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,�J.ar.ägúa:do,:Sul - Semana de 31/01 a 06/02�198'l ':
- 'P-ÁGlNA' '03

___.__--_lldelinldó:� O 'qUadro" sutêssória das· Câmaras
'

M�niêlpaj$' .-'o�, �Yale do,: ftapõtü:
'

� �
As Câmaras' de� V-êreà� meo Pasold, que confessa negociação. Somente se· o cargo- t:ofil' dois éandi- 'um' 'pretenso 'cãIidid'ato,

dores assim': come -as As- que n,ão!'haverá problema gunda-Ieíre, às Bh, é que datos, Ermínio Moréttf.e Armín ßYlaardt�· que espe
sembÍéias- Legíslatívas;' Cä- de espécie alguma. OS vereadores. pedessistas .:Haroldo Kühl, apesar do ra ganhar pelo' menos. os
mara Federal, Senado e Os demais, no entanto, decidirão os seus votos, partido ter quatro: verea- votos da! :sua bancada; ou
Assembléta- Na cí o n a I vivem um emaranhado de apesar das. preferências dores, o' mesmo, número seja quatro.' O' PDS vai de

, Constituinte, mobilizam-se indefinições.' Em Jaraguá recairem sobre Marina do PMDB: O fiel da balan-. Mário Sérgio' Peíxer, o

para a renovação das Me- do Sul, são candidatos de- Lenzt e' Ortval Vegini. 'A ça será' o .ex-presídente Dêgo, :ql1'.e; confia no voto

sas Diretoras, nos dias 19 clarados os vereadores eleição acontecerá às ,tO . Ernesto' Felipe Blunk, do desenipete=dé Ademir Izí

'ou 02 de fevereiro - de- Marina Lenzí, Orival Ve· horas.. PFL, que, pelo que indica, doro.vhoíirando ,o "acordo

pendendo da ínterpreta- . gini e Lauro. Siebert,. que Em Massaranduba. on- votará nos €2C·companhei· de cavalheiro" ftrmado

cão da lei dada por cada não abrem, .mão de con- de o PMDB tem sete ve- ras do PDS. em , t982,:T�quaÍldó Iíceu
.

Casa _ movimentando to- r correr. Contudo, at-é se· readores, o PDS e o PFL i" .

; acertedo.quete cargo de
dos os partidps e suas Ii- ,gunda-feira poderá haver um cada qual, deverá fé}- Já em

-

Guarämírím, a presidente seria dístríbuí-
·

deranças parà as negocia- surpresas ,e um.outro pn.
.

zer o presidente. do Legís- eqüivalência de forças en· do, aos três períodos -Ie
ções 'dós 'cargos. No Vale me surgir _ como o de letivo Municípal. Disputam tre PDS e PMDB' é .ídêntt- gi.slativo8, ,''à.,� 'Ert.nf-'raldo
do l�apocu, para a eleição Luís Al'Derto ,Oeçh�l<'r __ o cargo Donato Petry e ca a Corupá; decidindo a Chiodinl;',Ã'demi.F.'iIzidoro e

dos novos' presidentes das que corre. "por, Iora". O· Carmelíno. D91�aI), .

'. estc eleição o )PFL, através do . Márto. Sét'gió-Pe'xer, -Tudo
Câmaras, a única definícão PDS .não : dese+a a presi- . último, " apesar de corrar presderr'e <Ademrr Iz'do- indíca=que !o:'�Córdo -será
certa de que pode' nao dência, tampouco particí- com o apoio do atual pre- roo O PMDB aparece com cumprido.
haver surpresas é Schroe- par da Mesa: mas", sim, sídents Ademir Sn-llllO.·

f'"
.

<

•

d
'

,

, ','- ,". � ,.

der, onde o PDS tem maio- quer, Comissões ünP9rtan� tem 'poucas ehances dc
. a,. m.os,C.' po era" ser. ·f.eativa. 'd.'a.,,· .e·m, '8'8ria tranquila e taré ° S11;- tes para eontrabalancear , vitória. Donato deverá ser

cessar de Gregório' Alois 0" votos que.deposítar em o eleito. No municlp'o d« . A partir de 1988, a dêtUÖn§ü-dçêJéS de'_s�r�'Íços
Tietz, com a íntermedía- candidato (ou Cal)àid�tos) Corupá, a síruecão se in- Pamósc-Peíra de Amostras executadas' em 'Säntâ Ca.
ção do prefeito Aldo. Ro- peemedeb's'a.. atráv$!'1,de verte: é o PDS que disputa de Santa Catarina poderá tärma e. excepcionatmen-

SEN"'A'R d'l·st'r·-lbu'I-'U ale"'v"-Ino's d'e·,.c,ar,pas.'em'Ja·rag'u"'a"'do"S'ul 'sei' Teeclitada.'O Secretá- .te!�.'de, outros ··'Estáá.os,
rto de Turismo de Blume-

"

quando "fabricatl'os por'
nau, Antônio Pedro Nu- fib'liás e-stabeI�cidás e que

Ministério do' Trabalho e' SENAR .e -a Preíe.tura, nes, défende areatlvecão. também fabricavam em

que funciona desde íeve- .. possíbilitou a execução mas pede o apoio da in- Santa Catarma". ,.'

rein) do ano passado' na desse programa de povca- dústria ,e' comércío e, a
'

Jartölguá"do Sul era uma
Av.' Getúlio Vargas, d's- mento das lagoas e tan- 'participação de pequeno!',

.

das ciQÇld'e'S' que participa
tríbuíu 45 mil alevínós de qUes com alevinos·d.e car- médios e grandes exposi- viÍm déi.Feira . de Amos
carpa espelho pára mais pa de superior qualidade, tores. Para. ele" a Famose tia�,":"( cOIll' a' sua. prová
dê sessenta,:agriéultores., hajÍí vista que_'as carpas marcou época e vai esten· vel'reativaçã()} ql.lt�in s�be,

cri:adas na região são de ,der o calendário tmístIco poderá se ca,n(ndêÍtar !l'se.
. U� ,convêilio entre o fatores genétieos . inferio- da cidade..Lideranças' em· di�r uma' 'edição' da Fa

res" portanto, .. ae qualida- presari,ais de Blúmenau já rriosf, ap�sär cio'
..

munICI
.

de inferior. A car_pa espe- . se manifestaram solidárias pio não possuir um centrá
'lho, se bem tratada, atin- él." i.niciátiva de reeditar a de expösições. O único
ge a· dois quilos em um Feira..' ,existeIi{e é o Parque
ano. E a sua importância ., A Famose, criada "com Agropecuário, já ulfra
cre!:ce pois quando atinge .0 ob'etivo de expor a pro· passado e que não com .

. Jaraguá ,do ,Sul, que' O congr.esso 'loj:sia será a idade adulta não deso· ,du:ção da indüstria catàri· portaria UIJl evento de ia·

junto ,com Joinville:e Blu· emin'enten;tente' técnico e va,' ,evitando" 'com, isso, nense, promoveu' ,éntre mapha envergadura.
menau. forma o mais po· importanteir temas serãö um ,superpovoamento nas 1958 e 1972, s�te exposi· 'Mesmo assim, uma outra

t 'I b d d' 1 .lagoas. e tanques; facili-
_
ções, em BlunÍenau 'e Join· solução p'óderia s'er encon-deroso triângulo indus na \ a ar a os,' com pa estran·'

de Santa Catarina, vai se- c
tés de renorne-' que enri- tando o seu desenvolvi-" 'villé:.. Dela participavam tiada, pois iifinal, o muni·

diar nos doas 22 e 23 de' queceião o conclave.
'.

O menta.'
.
,expositoi�s (ie diversas ci-

'

,Gípio ,é,9 .
terceiro p.arque

maio, o :2t9 Côngresl)o; Es·,� pré-programa 'dó Congres· dades 'do Estado que ex· índústrÍéil do Estado. atrás
tadual do. ComérCio Lojis- so' já, é conÍiecido. Na ,SENAR EM '

.. punha� . "produtos fabri- somente de" Joinville, e

ta, tendo pOl; iüeal o. Clu-. abertura, dia 22 de maio; . MASSARANDUBA çados ou, prodUZidos e as Blumenaú.
bê Atlético,BaepeIldi. Des· '; após as inscriçõeS: reuniT· MUITAS, ESCOLAS ESTADUAIS EM OBRAS,.

-
" ,

' O agente ,do SENARde () ano passado os pre-. se-ao os presidentes e di·'· , O Governo do- Esta.dQ de Grande, TI'mbl'ra's "" ·1l..�atI·.Jairto COFrêa" informou <:; \.olU
" paratiyos v:êm ,sendo fei-, retores / secretários dos Santa Catarina, 'por inter- Em Massar'a'n"duba, o C'ale' _

d C /S
.

. que fo-i ,acertad() convênio,tos para receber, mais e DLs pes, segúi,qa de vi..:' médio da Secretaria da gio Genera.l Ron'don" e ,'a"s
t·

. ,
. entre o ,órgão, a Prefeituratrezentos loj,i,stas ca an·, sita ao parque fabril-local. S

.

E.ducação, e
...
m co

....
nvemo Escolas F.,e·l�pe· Man'ke' e. . e 'o . indicatö dos, Ttaba- •

· nenses, através de uma, No período da tarde �está Ih d' R .. COm as, As's()ciações de Rio 'Bonito e, em -Co·r'u.pa',
.'

. -

d
..ad -do

.

t
.

r·
_.,

"d
a ores uralg- de Mas· , '

. COIlllssao e aSSOCI Os.. ; pr.evls a a rea J.zaçao
.

e
�a d J:j;. .....

