candidatos
aprovados no Vestibular/ACAf'ri/87 aos Curso.
de Admínístração e Ciências Contábeis em JL.

raguá do Sul serão:
Data: 26 a 29 de janeiro de 1987.
Horário: 8:30 às 11 :30 e.' das 14 às 18 horas.
Local: Campus da FERJ _Av. dos Imigrantes, 500.
Preço da Matrícula' do Curso de Adminístração:
Cz$ 1.350,00 (Hum mil, trezentos e cinqüenta cru

zados), pagos no ato da matrícula.
Preço da Matricula do Curso de Ciências Con.á-
!1e.�: Cz$...

.

_

Documentos Necessários Para a Matricula
01 ;_; Requ.erimento (fornecido pela Insmucão):
02 _ Recibo de pagamento' de taxa de matrícula;
03 _ Certificado·Militar (duas fotocópias .:_ íren.e
e verso); 04 _ Título de Eleitor (duas fotocópias
.-. frente e verso); 05 _: Carteira de Identídade
(duas fotocópias _ frent.e e verso); 06 _ Certídão
ds Nascimento ou Casamento (duas fotocópias);
07 _ Diploma de 2Q Grau pata os íormauo., l:.!

normal ou técräco (g.tiàs fotocópias _ frente
.

é
.

vsrsoi: 08 _ H síóríco Escolar dp 2Q Gnu, em

duas vias (origi:qal e íôtoeópía): 09 _ Três totos
.

?x4: 10�, CPF _;:: (própr!o, do pai ()1' responeável]:
11 _ Declaração de horário,de trabalho.

:-"013'5.: Ös: caridíaätos aprové\dos aos -Cúisos 4�-'
Administmção e Ciências Contábeis, deverão
fa�er sua matriCula nos dias e horários previstos;'

to perderá sua vaga,' sendo chamad0' o ségUinte,
Pi'! cla�slticacáo.
As aulas t�rãö início dIa 09 de março às 19 horas.
-.,' 'Jâiâgtiâ -do Sul, 20 de janeiro de 1987.

FotQ Nortelâ.ndia . I .tela.
Rua Venâncio,da Sllva �orto 785 ,.- Fone' '72-2804'

Meta '{u:,�ica ,Franza. Ltda.:
Rua l:Ieinz Maiinke� 210 __ Fone 72-1381

Preço do aírroz, .p:r,eocupa - políticos do Va,le do Itapocu
As

.

fortes chuvas causa- 'j
ram sérios prejuízos, prín-t
cipalmente na çanaäzeção.
de águas pluviais.

A safra do arroz, deste . .áno passado, recebia Cz$
ano, na região, é eonside- 140,00 pela saca.
rada boa, rio entanto, o

produtor se vê diante de ,APOIO DA SECRETARIA
um quadro constrangedor: .

DE JUSnçA
o seu produto é peuco va-

�

,

lorízado, Em vista deste - Em virtude"das fortes
fato" os Diretórios Muni- enxurradas que têm caído
cipais do PMDB enviaram com regular freqüência
telex ao depútado federal em Jaraguá do Sul, o pre
Luiz Henrique da Silveira; feito Durval Vasel enca

solicitando sua interven- mínhou
.

telex ao secretá
ção em favor dos agríctil- rio da Justiça do Estado,
teres da microrregião do

.

Dr. Mário Eduardo Lobe,
Vale do Itapocu, haja vis- solicitando o apoio e .au
ta que os benéficiadores. xílío no sentido de empres
além de pagarem Cz$ .. 'tar os camínhões. hídro-
90,00 a saca, a'nda dese- jecteadores para, desobs
jam parcelar o pagamento trução das tubulações exis
ao produtor Quê, i.,á !la

-

tentes no m�Il��ípio:.,_,__

do

Poupança rende'
7,80·/�: dezem,bro ;

A inflação do mês de
dezembro, do ano passado,
medida pelo INFC, somou
7,2.7%, correspondendo a

uma taxa acumulada cl'�;
22,15% desde março, mar

cando a inflação do cru

zado, e'.,62,94% desde a,

neíro, i:ric�uindo os 32.45%
dos meses- de janeiro e fe
vereiro. Com a oíícíelíza-:

'

.. cão da inflação de dezem
bro, o. gatilho salarial de ,

20% vaiser aplicado para'
Os trabalhadores que têm i

dissídio nos meses de mar-
'

ço, abril e maio, restando
um díferenc.al de 2,15.
pontos percentuais Cl ser.