.: ,Pais e Professore� e Pre· o Colégio Estadual Tere.
CIlJ.be de Diretores LOJIS-: t!es palestras. No dia '23,',

'" ran u a� PClra,. atuaçao feituras Municipais} vem sa Ramos. '

balohand '1 h-
. , . -' .em 1987. O prefeIto Zefe,tas; q\lE:!., v�m tra .:. . o. pe a �an a,' aprese�taçao . rino Ku' .

-

. .

-
-

éxeéutando div'ersas obras
em todos os setores" pqra: de modulas, na sequência'., : klms�l. ratIfICOU

de ,ampliações e reformas Na área de esporte e
a e�quematização do. Con-' o almoço'e à tàr:de; : düas �:��n�oS:��� : :�a se· emcplégies' e escolas' da lazer, estão sendo benefi
grêsso.. palestras. O encerramento'

.

'.
_ Il'llClO� a

rede esfadual, inclusive c'adas. com constmçõe!',
O CDL de Janiguá do oficial, com' jantar;

.

está .,,sua ,atuaça? n� comun-da·
construções de novas es. reformas e Huminações de

�!ul tem na presidência o: prevísto Para' as 21 horas, �e de Bentam�n Constant, colas, Em Jaraguá do Sul, quadra de esportes poüva.
Sr. Ivo Ewald e a coorde- .o Clúbe de Diretores

.

�m cur�os e manuten·
estão sendo beneficiadas lente: Jo.sé Duarte Ma�a

'nação dó, ConRresSQ .-,está, LoHsta:s de Janlguá do çao de �lc:��tra!or. Para
com obras o Colégio Ho- lhães, Roland Qor:abuseh,

ao encqrgo de, ,Mauro, Sul, anfitrião' do' Congres-
a �!'lua Ylabll}z�çao,. a Pre-

lando Gonçalves e as Es. Eúclides da Cunha. Teresa
Koc;p, figura�do nas .. de- so,'-já escolhéú' o logoUpo'

feItura �oa:a .150 htros d.e colas Julius Karsten, Al. RaIJlos) Laúro Zimmer.
. '. -

"n 'd t'f'" t combustlv,els, para Ja treI· H-<ma1,S :coml�s�es,:.os segUI - que I e� 1 I�élra;. o even ,Or namÊmto
. .,

.,vino Tribess, Ilha da. Fi- zyl-an{l, olando, M; Gon-
, teß:'" s,ec_retana -;- Pdq, 00- A, medIda" que ö temp'o

..

: ,-
'.

,.

. .
" .' , gueira" João Romário Mo- çalves, Almirante 'raman.

"m:i.ngos Vargas, tesouraria avança,
.

a· mobilização da
.

Em�contiapartidã.,-o Sin- reira, Euclides da, Cunha, daré, Julius Karsten, Elza
;c, Rona,ldo l<öhntop-p, haspe·' c o m iss ã o organizadora dicato dos Trabàlhadores Max Schubert e Colégio , Gran�.otto Ferraz, Giard;nl

,

'daQ'ém -..::.. Luiz José Nico- :aCêlera-se;- rio -sentido
..

de Rurais-assiiióu termo
-

de Rolimd
-

DOrnbusch. 'Em Lenzt. Alfredo Zimmer-
I ladelli, divulgação - lido que o acontecimento.-se cola:boriilção�

�

onde' vai; Guaramirim;· o Colégio mann, João Romário Mo-
, 1

Wagner, transporte --;:,Ra.,� revistà'; de: êxito e, para doär m(tQ.icamentos usados' Pref. Lauro Zimmermann reira e.,'Mitria Machado
fael Dimas, Na�árJo, brin- ,:que ..

,ôs ,congn�ssist?s,tE)- . po, setor :da 'Pecuária, pél,- ; 'e as Escolas ·Iaro Jan�('h Kreutzf-eld. A ,jnfôrma('ân
des - Bruno 'Breitha'ubt, nharn. umà à.éolhida a al� ra também serem' utiliza-' São Pedro, 'BfÜdertllal, AI- é do professç>r ,:'Arnoldo

, recepção�. José R:al,'llp;s de, t,ura, 9-a ,hospitaHdade q,u�_ dos l31l} tr�in.amentos,� ,n,!s . qlirante Ta!l\andaré.' Al� Schulz. QJ.1.;e�� pa Divisão
. Ciuvalho e" som e foto' - caraéfe:riza.� o povo j�ra�, dive;rsa� tomunidade�_, do fredo Zimmermann,,: S�O de Apoio "Administrativo
Waldemar 13ehlin,g� .

_ g_llél,e��e. ,_ _- ',e, •• _ _ _ _interior massaranduhense. José,., Jacu - Açu, Po. ç o da, 19a. VCRE.

·Apressal- OS preparatlvos'_ do
Congresso .lojista

'

Com o objetivo de incenti
var o desenvolvimento da

piscicultura no muntcípío.
· praticada .príncípalmente
em tanques � lagoas" a

· Agência do Serviço,Nacio
nal de Formação de tviij.o
de-Obra Rural, (SENAR) de

.

Jaraguá do Sul, órgão do
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3araguá do Sul -� de 31/01 a 0610211987 CORREIO D_O P-OVO,'
, pÁGINA: � 1»4

Praclalll'as de' CasalOentasNASCIMENTOS ANIVERSARIANTES

Dia O4!janel:ro
Osmar Júnior, filho Os

mar (Karla) Gracíola.
Dia 05/janeiro

'

Mirian, filha, Albino

(Gisela)' Lemke.
'

,

Dhl 09/j,aneiro
Andressa, ,filha Carlos

(Leonídia) Macedo; Ivan
dro. .filho Ivo, [Luiza] de
Paulo.
D:a 12!janeiro
Giseie Aparecida, ,filha

Antônio (Ma. Roselit Sou

za.

D'a 13!janeho
Rodrigo, filho, Pedro

(RoE'al de Souza: Edílson,
filho Vilson (Marlene) L�-

Jlazem anos hoje: 31
.

Sr. Guilherme Roland
Joenck, Amauri C é s a r

Dunker,
.

Srta. Iria SaUer,
Sr. Marcos Scheuer. Sra.
Emília Wanda Witt, Ro
sélie Sílvia Winter.

Aníversaríam dia 19
Srta. Ana Bárbara Buch

mann, Sr. Hiládio Chiodí
ní. Sra. Ilse Bertha Kohl
bach, Sr. Sidney Tajes da
Silva, Sra. Alice Pedri Ro
cha, Sra. Hildrut Krause,
Brunilde Machado e Kali
ni Balsanelli.

DIa 02/feverelro
Sr. Líno. Voígt, Sr, FIRn-

cio. cisco Voigt, Sr. Antônio
Dia 16/janeiro Mahíud, ' Sra. Gertrudes

•
INFORMATIVO ROTÁRIO .

v!�����/ílt�l��i�o'g���. �:�::,zn�� g:Ôa; �!;:��� O Qual.ro.":'Meia.-Q'laf', filho Raul (Valtraud) S. Gonçalves, Dulce Satler,

Hornburg.. Rodrigo, filho Margareth . Braunsburper. CIDCO
Cláudio (Rosimeri] Alves; em

.. Ctba; Anísio Ruedi-
.

.

.

.

.

Jaime Adernar, filho Ade- ger,' Sr. Adalberto Bl.ank,.
'.

"Rotarv Leva Esperança"

mar (EIzira) Küster; Janaí- Antônio MÜller, Maria
Dra. Bernardete será Bolsista, da Fundação Rotária

na, filhâ Aderpar '(Anto- Lennert Líp.nskí, Tecla
O Rotary Club Florianópolis apresentou aos

nina) Ochríér: Péb9fa Ca- Vogel Dregel, Roberto Nu-
seus sócios, na reunião de 22 do corrente, a bol-

rolina,' filha Clóvis [Lúca) nes.'
sísta da Fundação Rotária, dra. Bernardete Fer-

Gonçalves; :Ra�âe.l,. filho
reira Farias, que deverá especializar-se em Direi-

Braulino (Carmelita] Ale-
Dia' 03/fevereiro to Ambiental, na França. Formada em direito pela

'gd; Clotilde: filh3. Udo
Sra. Cecília Maria Les- UFSC em 1982, nela também fez pós graduação

(Salete) Walz; CHIa Cris-
cowícz Marangoní, Sra. concorrendo pela segunda vez a uma bolsa' de ":

tina, 'filha Luís (Ros(inge-
Yeda Marilu. esposa de Estudos.

Ui) 'Maffezzollí.
Waldir Conti; Sr. Manfred A apresentação deu-se pelo rotariano e Prof.

Dia 11/janßiro
'Gruetzmacher. em Blume- da �FSC, Aquiles Córdova dos Santos, a que se

Odete, filha Gerhold nau; Eduardo, filho HeR- seguiu a palavra da bolsista, que ainda respondeu

(Edla) Glasenapp; Rafael rique (Carmem) Fugel, Sra. a saudações e perguntas dos rotarianos ex-Gov.

Crlstiano. filho À l i d ('
Ivani Fát'rna Schwartz. Sergio Levy e Mário Eugênio Boehm..

[Marlene] W'schral.
' Catarina Matilde Decker, A bolsista sempre mostrou muita determine-

DI.a 18/janeiro
" Sra. Realdns Stínghen, cão no atingimento de suas metas.

Adílson, filho' Arlindo
€dson Antön'o : Correia, Por ocasião do Seminário Gerrrieno-Braslleiro

(Anaín Deretti.
Elaine Schmöckel, em de Direito Constitucional Comparado. 'r�ali7a-l('

Dia 19/jitneiro
Curi,tib",' C'r. Benno Leo- em Setembro de 1986, ela fazia ,parte de um am-

Grazieie, filha Gilberto p.oldo Fiedler. pIo plenário no auditório da Reitoria da UFSC,
. (Ma;rlete) Cunha; Jaquc- Dia 04/fevereiro onde também estavam inscritos Os matriculados

line, filha Antônio (5ôn:a)
.

Sra. Lid·a,. esposa de 'no NETI - Núcleo de Estudos da Terceira Idade

de Deus; Suzana, ,filha Jorge Ersching, Sra. Or- o sr; Alvim Schroeder e os rotarianos. Jarbas de

João (Ma.: Goretti\ R be,- t;rud Waidner Guyot (Ale- Oliveira Gomes, futuro Presidente do "Leste" fi

.'

ro; CaroLne Raquel. fjlh1 manha), Sr. Luiz G. Stjn� Eugênio Victor' Schmöckel, Diretor da Av d;
Ido (Nilsa) RiegeÍ; WH- ghen, Sra. Martha Krause, S;rv. In,ternacionais, com duração de uma semann

mar, filho Ivo (Lídia,) Re- Sra. Melânia Mey, Irma �aquela�ocasião, travavam os rofar'qDOS C01")""

blin, '� Krüger, André Kamer; Sr. CImento c:o� a bolsista, que acompanhava a�enta-

Dia 20/janeir(> Osmar Gonçalves, Grace .

mente as' exposições dos Prof. das Un�versidade"

Marlon 'Fernando, ,filho Kelly, filha Jaime (Maria . de Btele'eld, Münster e Heldelbe�g e os debate:"
Mário (SueH) Ba'lder Le- Odete) B:ank. com os professor,es politicos brasile'ros, denh

tícia Aparecida, filha Ar- Dia 05/ievereiro
eles o ex-Governador Colombo MaChado Salles r

turnino (Vandl'ra) F"ndt Dep .. Federal Cláudio ÁVl'lq da S'l'lva.. .

• .. -
.

'Sr. Eugênio Strebe, Sr.
eler; Maíra,. filha, Adolar

A certa altura ela pergunta, ao' Eugênio EC

(Isolda) 'Hornburg.
. EdêlIbar Dçring, Sr.· Mil- estava gostando d'

., .

.

; . .'. o semmano,. o que foi respon-
Dia 21/janeiro

ton Rei.mer, J .eocádia Sou- dldo �Íl.rmahvamente. Mas ela estranhou o "sim"

DanI'el, filho'Paulo (Va'-
7à Coelho, Almiro Paulo categor'co' "E

.
-

f'
.

•

•
.

J.' o sr,: nao u.sa os ories?" _ "É que

nia) Emmendoerfer; Cr's- Pellense, Traudi Oechsler eu entendo o alemao e dIspensei os mesmos". Fo:
'

tI'a'ne LUl'za, fl'lha Lu'z
Sra. ETna R. Krause e Sra: quando ela aprov "t

..

elOU a oportunidade: "Olha. el1

. Carlos (Wilma)' Mnntr'''''''
Olga B. Geffert. es�ou asslstmdo ao Seminário mas não tenho di-

Joice Loriane, filha João Dia 06!fevereiro reIto aos fones. O sr. não poderia pegar na· en-

(Lorena) Candido. Sr. Edgar Gnlmkm.<r C:r Irada os apetrecho�, pois, assim, poderia aprovei-
Dia 2Z/jaileiro ArceUno Píccoli, Sr. Celso tal' as palestras, alem de. treinar o mel:} aprendi-
Diegf.', filho Renato (I�a- Wasch, Sra. Claúdete Stul-

zado de ,alemão. Foi o que aconteceu, indus'vp

bel) Jgnowski; MarHce, fi- zer, Kátia Magali Black,
um cont�to com os profe'ssores, nos intervalos ..

�ha Ingo (EltridesY Keller: Renato' Ewald, Sr. Sidnei
Com mUlto sucesso.

Gi.selp, mha' Valdem!ro Garcia, Clementina Mar-
Deverá s�r�ma éxcelente embaixadora de Ro�arv

(Lori), z:.�n. tins, Sr. Ariovaldo Han- (Da Comissao de Relações Públicas do Distrito 465

__________."--.--__;s::.:e::.:n.
Ano 1986-87).

.
'.

,

--�--------------�

- MAROOT ADELIA ORUBBA LEHMANN, Oficial do R"
gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul· Es
tado d� Slu!� Cata�a, Brasil, faz ''!l� que comparecera� em

C�no exíbíndo os documentos exigidos pela leí, a fún de se

habilitarem para casar, os seeuíntes: '.

'

Edital ,15.275 de 20-01-87. Rua Rudolfo Hüfenüssler,
Leonardo Fausto Zipf e 499, nesta cidade, filha de

Brlgitte Hufenüssler ,Rudolpho Francisco Hu-

Ele, brasileiro, solteiro, fenüssler e de Karin Duw.e
analista de sistema, natu- Hufenüssler.·
ral de Blumeneu. neste
Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Goiás, 165,
em Blumenau, neste Esta
do, filho de Leonardo Jo
sé Zipf e de Elveny Reis
Fausto Zipf. Ela, brasilei
ra, solteíra, estudante, na
tural de Jaraguá do Sul,
dom'cilada e residente na

Edital 15.276 de 20-01-87.
Waldr Müller e Marceli
Bernadete Greft
Ele; brasileiro, solteiro,
operador' de máquina, ena

tural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente
em Rua Berthà Weege,
2212, nesta" cidade, filho

. de Heinz Müller e de
Edeltraut Duwe Müller.
Ela,

'.

brasíleíra, solteira,
bordadeira, natural de
Luís Alves, nesta Estado.
domiciliada e residente na

Rua Bertha Weege, nesta'
cidade, filha .de Lindolfo

José Greft e de Alsíra dos
Santos Gref].

. '

,

Edital 15.277 de 20-01-87.
Dércío Rediess e Maria
Ivanir Tolardo

.

Ele,
.
brasileiro, solteiro,

marceneiro, natural de
Marechal Candido Ron
don, Paraná, domícillado
e residente na Rua Águas
Claras, em Ilha da Pguei�
re. neste di.strito, filho de
Arlindo Rediess e de
Anísía Red'ess. Ela, brasi
leira, solteira, auxiliar de
costura, .

natural de Luis
Alves, nes'e Estado domi
ciliada e residente raRua
Agues Clara, em Ilha da

Figueira, neste distrito, fi

lha de Rodolfo, Tolardo c

de Alsemíria- Inácio 'To-
.Iardo.

Edital 15.278 de 21-01-87.
Ademir Marquardt e .

Márcia Aparecida Luiz

Ele, 'brasileiro, soltei TO,

operário, natural' de Jare

guá do Sul, dom'cilíado f'

residente em R'o da Luz T.

rieste distrito, filho clp
Fridolin Marquardt e de
Leonída Bhlert Marquardt.
Ela, brasileira, solteira,
operéría, natural de Tim
bó, néste Estado, dom'ci
liada e, residente na Ra'" él

do Rio Cerro, neste distri
to, filha de Berto Julio
Luiz e de Jodecia Zaca
riãs da' Silva Lu:z.

Edital 15279 de 21-01-87.
Gilberto Alci (Ie Oliveira
e Iracema Tecilla
Ele, brasileiro,· solteiro,
operário, natuml de" 0'."1-
cilio Costa, neste Estado,
domiciliado e r.esidente pa
Barra dó Rio Cerro, neste

distrito, filho de Aldo Ser

gio de Oliveira e de Tn"'�
Rech de OHv,eira. Ela', bra
sileira, solteira, opera'" 'lo

natural de Jaraguá do Sul,
"

domiCiliada e residente na
. Rua João Január'o Ayro-.
so, 3086, nesta cidade, <fi-

- lha de Atilio Tecilla e de
Selli Vasel Tecilla.
Edital 15:280 de 22�01-87.
H(>D.orlo Rosniak e Marisa
Fi'iJcher
Ele, brasileiro',' solteiro,
tratorista, ,natural de Ja

raguá do Sul, dóniiciliado
e .

- rPftidfin'e pm Paribaldi,
"

fconclul D.a. O�fI'n_:t ß\

'.' ·0 e s' p a c h a '0 I·e··
.

'l: u' c·
.

..

'.

rNTRECUE os DOCUMENTOS DO SE 1'" ,... - .,

. I. o
TM' ATENDIMENTO.'

.
U VE CULO, NAS MÃOS DE QUEM lliE OFERECE o MElliOR·

FUNCIONA JUN-TO A AUTO ESCOLA JARAGUÁ- AV GETULIO VA' .' ..

72-2078 FALE COM o LÚCIO E RETORNE 'SE
RGAS, 26 - FONES: 72-1261

__�_'_'�"""_'� ..;_'__--=-
. MPRE.

�------�--------�----�--�
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selR e Fundaçãl Cultural buscaOl,ls incentivls lisi:ais da �lei Sarney'-

-

A Fundação, Cultural e,
a Sociedade Cultura Ar
tística de Jaraguá do, Sul
estão buscando junto as

empresas e pessoas físicas,
o incentivos fiscais relatí
vo à doações. patrocínios
e investimentos de natu
reza cultural, previstos pe ...

la Lei Sarney. É que atra
vés da Lei'7.505, de 02 de

julho de 86, o Governo

Federal concedeu benefí
cios fiscais' às pessoas fí
sicas e jurídicas, que efe-'
tivassem doações," patro-:
cínios ou Investimentos,
em pessoas jurídicas de
natureza cultural (como a

SCAR e a Fundação Cul
tural, por exemplo), den
tro dos limites e requisitos
estabelecidos.