.

contabilizado para o nró-:
ximo disparo do gatilho.'
Cem a inflação oficial

de 7,27%, divulgada na se7
zunda-íeíra, dia 19, o Fen

dimento da caderneta de
poupança referente a de-

','I�' ,zembro será -de 7,80%. O
resultado é obtido soman-

do-se o índice de inflação
do mês passado e a taxa
de juros de '0,,5%.

..
.

•• .» .<:

A tos de 'D€U,F�
,quais- são?,

• Este s�tá um dos princr- ,

pais .temes- a serem abor- ;

dados IW congresso regío-
'

nal
_ das. Testemunhas de ;

Jeová "que' será realizado;
no '.' GinaSlú Ivan Rodri
t;U0.",

.

'em
..

JOinvill�,- nos
..

proximos _

dias 31' de Ja- '

.' II ,; 1'0 e' 1 � 'de [ev-erei ro:,. ()'L,
'

evefito retinirá' tepresen-':
'.E�ntes de Jaraguá do Sul'
e demãis cidàdes do nor-

te e litoral nort.e de San- :
ta Catarina, que pöêl�rão
assißtir' e participà-t .de

. mais de duas d�J:ena�j d.:e
palestr�s e demonstra-

.

ções, enfocando' ö tema
central: "Andemos 1')':0'

gressivar:n�i1te nos c�h
nhos de, JeoY,á". O públf::'
co em geral está séndci,ex"
tensiv-aFl,ente convidàd5:'��

. ,.',_ ... .--,__ ._ .. , .... _ «._� _�.. , __ .. " • ..;r...,.-._._,... ...._.__..... ,.._,.._,··__,. �· __ •

<,

Jaraguá do Sul, 09 de janeiro de 1987
tOURIVAL ROTHENBERGER _ Presidente
Conselho.

Sociedade Esportiva .e Recreativa Víeírense
UDITAL DE CONVOCAÇÄÖ'

.

Pelo presente, são- convocados os memb-os
do Conselho Delíbsratívo da SOCIEDADE FS
PORTIVA E RECREATIVA VIEIRENSE, para "

reunião ordinária do ano, a realizar-se no d'a 29
ele janeiro de 1987, às 20 horas, na sede da So
ciedade, para deliberarem sobre' a seguinte Or
dern do Dia:

Eleíçãô da Diretoria Executiva para o b.énlo
1987/1988.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO N� 1423/87
Reajusta' Vencimentos dos Ssrv'dores

Municipais e dá outras provldéncias.
O PREFEITO MUNiCiPAL DE JARAGUA ,CO

SUl. no uso de suas, atríbu.ções,
DECRETA: '

Art, 19 � Fica ccncedído aos Servidores PU

blicos Municipais um reajuste, que terá efeito
retroativo a partir 'de 01 de janeiro de 1987, na

ordern de 30% (trinta per cento) sobre os venc'<

mentes> em vigor no mês de dezembro ße 1986.
Art. 2Q _ Os proventos dos inativos muni

cipais serão reajustaéos no mesmo perc;;entual' e �

data dos funCionários .em atividalie. .

Art. 3Q __
As despesas decorrentes do presente

Decfeto correr\}o por centa de recursos próprios
do Orçamento vigente.

, Art. 4Q _ Este Decreto ,e.ntrará em vigor, cO,m
e�eito retroativo; no d!a 01 de janeiro de 1987,
revogadas as disposições ,em contrário.

Jaragu& do Sul, 15 de janeiro de 1987.

I DURVAL VASEL . IVO KON'ELL

•

Prefeito MuniCipal Secreto de Adm. e Finanças

V END O

JOI!O vk1ro,,: novo� raibain para Fusca. com pára-
..•.

brÍra degradê azul.
.