"
'

O Decreto 83.335, de 03

'Professores: cursos em, f!vereiro
Terá inicio no. dia 9 de

fevereiro, em dependên
cias do Colégio Estadual
Abdon Batista, o curso de
Atualização em Tecnolo
gia Docente, que dispõe
de 45 vagas para professo"
res, diretores e especia
listas. O condutor do cur

so será o pro"essor José
Joaquim de O'rveira Mon
te, doutor em ,fi.siolog"a,
professor da Faculdade
Tuiuti dó Paraná' e pro
fessor de pós-graduação
da Faculdade de Educa-

Normalizado
o estoque de soro an

tiofídíco e outros pa (\

tratamento de acidentes
por picadas de aniinais

peçonhenos, tais como co

bras, aranhas e escorpiões
está' regularizado em San
ta Catarina, após a cam

panha dó Ministério da
Saúde de dístríbulção pa
Ia tr-des os Es+ados O
cronograma de ontreca '0'

cumprido com base na in
cidência do ano pa"f'�d"
de cerca de 500 casos re

gistrados. ,O es�oque regu-

ção de Jo.nville.
Já no periodo de 02 a

16 de fevereiro, no Centro
Shalon, em Nereu Ramos,
acontece a terceira etapa
do curso de Aproíunda
mente para Professöres na

área de Educação Rpl

g:osa, Escolar, que atuam
'dé 5a à 8a �'eT ps e 2�

grau, das VCRES de
'

BIu
menau, Mafra e Jaraguá
do 'Sul. Um total de 51
cursistas; tomarão parte,
encerrendo as etapas de

, 360 horas/aula.'

o soro antiofídico
lador está com 1.150 do
ses e tÖdos os CARS-Cen
tros Admínistratívos Re

gionais de Saúde estão
abastecidos.

A fa�t,>\ de soro antloíi
d'co no ano passado preo
cupou as autoridades mu

nicipais,' médicas e sanitá
rias em Jaraguá do Sul,
mas agora existe o trata

mento junto a Unidade
Sanitária, recebido atra�

vés do CARS de Joinville,
a que pertence. c

Dr. 'fernando I.,' Spri,ngmano,.

I
\---,

.Iii' ','-,

-----,--
-,.-,--- _,

de outubro. de 86- regula
mentou a Lei, estabelecen
do a seguinte forma de

aproveitamento: do, referi
dó incentivo, a) Pessoa 'Fi
sica .: Toda pessoa física

que efetuar doeções. pa
trocínios ou investimen
tos em pessoas jurídícas
de natureza cultural, de
vidamente cadastradas co

mo tal, poderá abater de
sua renda bruta, apurada
na declaração de rendi
mentos, observados os se

guintes percentuais: 1. até
100% do valor da doação,
2, até 80% do valor do pa
trocínío. 3. até 50% do va

lor ' do investimento, b)
Pessoa Jurídtca _ O bf>ne
Iicio fiscal no campo da

pessoa íurídíca, consistirá,
ínícíaltnente. na poss'bili
dade desses valores serem

considerados. como despe
sa para fins de apuração
do Lucro, Real, isto é, se�

rá d e s p e s a dedutível,
Além desse .beneíícío. a

pessoa jurídica poderá de
duzír do imposto devido
o valor equivalente à apli
cacão da alíquota do im
posto devido, na seguinte
proporção: 1. até, 100.% no

valor da doação, 2. até
80% do valor do patrocí
nio e até 50% do valor do
investimento.' O valer des
se benefício fica limitado
a 2% (doís por cento) d�
imposto devido no perío-
do base. "

Tanto a SCAR' éomo a

Fundação 'Cultural, jä es

tão providenciando' seus
registros junto- ao Minis
tério da Cultura, condição
para poder receber taís
benefícios,e 'todavia. inde
pendente - âo� deferimento
dos processos que estão
em dUigência, as entida
des' vêm contac,tando com
RS empresas, principalmen
te; para que os incentivos
fi�('ais seiam a elas cana

lizados e d'olicárlos pm ati
vidädes cqlturais nomuni-

, �Ípio.
'

.TflmaJ da Jnier1or, cl

força da Comunicação
Impr�ssa.

Faça ou 'renove a <;IFI

ass'nôhlra, c]n
"('orreio do Povo"

Vocp é eSPf'cii'll ni'lT'é! T'()�

.TtE: ,contas de Jaraguá 'em, 'dia,
O ' Tribunal de Contas

do: Estado recebeu 75.815
processos dos diversos ór
gãos sujeitos ao seu con

trole no Estado, de janei
ro a dezembro do ano

passado. Os dados estão
no relatório da, secretaria
de- expediente, setor que
integra a secretaria geral
do Tribunal. Em 86, se

gundo informa a secreta
Tia das sessões, -também
em seu relatório anual, :0-
ram julgados 58.960 pro
cessos pela Corte' de Con
tas, durante as 108 ses
sões' ordinárias realizadas
ao longo do exercício.

O Tribunal' também di
vulgou o levantamento so

bre a aprecíação das cón
tas municípaís,

'

durante o

ano passado, registrando
a recomendação paraa re
jeição, às respectivas Câ
maras de Vereadores, dos
balanços de sete ,prefeitu
ras'municipais, 'dentre as

quais Araquari, no Norte
do Estado. Já o munícípío
de Güaramírim teve pare
cer favorável a aprovação
'dás suas contas do exerci
,cio de 1984, enq'uànto' Ja
raguá do,Sul e Corupá, as

contas relativas ao,exer
cício ,de 1985.

A Academia de Polícia Sul, Brusqua, Itajaí, Joín
Civil de Santa Catarína. ville, Mafra, Canoínhas,
através da Delegacia Re-. Ja.r,aguá do Sul e São Ben
gional de Polícia de Jara- to' do Sul. J! ,em Joaçaba
guá do Sul está" comun:-

__ no Cplégiô Gov." Celso
cando" que os exames ih-' Ramos, para' os inscritos

,

telectual ao concurso fê', em Joaçaba ,� nas cidades
'letivo aberto em 28 de nc- de .Caçedor, Concórdia,
.vembro de 1986, seiâ>eé1 'L'a'ge's Cha .

S- M',

" ..

' peco". ao, 1-

lízado no dia Ó3 de' feve- gue'! do Oeste e Xanxerê.
reíro ,(próxima terça- ·'2'-
ra), .com inicio às 13 ho-, "A ACADEPOL lembra'
ras, nasseguintes cidades; que' não participarão des
Criciúma � no Colégo.. ta segunda fase. dó, con
São Bento, para os inseri- curso os candidatos à es
tas llilqu�lâ, cidade e, nus crevente 'que não foram
cidades de Lagtula,. 1'uba� -aprovados na prova de da
rão e Atarài'lguá;, Blume>- tHQgrafJa e os de nível su
nau ,na fURI3, .para :OS'il!f-< ,,:per'ior contra-indicados pa
crítos- naquela cidade e ra a função no exame ps>
nas de Ituporanga, RiO do cotécníco.,

GOVERNO AMIN BATE-R'ECORDE/PAVIMENTAÇÄO
O governo Esperidião 'de '3.'428,7 qlÚl6metros de

Ami:n' pav�mentou a l'na:o'r
'

obras 'de ade':esp�daís na

extértsão (:t�,' rodovias á" adinjn',sfra,çào atual. Ma's
re'gistrada 'na'hlstóriâ de' 1.013,7" metros dé pontes
Santa 'Catarina. Segundo" estâo enr obras; de acordo
levantamento feito pela, côm' os' técnicos da STO.
Secretariá dos Transpor- - O governo, na def;nição
tes e,Obras, a ser incluído de, trechos" :Todoviários,
no relatório final de, go- optou pelos qu:e d�vam
vemo, nO- atual período acesso às sedes de muni
foram pavimentados .. : .: dplos, Estão ligados à re-

1.021,8 quilÓmetros ,de es" de rodovii>ria princ'pal do
'fradas, aléni::' de ' outros ',' Estado 161 dos' 199 rn'uni-
,4456 quilômetros em (->xe- cípios.' Desses 'atendidos
cução. Além disso, o Es'..a- por a::{altG, -48 o foram no

do construiú diversas pon- ,governö Älu;,n, como' é o

tes ·e reconstruiu outras c"'so de Schroeder. Outros
danificadas,

,
ou destruídas 28 estão_ tendo os acessos

pelas én('hénte� d€) 83 .c:, aoora, j>ávlmentados.
84 Foi ·il�:n(Tirl·n ".,.,., � �. C' 1

,

.

Linha FORD 81. Venha conhecer os veiculüs que são

a sensação das estradas. [[�II Moretti, Jordan & Cia, Ltda.

Comunica: que a partir de fevereiro atende-

rá com Çiini,ca Ginecológica _". e�peclalid,a�e (>:Ja

mes' preventivos de câncer:"': na rua Dr. Walde

miro Maz�rechen n9 67 _ Fone 12-16,96.
Soinente com hora' marcada.

fones 72-17111 72-1995 e 72..2614,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sunab vai -controlar serviços � p�eços das la_Ichonetes

(Conclusão -da página 4)
neste distrito, filho de
Francisco Rosníak e de
Isabel Schiochet Rosniak.
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada ,e

residente em Garibaldi,
neste distrito, filha, de
Guilherme Fischer e de
Erica Radke Fischer.

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

Marília de Medeiros
Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, na

turalxíe Jaraguá do SUl,
domiciliado e residente na

Rua Julio Tiss!, 889, nesta
cidade, filho de Harduíno
Franceschi e

. de Hi.da
Trentíní Franceschi.
Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritórlo, na

tural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

Rua Franc'sco Domingos
.

Medeiros, 51, nesta cida
de, filha de Humberto Al
cântara .de Medeiros e de
Irací Maria dos Santos de
Medeiros.
li para que chegue ao

conhecimento de lodos,
mandel passar o presente

jMAGUÁ30AJ'-JOS BEMTECIDOS I Editai; que será publ1cado

.

:
. •. .. .

! :�":'O::'::áa a�':aZ��
1 ra_n_te-I_5--d_i��._.__�--

Belina-Scala 83
Ven�o Berna-Scala 83, em
ótimo esta-to, Tr,atar Fone
12-0091, com Clóvis.

De acordo com a por
,

taria n9 08, de 16 de janei
ro de 1981. a Sunab está
exigindo que todos os ba
res, lanchonetes, churras
carias, restaurantes. pízza
rias e estabelecimentos
similares apresentem OU
remetam por via postel às
delegacias regionais do
órgão, a. relação dos ser

-viços prestados e seus

respectivos preços. A por-

taría dá prazo até o dia 30
de janeiro para os estabe
lecimentos localizados nas
capitais dos estados, e até
o dia 13 de fevereiro para
os estabelecimentos si
tuados nos demais muni
cípios cumprirem a deter-

.

minação.
_

A portaria prevê ainda
que "a prestação de no
vos serviços só poderá
ser efetuada após pleitea-

INFORME PAROQUIAL

1) _ Missas: Sábado: Matriz 19 horas _ São Luiz
Gonzaga 19 horas.
Domingo: _ Matriz 7 horas 9 horas e 19 horas �

São Judas 8 horas _ São Cristovão 8 horas _ São
- Francisco 9,30 horas.

.

Durante o mês de fevereiro serão feitas as
matrículas de primeira eucaristia e 'crisma.

Dia 03 de fevereiro (quarta-feira) dia dê São
p.raz e benção da gargànta: _ Missas 8 horas e

19,30 horas na Matriz.

rosto
.

de
/ Vendas Marcatto

Chapéus, bonés vizelras, camtsas, shorts,
bermudas e cordas.

'.

Em, frente à fábrica. _ Amplo estacionamento.

DestU - Máquinas ,'·ltda.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição' de

.

aluminio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

.

Rua JoinviHe, 433 - FOJ;le 72-1564
Jaragu.á do Sul _ SC'

Cia. lida.Spezia
-

&
SERRARIA E' SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e .servíços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João J_anuário Ayroso, 772 _ Jaraguá Es

que,rdo _, Fone 72-0300 _ Jaraguá, do Sul _ SC.

Persianas
ESTEIRINHAS H()RIZONTAIS· E VERTICAIS,
PAINf:IS PARA DIVISOES-TODAS EM MADEl
RA� PERSIANAS HORIZONTAIS E AGORA, COM
EXCLUSIVIDADE, AS VERTICAIS EM· ALUMí
NIO E JUTAi PORTAS SANFONADAS EM vA
RIAS CORES E BOX PARA BANHEIROS.
Nós consertamos também a sua persiana.

,

Faça-nos uma visita ou ligue-nos!

Rua Max Wllhelm, .869 _ Fone (04'13) '12-0058
.

Jaraguá do Sul-SC.

, , .

Clínica de Fonoaudilogia e Psicolngia ,.

da às delegacias e por elas
aprovad.as" .

.

'

Ä· ',-. IIiTERIMOVEIS
f.
E�'· Intermediária' de', ,

Imóv8.is Lida. , ,

-VE-NDE- '

i casa em alvenaria c/t'OOm2 na Vila Nova.
..

1 casa mista c/182m2, na rua Frederico Barg,
próximo Marisol. ,.

- 1 terreno c/1.500m2. na rua 2� de Julho,
..

� 'I apartamento, Bdítíeíö Uond",ras. com. 8Ona .

- 1 apartamento. Ediflcio Jaraguá, com 142m2.

R. João. Píccolí, 104 - fone 72-211.7 - Jaraguá do Sul

-_ .._-.--___,,__--:-- -----_....-.-�--�---

'Casa das Flores

. Um toque de '

amor, Dê ílores a quem você
ama. 'Decorações, buquês, arranjas, plantas orna
mentais, coroas, corri : ritTe,ga a domicilio.

Reinoldo Rau 606, esquina com a João Piecolt.
.,-,-- --, ----._., -----'----

Máquinas de escrever manual. elétrica e életró
nica, calculadoras, arquivos, cofres, fichários. es

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

.

Acessöríos para máquinas em geral
Completa assistência Técnica

Consulte-nos pelo Fone: 72-1492

Comereícl Floriani

ROSELY HEI..ENA OLSEN

Fonoeud'óloga
CRFA _ 0268

OLGA ATAlDE SALDANHA

Terapia da voz-tala-audicão-língua. Psicodiagnóstíc., - Ps.comotricidade -

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

. .

Orientação de pais.
Av. Ge1úI:o Vargas, -49 _ -19 andar _ Jaraguá do Sul

.

'Comércio de Produlo-s' Têxleis

Psícóloga
CRP 07/03037

Waller ·Llda.
COMPRA E VENDA DE FIOS rtXTEIS, DE CONES DE PAPELÃO E

PLASTICO, E RETALHOS DE TECIDOS.

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

Guaramírtm - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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•. ,HA'5-1'ANOS 457;. estava estabelecido à Rua Benja-
_ Era o tempo do Presidente da mín Constant, 373. a atual RU-a 12,

Repúbliea, dto Wáshington Luiz ,e dos também conhecida por Rua Joinville,
irmãos Konder. de Santa Catarina e es- com fábrica de bombons e caramelos.
tava marcada uma eleição para o día E tinha um probleminha, Em declara-
19 de março, concorrendo o sr. Julio ção com firma reconhêc.da de 5·1-57
Prestes pelo Partido Republicano e o publicada na imprensa local, informa
sr. 'Getúlio Vargas, pela Alliança Libe- va que no- dia 27 de dezembro dc 1956
ral, onde o primeiro se elegia com no trajeto Rua Mal. Floriano Peixoto
1.032,233 votos contra 642.064. O Dr. até a sede do estabelecimen'o {( a-

'

Ulysses Costa, prefeito municipal' de extraviado o livro de Vendas à Vista
Jomville; passava ao, sr. Major Julio n<? 1 ,e rogava e agradecia à quem o

Ferreira, presidente da Junta do Par- encontrou devolvê-lo no endereço, aci
tido em Jaraguá um phonogramma do ma. Hilário A. Schiochet dava veraci
seguinté teor: "Borges Medeiros, chefe dade à assinatura do declarante,
partido republicano Rio Grande acaba em nome do Tabelião Mário Tavares,
declarar Julio Prestes está eleito, que _ A seca reinan"e n=sse r-r.ro ç

r-> _,

considera terminada questão presiden- ano na região estava prejudicando
cial, que receberá novo governo eg" g'randemente a Iavoura de milho e

pectativa synipathíca pt Ficavam assim arroz, a primeira com 40% de quebra
desfeitos planos 'revolução e reconhe- Doenças se manifestavam. Os poços da
cída vitoria nossas candidaturas!', Mas cidade estavam sem água. O mosquito
não era bem assim, como' se verá maís era lima toatura. Tífo'e paraläzia ínían
adiante. .. til era uma constante, Era uma cidade

_ O "Correio 'do Povo" organizava sem estrutura, que ve'ü só depois, li>
o concurso, Senhorita Sta. Catharina por 1970, qUe ninguém notou, temarbr
para posterior participação de Con- a facilidade que o novo sistema dr,
curso Internacional de Beleza. Dele água, oferecia.' :E: a ta·} admínístracãr
participavam várias moças da' soc'r- enterrada que ninguém valorza e nãr
dade. mas na apuração de fim de ja- ganha, e-l'eições.

: neiro aparec'em 4 delas com a seguin-.
'

..•HÃ 22 ANOS
te classificação: Kattí Naget lFl'T'HJ-ã-Fd,

_ No dia:- 2&- de j-a'neiro reali-zava-
: Weege, HUdegard Grubba e Ilonca se o enlace matrimonial da Srta. Mar-

, '

Fischer. ly Mattar. filha da, srá. Vva. JC'rge' f
- Acontecia com maíteí freqüência" Mattar com o sr. Eugênio José da SJ·

a daniíícação dos isoladores de porce- va índustrlal estabelec'do na prBC
Iana nos postes de alta tensão, príncí- filho de- Emílio da Silva e d Madalenr
palmente no trecho Blumenau à Jara- Selomon, da Silva, na Rua D�m'J108'� ('

guá, por pedradas ou tiros-de arma de Nova. Eram padrinhos da nova �é'
-

fogo. A Empresul de Jaraguá drvuloa- mir Mattar e d. Jörgeta Mattar, Jor
va pela imprense 'local avíso. gratifi- ge Matter e d. Gisela Czerniewicz e

cando com 100$000 (cem mil réis, di- por parte do noivo, Eggon João de
nheiro pra' burre+) -à<:[tlele que' denu'Il� Silva e d. Laura D'onini da Silva e
dasse o autOl:. Emílio da Silva Júnior e d. Onilda Car

doso da- Silva. A cerimonia religioso
dav;a-se pela manhã, ,na Igreja Matri_z

.....
_
l"or ra-2!0eS não conhecidas' exon�- _ Na diii' 21 de janeiro o Mun. de

ravam,-se' dos cargos Ge funcionários Pomerode com'emorava o seu 69 ano de
da Agência <Ie Estatística deste muni- fUlldaçã@. No alto da serra colocava-se

cípib:; os srs; Emílio Silva e Justiho'P'e- um- 'marco de bronze, na divisa com

r��Pi}- Lima. f€chavam aporta e, assim, Jaraguá. Arnoldo I Hass era o prefeito
déixa�am a agência de funcionar por que convidava para ,à festa e no Clu