.

Rua Cei.. Ptocõp'o GOP'lE";. 246 - Fone: 72 0363
.

com Geninho.
.

I
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FURGões, FURGÖES ISOTI!RMICOS E FRIGORlRCOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrtco Fermi, 113 - Fone 72-1011

A rota da malha

Nós temos tudo
.

para a radar a todos.
.

Yen a conhecer
a linha Chevrolet 87.
Conheça c�-

.

-

;_c;:: lo.a a linha Chevrolet 81, a mais completa do mercado.
Nós temos c- c ':j,.'C' que você necessita para preencher as suas exigências.
Saia rodando <:'\.T,1 c que éxiste de melhor: Monza, Caravan, Opala,

'. Diplomata, Chevette ou Marajó. .

Veja de perto as nevídades e as vantagens, além dos planos de- I I
t-r-sncíemento facilitados.

I!I Emmendörfer Comércio de Velculos Ltda,
Av. Mat. o.odoro,557 - Fon",72·06S5 e 72·0Q60 - Jarlgu" do sul·se

Foi bem assim. O 12 de

janeiro de 1987 reunia
maís uma vez o Rotary
Club Plortanópolís-Bstreí
to, na "Casa' da Amizade",

. no Estreito continental.
.

Nesta época as reuniões
são sempre muito concor

ridas na Capital do Esta"
do. Muitos turistas rota

rianos aproveitam para
conhecer os clubes locais
e recuperar a freqüência,
o ponto alto de todo o só
cio. Naquela noite, lá pe
las 20:30 hs. o .sino chama
os companheiros para a

reunião .. O Protocolo dís- .

tr.buí os visitantes ao 1- n

go da mesa principal.
Brasileiros de muitos Es
tados se fazem presentes,
juntando-se aos argenti
nos e uruguaios. Uma

confraternização geral.
Ao meu lado, também
ante está sentado um

cara que me parece famili -

ar. Eu devia estar do Ia
do do Comp, Kotroba, de
Buenos Aires, do RC Cons
títucíón, mas a composi
ção da mesa impediu a

prévia combínação. Que
fazer!

Trago comigo um exem

pler do "Correio do Po
vo". Este jornal é de mi
nha cidade. Digo que é de
minha. Então é de nossa ...

Apresentamo-nos, eu do
Leste e ele do RC Curiti
ba-Marumby, clube admi
tido em 1985 e a exístên-
.cía do jornal nos leva a

constatar que somos da
mesma cidade. Somoj, de
Jaraguá do Sul. Que co

incidência! Se tivesse
chopp poderíamos até co

memorar o feliz encontro.
Ottomar Frederico Neu
mann diz que nasceu em

Jaraguá, no Hospital do

mesmo nome, por um

desses caprichos do destí- .

no e pelos muitos abusos
e perseguições aos ale
mães; Seu pai, dentista,
juntamente com Gessner
morava em- Cörupá, pos
sivelmente distrito de Ja

raguá do Sul. Por meu la
do informo que nasci em

Joinville, ao tempo em

que Jaraguá era distrito
da Terra dos Príncipes,
onde ainda resido', vindo
de Curitiba, nos idos de
1948.
Neumann está há mui

to tempo em Curitiba e

eu completo os 39 anos

de Jaraguá, com 11 anos

de viagens semanais até
Florianópolis. Noto que
Ottomar é um líder na so

ciedade curitibana, eleito
Presidente do seu clube

para o ano rotário de 1981-
88. E você, pergunta-rne o

visitante: _ Bem- eu fui'
eleito Vice-Presidente p�
ra o mesmo período.
Ficamos espantados com

tanta coincidência, o que
rendeu um gostoso bate

.

papo, lembrando CO;Si1s do

passado e do presente
desta região ein franco

progresso.
Depois dos protestos de

um novo reencontro, quem
sabe em Curitiba. no Ho
tel Tourist Universo, na

Praça Osório, onde o

atual Presidente Odone
Fortes Martins aguarda
Os vi-sitantes com muito �

carinho, a despedida.' E o

"Correio do Povo" passou
das minhas mãos para as
mãos do Ottomar Frederi
co Neumann.
Foi um interessante en

contro em Florianópolis.
E' que confraterntzaçãol
., E.V. Schmõekel-Jen fW'l

JARAGUÁ:30ItDS BEM TECIDOS.