, al'gUrii tempo. be Pomerodense eram, registradas as

I - O Juiz, de Direito da C<iJmarca'de presenças 'jaraguaeIises do Irm. Feli-

I' J'araguá
do �tll, dr. Ary pere, ilra Oliver-o ciano Gregório, Innocêm:io da Silva, os'

ra. Presidente da Junta Ele1to,Ta>1 da vereadores E.V. SchmöckeI. João Lú
'17a. zona, ba��ava edital. nomeando- os ,cio da Costa e'Victor Bauer, o Preso da
cidadãos. AIl'l-à:delI' Mahfud, Humberto UDN Octacílio 'P. Ramos, Lourenço
Guilherme Emmendorfer, Edgar P:aze- Gressinger, pela Ass. Rural e o Ag. do

-

ra e Guilherme Neitzel, paFa exerce� Correio. Anilton Haertel.
rem as funções de escrutinadores, que ...HÃ 10 ANOS,

I iniciariam, ()S seús trabalhos no dOa 20
_ A WEG definia 'inv.estimentos pa-

I
de Janeiro de 1947 e funcionaria d'a- ra o triênio 1977/1919, assinando com o

, riamente das 8 às 12 e das 14 às 18 ho- BRDE financiamentos que supririam de'

I ,ras, na s:lla ·das' audiências do Edifício recursos o Grupo para Investimentos
, do, Fórum, 'que se situava na parte su-

'

Fixos, Treinamento, Pesquisas. Desen.
,

: perior do prédio da PrefeD'yr-a, na Pra� volvimento Tecnológico,' Controles de

'-:f-, ça, ,Angelo p'azera. "O :J�iz�O:de Direito Qualidade.' Laboratót:ios e Capital de;
também baixava outro edital, introdu- 'Giro, no valor;d� Cr$ 106.298980,00,

':__;_-'::_::_::_=_::_========-===�=:::::;;::::::;::::===:::;::�';'_"';;';__"_I
.

zindo. modi.ficações e alterações na orig;náriös do, ,promec. Finep e Procap.
(,0nstituição das mesas receptoras das O resultado está aí!I 6a" 20a .. na, 23a., 25a, e 26a. seções.

_ Francisco João Doubrawa, o espe-
Era para não haver dúvida quanto, à li- ,

cialista, nacional em éorô9S ,e Ilinhões,
'sura do pleito eleitoral.

era eleito Presidente do Rotary Club
de

'

Guaramirim para o ano rotário

1977/1,978, clube que ele 'conduziu ao

seu grande destino, es('('lhf'ndo 1:'a�a

Secretário o eficiente Comp. Izidio
Peixer.

rolãil(tllltl�'l�'l
, t

Pundado em lQ mai,o.l�19. CCC 84.43õ.S91/0001·34.
,

Dk"tor. "._,�, SdmIOC*et • Jé1m.1»tet......... �
�9 7,'$ �,D4'otot- de EJip)'esa lomalfstie.. 09 20.-, Mem
br�detPrQr do Iast, aisiórioo e Gee.,tiieo de. Santa ca

taritul.. I.teda,tor:FIi'do I.... B......... DAT!.SC n� 214/
S:4. Rtl'6.rteI:� yy�•• U. Gonçah'es ...... DI{T.sC n9'
2.191 84'0 a�o '.duibdJtraçio e PUbIIddàde: Rua Co-

"

i'QDel, ,e:oc0pió {lQm«=s di; Oliveira, 09 290 --- CI.Pos·

tal, UI --�f'one n-QQ9.1 ...... 89.2S&-Jaragui do SaJ.SC
, ."

JmP,Je8SQ- nas" �lClnas da Orlantzaeão
Cent:Ab11 �'A <:QlUerClâl" sIe Ltda.

�a_ ea,ra, JlltP dO SUl ....•... "Cz$ 200,00
OumP- � , .......,'. • • • • • . • • • • . .. Cz$ 240,0.0
N;6llloro.,.:\� .. � ..•• , ..

'

' C:z;$ 3,00
NÚOJ,erq Atr.lJ,sa4Q,' ',', .,................ Cz$ 4.00'
Rq,ese1ÚiWtes e(�d8dOl: Perma- de Souza &Cia.

l.� ,Táb�a.,Veículos 4e Comunicação SIC Ltda, e Pro-

, , p� PJ;0llAP. Repreter:ataçóe. t.tcJa.
Este lor-nwJ é u.odluJo • ADIORl/SC e ABRAJORL

'}

-

-'Relbjoa,ria
�' mais � s:u,estiea para. presentes,

.

i6i&$, r�16$!�_ viol� trofÜ.
inedilh� .e. $Eti'g_Of de prataria estão na

UUJJQARIA, AYBNIDA

N.,�e.dN(, Da Getd'o V......

"unilarief ,Jaraguá Ltda;
Cillliâs::� iodais as finalidadet

AIP...t:�Dl aq1leeedo....
,

, ederJIa,IIOIar.
a.�, Fçl�p;e S�bmi4t. V9 • Fone, 72-0448

"

:Via�ão' - Canarinho Ltda,
0- transporte cUtnhoso

Programe bem as s�as'viagens de. férias e

,recl'eaçió.. A "canartnbo" eQloca à sua dis

posição oS,modemos ê conf,ortáveis ônibus da sua

frota". VeIiha conversar conosco.

-Av. Mal. Deodoro; 981 _ Polie 7t-tW
,1�ragu6>do Sul SC:'

,

TUBO DE'POLIETILENO'
(MANGUEIRÀ PRETA)

TÍJeos SANiA HELENA l.TDA.
" FÁBRICA; RUA,-JO.NVILLE.1Q.16- FOllfe «(14'13) 72',1101

,

EséÃlTÓRIO: RUA CEi:. PRoCópiö GOMes. 99- FONE (0473) 72,0066 •
,

J41;R4GUÁ' 00 SUL� SC
'

I Foto Lo,s s'
,

F,otogrúra,,,... equipamentos de' cin�,.
'

foto _ som e video .

. _.- ��' -

0-'''' ;,,-'-'!'

Marechal Deodoro,302', Fon,e, 12-0181

Lanzna-ster
O seu relOjoeiro

Jói��)" t:eiQgtQs� : alianças, ,cristais;, ti'oféus, meda·
lhas e presentes.".

-

.

,"_:.

"Marechal364 _ Fonê 72-1267

IIA História de nossa gente 010 pode ficar só na saudade"

CONFIRA A HISTÓRIA.u Barlo de ,Itapoou

...HÃ 40 ANOS

. ..HA 30 ANOS

Egon Sasse, precursor da 'firma
,Alimentícios Sasse Ltda.. âtualmente
.estabelecida à Rua Georg Czerniewicz,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I

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

I "9b6bu62 60 Ö8 16:>11 eboq 010 9j11O'

u:>oqstEL&TRmAR

�;tComercial de Peças Ltda�

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

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

Jaraguá . do Sul _ se.

Dr. Altevir A. Fogaça Júnior'
Advogado

Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 72-0498

Jaraguá do Sul-SC.

.9 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 Iábrícas de São Paulo.

Aproveite as promoções especiais e visite a

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

Bordados e. C'onfecções A B
.

Rua 28 de Agosto, 2177 _ Fone 1-3-0363
Guaramirim

Solicite a visita das nossas vendedoras.

OCULOS?
. �a.s lenteSpague

JOALHERIA A PEROlA
OTICA MODERNA
reinoldo rau,289

, ..

Elcollro eil Florianópolis (II) :lE:���::::
No número anteríor ekel? Eu te conheci mal' acabo sabendo que Júlio

deste semanário referimo- Você apontou. na soleíra. Cezar Ramos} ex-.es.tudanj
nos ao sr . Ottomar Frede- da porta. Tua estampa. é te' de biologia da UFSC e

rico Neumann, corupaense
.

inconfundível!" médico, filho do saudoso

nascido em Jaraguä do Olho analiticamente pa-
Julio Z. Ramos e' Thereza.

Sul, residindo em Curiti- ra o Companheiro more- d� Oliveir

..
a.Ramos, a �ã�ba. Desta feita, ainda no no que, com um riso nos ainda resídíndo em Jom

RC Ppolis-Estreíto, na reu-
.
lábios, espera pela identi-, vil'le, -é rotariano do R

nião ordinária de 19' do ficação. .Tenho minhas dú- de Atibaía,
.

dirigido' pelo
corrente. com quarenta vidas e ponho em reserva Presidente José Domingos
porcento do quadro soc.al a minha capacidade. de Moretti, que' será substí f

de visitantes e convida- guardar as fisionomias. O tuído no periodo 87/88
dos de diferentes pontos "disgramado" se parece pelo Comp. Arnaldo Press.

do país e de países vizi- com outro rotariano, meu
'clube com' 10 anos de

nhos, veraneando nas mui- genro. falecido _ Antonio existência' e 28 sócios. Jú

tas praias da Ilha de San- José Gonçalves _ com um lia Ceser trabalha no Hos
ta Catarina, aguardam o bruto' bigote preto, da- pital do Coração, em São
instante de o Presidente queles de rasgar fronhas. Paulo, da Associação Síria

Norton Silveira de Souza Desisto de advinhar e Libanesa como Assistente

bater o sino e iniciar os dgo: "Olha, falhou a mí- do Laboratório da Equipe;
trabalhes.'

.

nha memória, meu .caro e Júlio' Cezar é jaragua-
Muitos me cumprimen- sinto muito!" ense de nascimento, fez os

tarn. e eu não sei com _ "Eu sou ri filho do primeiros estudos cá Da

quem estou tratando. Eles Júlio Ramos!" terra. deixando Jaraguá
mesmo me lembram que _ "Do Júlio Zacharias com 15 anos de idade. Em

já estiveram no: "Estrei- Ramos? Pelo amor de minha companhíe fainas

to", no "Leste", no "No- Deus, como é que você fazer uma. visita ao atual

roeste" ou no Plorianópo- aparece aqui tão de re- Presidente do Tribunal de

lis, ou ainda no São José, pente?" Contas do Estado de San

em anos anteriores. _ "Sou Júlio Cesar Ra- ta Catarina, o ex-deputa-
De repente alguém pá- mos, médico, residente do Oçtecílío Pedro Ramos,

ra na minha frente e me em Atíbaía, São 'Paulo"; seu benfeitor dos tempos
lasca uma pergunta: "Vo- "Estou veraneando em mi- amargos' de estudante do

cê me conhece. �('hrrÄ- nha casa aqui na praia e. interior na Capital do Es-
tado.

.

Foi um
. gostoso reen.:

centro em 'cOncorrido am

biente rotário.
Fortes amplexos ,e pro

messas de um breve re

torno encerram mais este
encontro em Florianópolis:

,

Jaraguaenses brilhando lá
fóra: Que beleza!
E.V.

..'; Scbmöckel...Jan./81.

Vende-se
A Ma risol Reflorestamento vende mudas de
Eucalyptus para entrega imediata, a Cz$ 0,36
carla
Os interessados deverão dirigir-se, à fazenda Ma-
i'lS"l, em Nereu Ramos.

.

Maiores informações, pelo telefone 72-0233 ramal
252 com Sr. Lincoln. . ;

, .�.�-- �

Persianas José" Emmendörfét- LIda.·
Desde 1917 atendendo bem. e' vendendo qualídade.
Nem a chuva e nem o $01, farãp efeitos sobre as

P.e�lanas José Emm�n�örfer que sã,? fabricadas com

l�mmas de dura-lumínío e suas cores fixas e sólidas
sao esmaltadas a; fO,go. ..',. "

.

Rua Jacob Buck, 46 (íundos. do Bradescot
.Fone: (0413)' 72-0247

Confecções Sueli Lida I
.

Vestindo bem Senhoras e Crianças
.

.1'Vá.conferlr a maís variada coleção de inverno, aproveitando
.

as vantagens do preço e credíärto Sueli
. Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonsecá nr- tÖâ.�

.

F· 72-0603 Jaraguá da S111 _ SC.
'

, Lota 2 Rua Reinqldo Rau, na 530 __ F, 72-29tt'
Jaravué do Sul _ SC.

.

,�

Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 63)' - Portal de .Jareguá,

Clínica,Veterinária"
SCHWElTZER

"

DR., W A L DEM A It S C H W E I T'Z E R
Clínica .de peque�os e.grandes �imais, cirurgias, \r��inações,
,.

rala x, intemamentos, boutíque.
.

Rua Joínvtlle, D9 1.178 '(em frente ao Supermercado B·· Uh l).
,

o

__....:...:. Fon,! 7�-2840 _ Jataguá do Sul _ Santa Catat1na:r�: �up , .....
.... :......
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Va'sel. a,SSUle presidência da Ilvali na sexta-feira
Na próxima sexta-feira;

com inicio às 8h45min. em
dependências do Clube

. Atlético Baependí. a: Asso
ciação dos Municípios do
Vale do Itapocu (Amvali)

realizará a sua primeira
assembléia ordinária do
ano, destinada. a presta
ção de contas, apresenta
ção do relatório e trata
mento de assuntos admí-

C h a I é
'IMOBILIÁRIA E

REPRESENTAÇOES' LTDA.
VENDE

Terreno, Rua Frledrich Zonenhol cl 4S0,00m2
próximo WEG II.

. Terreno, Ilha da Figueira c1580,00m2 próximo
Indumak.
Terreno, Loteamento Flávio 11 c/ 4S0,00m2 pró
ximo da Escola Lenzí.
Terreno, Rua Emil Burow ci 400,00m2 próximo
Beira-Rio.
Casa Loteamento Centenário cl aprox. 100,OOm2
em �erreno de.420,00m2 prox WEG II

.

Casa Rua Pe. Alberto Jacobs c/ 110,00;m2 em

terreno de 500,00m2 próx. WEG I.
Casa Rua José Emmendorffer cl 115,00m2 em ter-
reno de 340,00m2.

.

Casa RuaMarína Fructuoso ,cl 10S,00m2. em ter-
reno de 400.00m2.
.Casa Loteamento São Luíz-Jguá Esquerdo c/
100,OOm2 em terreno de 400,OOm2.
Casa Loteamento. São Luíz-Jguá Esquerdo' c/
80,OOm2, terreno de 400,00m2.
Apartamento no Edifício Deníz, Rua José Emmen
dörfer cl 120,OOm2.

Frioliveira COI. e Repres. ttda.
-

-- ,-----"-=---------

fialbreria
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)

É ali na Av. Mal. Deodoro, 744 (proximidades do

Colégio Divina Providência) ou faça a sua enco

menda pelo fone: 72-1187.

nistrativos. Na seqüência.
a assembléia extraordíné
ria, que elegerá a nova

, diretoria dá entidade mi
crorregional, que·vai ser
presidida pelo prefeito
Durval Vasel, de Jaraguá
do Sul. substituindo a Val
ter Régis, de Barra Velha.
Além da eleição e pos

se da diretoria, também o

conselho fiscal será eleito
e empossado. Desta nova

diretoria farão parte 'o�
presidentes das Câmaras
Municipais, a serem elei
tos dias 19 e 02 de feve
reiro. A nova admínístra
ção da Amvalí. como um

dos primeiros- atos, deter
minou a mudança da sede

.

admínístratíva para a rua

Expedicionário Gumercin
do tia Silva � Edifício Ana
Rícobom Barbi, ao lado do
Hotel Itajara, onde iá tun
cionam a Câmara de Ve
readores e a Junta do
Serviço Militar.

"JORNAL DO PROFESSOR
DE 1C} ,GRAU"

O Ministério da- Educa
ção, através do INEP-lns-

. títuto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais,
lançou em agosto do ano

passado o "Jornal do Pro
fessor de 1(,) Grau", tendo
por finalidade' básica d€
mocratízar . o acesso ao

conhecimento e às pese!",l'
sas que a Universidade qe
senvolve, bem como p �0-
porcionar

.

uma linha de
comunicação com o Mi
nistério por parte do pro
Iessor. O fortalecimento e

o aperfeiçoamento da car-
. reira do magistêrío de 19
grau é uma das príorída
des do ME, sezundo o mí
nistro Jorge Bornhausen,
em expediente ao "Cor
reto do Povo", dai o lan
çamento do Jornal.

Para nós, seguro .não é só garantia de ri.scos

Seguro é

Prestação de Serviços'
Consulte-nos.

A.Seguros
Rua Barão do Rio Branco 168 _ Fone 72-1788 - Jaregué do Sul.

-EDITAL
AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã

de Notas. e OficiaI de Protestos de lltulos da Comarca
de laraau' do Sul, Batado de S. Catarina, na forma da
lei, etc.

'

Faz saber a' todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos centra:

Alvino Moeller, Rua Joinville s/n, nesta; Bernar
do Alpersted, Loteamento Lenzí, s/n, nesta; Elson
Koepp,' Rancho Bom _ Schroeder: Fàb. Móveis

Esq., Anselmo Pereira, Rua Campo Alegre, nesta;
Jose Orlando Duart, Preso Epitácio Pessoa, s/n
nesta; Luiz Henrique Mendes _ Guaramírím:

,

Maria das Graças de Paula Gomy, Rua CeI. Pr�
cópio G. de Oliveira, 83, nesta; _ Of. e Lataria
Baungartel Ltda. _ Estrada Rio Cerro 11 nesta'
Wilson Draeger, _ Rio da Luz _ nesta; _ Walde;
Wolf, Estrada Rio Branco, 6820 _ Guaramirim.

E. como os ditos devedores não foram encontrados

� ou s� .recusaram a· aceitar a devida intimação. faz por
mte rrnédio do presente edital para que os mesmos com

,pareçam nesre Cartório, na Rua Artur. Müller, 78. no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
dar r�zão por que o não faz, sob pena' de serem os referi
dos títnlos protestados na forma da lel, etc.

Jaraguá do Sul, 29 de Janeiro de 1987
. .

Áurea MUller Grubba _ Tabeliã de Notas e
jflC'lal de Protestos de. Títulos da Comarca de l.do Sul

-

ElétricaInstaladora Jaraguá
Istalaçlo elétrica de baixa e alta tensão montagem
de painéis. '..

'

Rua Fritz Bartel 610 (Vila Baependi)
Fone 72-1429�" '

Mari Cabeleireira Dnissex
Serviços de cabeleireiros para homens e se

n�or�s c�m manicure, pedicure, maquilagem, de
pílacão, Lmpeza de pele e massagem. Comércio
varejista de cosméticos e artigos de perfumaria.

Rua Erwino Menegotti 66 _ Jaraguá do Sul.