--�--�--���--------------�----------�------�----- I
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Elillresárils ',ell'lIrIPlstas �llcre_tas para- -a_Crill!' dos :bös,ilals lec,ais :

'Em reunião extraordiná- opção, em 'caso - extremo,"
tia dos Conselhos Delíbe- esgotadas todas - as -tenta
_i&�iw e Fiscal 'clél;._ .

Asso- tivas pare seaear ·0 _) di:1fi-:
cijlção Comercial e Indus- .. cít, a, denúncia çl� cenvê-.
tríel � J�raguá do Sul nio com o Inamps, em. OU"

.

foi. "díscutída em caráter tras palavras, o desere-:
emergenctat.. a '. situação dencíamento. .

hospitalar do raumcípío. Uma. ampla .
discussão

face aos "déficits" que 95 formou-se em tomo -dos

Hospitais São José e·JilIa- assuntos elencados, "levan
guá vem e�frentaildo men- tados na opertunídade. Os
salmente. de Cz$ 22() e empresários, de maneira

CZ$. 120, raspectívamente, geral, não' aceítamo des
em vístà do baixo preço credenciamento: e acredi
pago pela díéría {Cz$ _'" tam em outras saídas a

57,60) que o principal serem encontradas duran

comprador de serviço, o. te encontro que reuníré,
Inamps fixou, quando- na além dos representantes'
verdade o mínimo. sería. da classe. os hospitais,
Cz$ 120,00 a Cz$ 140,00. prefeitura, sindicatos pa
Os �os,pitais dão como tronais e de empregados e

. Yésti�ular:' 8S, aprov'ados el Ja'raBui
A Associação Catarí

nense das FUQdações Edu
cacíonaís, divulgou às 11

horas de quinta-feira" dia

22. a. relação dos candída
datas aprovados no Ves

Übuln Estadual ...Unificado
Ácafe/81-. Os aprovados de
Jar�guá' do Sul (PERJ),
são os seguíntes: AQm4-
nlstração dê Bmpresas+c,
Ademiro Krüger,' . Aotaír

Roachí, Alexandre,. D.

�tbósa, Antônio. Carlos
niunk, Antônio Kremer,
Adindó Schmucker, Au
guSto paüÜno'Lépeck, caÍ�
Ips Alberto Alyes,. Carl9S_ Cléndas Contábe1s:-Ade
Pascoali, Carlos Rafael· qa.' )aide Lescowicz, Altair
Silva, :' Cláudia Mel,lrer. Giese, Amauri Inácio Do
Cláúdio _ Schn-eider Dag�' row, AmHton Leoni, Ana
mal:' Rç)$ângela _ Jans�en, Maria ·da Silva,· Anderson
fEe'thér ruve, E d i o n e Kassner. Angelo Anselmo
ApareCida De�atte. Edson de Lima, Antônio MIguel

.

J"'.mel . Hertel, Everaldo Klutckówski, Celso Mali
Sé�g1o A. \VáQderley,':Fer- seF Dionízia Jane Chiodi-

.

fiando...IeDsen, FraneiSÇo ni, Edilson Doubrawa,
Ricardo ·Sehlochpt.' :Gio-- Edílson Roque Deretti I
v�ima' Kre1zer, Hildemar fabricio Emílio Séhiochet.
H:}um;ann. Hilmar Germa,.; Hamilton Utpadel, Iria
no- &>H,',lara Clarice AI- Reini ld a Z:mmermann
ves. Idés;o' Vieira, Ingo Jair José Luclani,'Jandíl�'
Baade, Itineu Gesser, Jai- son Klein., Janete Bor-'
ro SantoUn ,de Q}jv�ir:a, chardt, Janio Kalt·eÍ!>. Jo
Jpão Aderno da Silva Fi- nas 'Andreas :Ender, José
lho. João Vargas de Sou- Fernando Pauli. ·José Gil-
7-8, Jordão da 'Costá, José berto Batista. José Ladimir
Carlos da S::lva;- "Jó�ê Ro- Freiberger, Laércio Pl"es
berro Mele.' tourival Mat- tini,. Lourenço Ersching
c& Cardóso, ,Mllrcelo Les�,;._ Júnior. Luís FerniJndo Ros
rn.ann/��r�1imp de �ouzá, lindo, Luiz Ricardo Zàne
Marc<);':-'Antôni:O S. Macha- vali, Magali Kann�>nberg"
do. Marcos .W-eillei, Mar- Maria Krazewski, Mauro
CUs ,t\n.tÕniõ.: Go�es, Mar- José Deretti, Mauro Sér
�aret Penis_é _St'b�idt, Ma- pio M�rtin, Mo�cir Luiz
r;no Boéin.-p� 'Mario Rudolf, Fuck, Nélson Lenz, Pnulo
Mâuriciö'�'Mhandà (la Sil- César Schereder, Rudibet
va,�Má'urö Franz, Miltoli .to ,Busch; Sérpi-o Luiz SH
Arifõniõ

-

Scnneider, Mil- va Schwartz� Snla-r1of' WH
ton Maiochi Júnior, Nêl- herstedt. Suêlv Verb1n,r>n
son Po�samai, Nerel,l Mar- ru�ch, Vàldicir Dematte e

r('!lil\0 Pil7.pttn, Qsni l\1ii1- Vilmar Panstein.
.

-�

ter Jr .• Paulo José Lame
la. Nogueira, Paulo Man
nes, Roberto' A I f o Ii so'
Adrett, Rosane Zielsdorff,
Rosélía Marli Gadotti,
Rúbía

.

Friedemann. SeI!;;:'ü
Moreira de Souza, Sergio
Seve gnan í, "Síegbert
Schroeder, Silvana Win
ter, Solange Piazera, Va
lério

. Verbínem, Vilmar
Alberto Sell, Vilson Bor
chardt. Wilmar V i c t o r

Viergutz, 'Wilson Nort e

Wolnei Cândido Tomá-
�elli.

.

a assocíação regional mé- . rial demonstrá a preocu-
- maría (quarto coletovj e'

dícà. Algumas propostas, pação para com os previ- não em quarto indiVÍqual
vjera,Pl ,às claras pera -dís- dencíáríos, numa eventua- .. (de 'pr.ime_ira)' ou _aparta-
cus.sãö..

.

lidade . de . descredencia- mente. A contríbuíção 9as'
.Durante

-

os debates; mento
"

dos hospítaís
.

do empresas' no pagamento
acontecidos. segundasfeíra, Inamps, ,gerando uma: cri- da diferença, ficaria', con
dia 19, foi denuncíado que se sem precedentes, Den- dicionada· a participação
os hospitais do Iriamps tre as propostas, para fu-. dos médicos, durante de
têm uma diária de Cz$ tura discussão com as de- termin_ado período.
81,09, ao passo que os maís classes. figuràm a

particulares recebem ape- participação dos médicos A situação' hospitalar'
nas Cz$ 57,60. Além dis- (financeira) nesta fase volta a discussão nos pró
so, há u� total descrédí- transitória, pelo uso das xímos dias, dada a sua
to em relação a Prevídên- , dependências e aparelha- gravidade. e compléxída
cía Socíal.v quando maís gens dos hospitais; recor- de, isto porque a saúde Ií
anuncia, att!:lvés de caris- rer ao Inamps para. víabí- nanceíra' dös hospitais
simas peças publícítárías, lizar um empréstimo que compromete toda uma co

que está com superávit de seria pago pelos hospitais munídade e regíão, que
Cz$ 20. b'Ihões, "a. eus'e

.

em serviços (prática viá- poderá ficar privada _de
dos hospitais e des previ- vel, segundo um empresa- internações pelo Inanips"
denciárlos". Por quê não rio) e, ainda, as empresas (a média de pacientes in
remuneram melhor os hos- pagariam a diferença da ternados pelo Inemps re

pitais nas d'érías e nos diária (até o valer límíte presenta 81% do total�,'
serv.çost Foi uma per- considerado real pelos hos- caso uma solução não 'se
gunta que correu solta pitais) a seus colaborado- ja encontrada; Esforços,
durante a. reunião. res e dependentes, quando para tanto. não estão fal-
AJ.f:;TTMAS PROPOSTAS necessário, desde que atando.
A mobtlização empresa- internação seja ein enfer-

neficlados são Os mesmos
do ano passado; todavia,
os responsáveis deverão.
contactar com o secretá
rio Balduíno Raulíno. na

SECET, de 26 a 30 de ja
neiro p-óxímo, para a

confirmação da participa
ção. uma vez que haverá
concurso para escolha
dos melhores. Pelo que se

denota, a movimentad'io
está

.

se iniciando, dando
perspectivas de bons d�s
fHes ao público.

Mas como o carnaval
de rua não é aindá uma

Carnaval:
.

bi-Deos e escolas terão verbas da Prefeitura
O carnaval de· rua em Ja
raguá do Sul já tem as
datas defin'das para o"
desfila no asfalto' da rua

Reinoldo Rau: 28 de feve
reiro (sábado) e 03 de
março (terça-feírai, sem

pre à noite. A municipa�
!idade. a exemplo de anos"
antériorés, vai novainente
auxiliar ós blocos e a� pc_

colas. de �amba, com C7$
5 !!in e Cz$ 15 lf.1il cada
.qUàl,' a título de estímú�ó
para a aquisição das fan-
/tasias.

.

'

Os blocos e escolas 00-
'

.

tradição, o reinado de mo

mo nos salões. no entan
to, é que reservará aos fo
liões as melhores oportu
nidades de extravassarem
a alegria e a descontração,
Clubes tradicionais como

Juventul'l, Beira Rio, Bae
pendi. Botafogo, Doering_
e Vitória programaram
J1Ioitadas que prc-ne(em
Il'u1fa àniwação inr.lusive
com concurso d.e blocos e

de fantasias, ao>som dó
samba maneiro comendo
solto.

I P V A: 'as datas dos vencimentos das cotas eri1'.�87, .

São
_ as, seguintes. as da

tas para o pagamento do
Imposto. sobre Proprieda
de de Veículos Automo
totes (IPVÀ) em 198:7:
Y.eicu:l()� com finàis de
piaca de 1. a 5 (automó
veis, motos, buggy, ca

miqnetas. jeep, furgão e

" !�I. ;: � !

pick-up): Parcelado _ la. Veiculos co�. flna:.'s
.

de
cota dia 20 'aneiro 87 placa 6 a O .(autoIJÍóveis,
(prorrogado a'é 27.01. 81'. motos,-- buggy" caIÍíionetas
2a. cota _ 13/fevereiro/ jeep, furgão' e -

pick-up):
87, 3a. cota _ 13/março/ Parcelado'...::.. la. cota dia
87. Pagamento único _ 15/abril/8?, 2a. cota �

27/fever:eiro/87 (motos co- 15/maio/87. 3a. cota -'

ta únlca). 15/junhQ / 87. ' pagamento
único _ 29/maio/87.

Do tipo carrSríUo, cavalo m�cànlco, micrQoIôn1bus e Ônibus
Final de placa la. Cota 2a. Cota, 3a. Cota Pagamento umco

1 e 2 27.01.87 13.02.87 13.03,P.1 27.02.8?
.

3 e 4 t3.02,R1 13.03;87 J5.04,H7 _ 31.03.87
5,6e 7 13.03.81 15.04.87 15.05.87 30.04.87
8,ge O 15.04.87 15.05.8? 15.06.87 29.05-.87

.

Caso algulna data acima pára o dia útil an·er'or. v:ço. Estamos ao dispor.
for f-eriado, o reeolhimeÍl- Fornecemos nota de ser- de todos.
to 'deverá ser' antecipado

',:;
.
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