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nasmãos de um

profissional
'OUMENTOS

""_.(..._,.JLavagem. limpeza de
tetos e estofamentos.

. RuaCel. Procópio Gomes de Oliveira 227
. ,

, -

Jaragua do Sul/SC

PRÊMIO PETROBRÁS·DÊ
CONTROLE DE QUALIDADE -1986 "
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Escritório Contáb,il' Garcia
...

,",

CRC-SC sob n9 0075

EscritaS· iiscals e contábeIS
Impoâto de Renda...

.'

Registro de MIcro-Empresa

Confíra .. a eficiência de nossos serviços.
Rua Barão .do Rio Branco, 168., Fone: 77-0695

Foto 'Cenler Lida.
Revele seu filme a cores e ganhe desconto. de'30%
mau" uma amplíacão d!:.: 20x25 e um álbum como

'brinde;
.

)

XEROX _ APENAS Cz$ 0.60

Poto 'Center, - Galeria Dom Francisco - Sala . 05

A.DVOGADA····
:. :: . Dra.' .,Au!,ilene..•M. .Buzzi
Questões de terras - acidentes de trânsito - In

.ventàríos - cobranças, e, advocacía em geraL

Rua Reínoldo Rau, 86 - 'sala'4
..

s
: FÔDe ·12:2711

..
/' PERSIANAS • BilX • ESQ. DE H!Jl'i'Hfi.HJ

.

...,

"i: ;PE',RFLE,X, "

.

�u� JOI�VI�LE: 1839· JARAGuA DO �u�.�
'- FONE: (Mn, 72-0995 �

'. Pei"'siCináS:-:hoiizontals '. e verticais;
-

" .

box -para baaheíros,
divisões, toldos, portas saníonadas, esquadrias

.

, ... e 'cercas em alumíaíö."
Consulte-nosl 'Fone· r-, 72-0995

� ESCRITÓRIO JU:RiDlCO-"

r .\.; Jósé Ilberto\'Barbosa .�. -.

Alexa-n.dre� UeUagiustina
.

Barbosa
A D V-O G:A 1')'0 S

':1.-- .

Rua João Marcatto n. 13 _ 2° andar, Sàla' 2Ô4
,

Jaragtiá
.

do '-Sul.

.- _ ....;.:"

HONDA'.sUBA NA

CHE GOU A

CONCESSIONÁRIA HQNDA DA kEl.il�O, C9-
MÉRCIÖ DE MOTQS, ,ÀsslS"fENCIA TECNICA

,

'E' BOUTIQUE HONDA-WAY.

EN lKE NESTA H O N D A DA l\tENEGOTTl

MOTOS E SAIA:PIL01:ANDOA SUA MÁQUINA
Rúà AdéUa Fischer,. 239 IRod9v.ia. BR '280) .

]lone' 72-2999., _ J�raguá 'do Sul _'SC.
- .

.'

. ,pAGINA 10

Asseßlbléia ,'Constituinte será instalada neste dOßlingo

HISTÓRICO DAS'
rÖNSTlTUíÇÖES
RRÀSIUiIRAS

' '.

tro delas (1891, 1934, 1946
e 1967). em três ocasiões

por assembléias consti
tuintes (189t. 1934 e,1946).
As demais. '

constituições
(1824, 1937 e 1969) foram
outorgadas pelos detento
res do Poder Executivo.
A primeira Constitui

ção, de 1824, foi durante
o primeiro reinado de. P.
Pedro 19 (1822-1831); a

segunda, de 1891. durante
a Primeira República _

Deodoro da Fonseca (1889-
1894); a terceira, de 193'4,
durante a· Revolução de
1930 _ Getúlio Vargas
(1930-1937); a quarta,' de
1937, duran-s a vigência

do Estado Novo. _ Getúlio
Vargas (1937 - 1945); . a

quínta, de 1946,. na fa$e
de .pós-guerra, durente ,o

governo de Eurico Gaspar
Dutra (1946-1950); a sexta

constítuíção. de 1967, do
Movimento de 1964 _ go
vemo Castelle B r à n c o

(1964-1967) e, a sétima
também durante o Movi
mento Revolucionário de
1964, no mandato presi
dencial de Arthur da Cos
ta e Silva, que . governou
de 1967 a 1969. Em outu

bro do, ano passado. a
constituição em vígor
completou dezessete anos

.

de vigência.

Notcrs e Informceêes

.A Nação 'Brasileira. vi
verá um domingo diferen
te nesta '19 de 'fevereiro.

. Às 16· horas, o'Presidente
do Supremo Tribunal' fe
deral, Ministro Moreira

.

Alves, instalará a Assem
bléia Nacional Constítuín
'te; na sede do Congresso
Nacional,. 'em' Brasília,
composta de 559 constí
tuintes sendo 487 deputa
dos federa.s e n senado
res. Santa Catarina parti
cipa com 16 deputados e

3 senadores. No dia 2, se

gufida-íeira, será, eleito 'o

presídents da Constítu.n'e,
cujo Congresso não tem

,.
_ prazo. determnado . para
encerrar os seus traba-

.

,..- ...,......,,--,.-,-_-----------,.-.-------- lhos.
Após a elaboracão : da

neva Carta Constítucicnal
Bresle+e-. o Congresso
constituinte se' dissolve,
mas os

: deputados e sena

dores mantêm os SP11S

mandatos na Câmara dos

Deputados e Senado Eede
ral. respectivamente de
quatro � oito anos. Para
lelamente .uos trabalhos

.

do Congresso constituinte,
os deputados e

.

senadores,
partícparêo também das
;'''''';-õpq di) Congresso Ná�.
ck,na). dà Câmara' 'des .

Deputados:' e dó Senado
Fed.eral.,·

-

,1., Lanchonete e Sorveteria PiogDi'm
'6ft

. .
.

tf\r" ,.. Lanch�s,. pizzas, petiscos, sorvetes e gelo

ATENDEMOS PO� ENCOMENDA�. PASTELÃO

Rua Ângelo Rubíní, 1110 -,-, Barra do Rio Cerro
Fone 12-2181' _ Jareguá do Sul/SC.

.

Da Independência (1822)
i'l'tp' hoje '0 Brasil esteve
sob séte constituições.. O
:phde,r I Legislativo' partící
pO,u ila conreccão de qua-

._. A Divisão de Bem-Estar Social da Prefeitura

Municipal. de Jaragué do Sul,' localizada na Av. Getú
Iro Vargas 503, antigo Mercado .Munícípal, está lan
çando uma nova campanha cómunitéria no sentido de
arrecadar roupas e calçados para serem posteriormen
te doadas a pessoas menos favorecidas que dlarianien
te procuram aquela repartição, buscando agasalhos.

Os donativos poderão ser entregues no local, ou

comunicado pelo telefone 72-0888, ·com a Sra. Wal
traudt.:

_ Desde o dia 15 de janeiro as passagens de óni
bus ínterestadueís- ficaram 46% maís caras. O DNER,
para este aumento, considerou vários fatores como sa

lórios, .pneus e câmaras de ar, manutenção e outros.
Para quem vai a São Paulo, sando de Blumenau, a

passagem do convéncíonal custa Cz$ 132,54 e o ônibus
lotto Cz$ 30636, A linha Blumenau-S. Paulo é a uti
lizeda pelos iaraguaenses que demandam à capital

. -"1'd(" embarcando em Cuaramírtm. no Posto da
Policia Rodoviáríe Federal.

.

_.' A. Receita Federal está ínformando que na úl
!i'-ra !"f>IJ1ana de janeiro, .começarão a ser entregues os
"ormulártos para a declaração do Imposto de Renda
1,987, ano base 86. O leão acordcu de novo. Quem l,,"m

ímtx+to .de renda a pagar, deve entregar a declaração
até 31 de março e, quem tem direito à restituição, até
o dia 30 . de abril.

, ..

Compre �e�s materfaís de construção n�

Arte Laje, Jaraguá
Matertals de' construção -e telhas colenlats direto d� Cerämíca Vila. Rica.

.
.

Aquecedor SOhlT da Funilaria .Jaragua.

E :lém disso, a melhor laje da .regtão. Visite-nos.

Temos o melhor e um bom preço.'

Ih!a" Expedicl'onMio Antõnío Càdo� Perreíra 850 _ Fones 72-tOi'í,'

72 _ 2334 e -'71- 1'292- _ Jaraguá do SuLSC. .

_- .;.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Preservação doMlrrl d,1 laragui: Preleilo receberá Idocullenll II dia 2,
Criada em 2 de abril de

86, como órgão' deliberatí
vo e de assessoria do Exe
cutivo e de representação
.popular, a COMDEMA
Comissão Municipal de
Defesa do Meio Ambiente,
foi instalada no dia 2 de

junho, realizando dez reu

niões no ano, coordenada

pelo secretário de Plane-

[emento Aristides Panstein
e secretariada -pelo chefe
do serviço de análise e

aprovação de projetos da
Prefeitura, Osmar Günther.
Dentre as suas atividades,
extraídas' do 'relatório,
enumeram-se: fixação de
posicionamento sobre a

questão da proteção do
-Morro do Jaraguá," colo-

-

Governo implanta O' planelamento
familiar no, Brasil

Os ministros que inte

gram a comissão sobre, o

planejamento familiar de
cidiram esta semana 'im
plantar o programa de
'assistência integral à saú
de da mulher em todos os

estados no prazo mas

curto possível, amplíne.lo
se també-n ét participação
de c.rg;íos nas admini-Jre
�Õt'S esi (lfJun is p. m IJJ C'

pais, além de entidades fi
lantrópicas. Esse progra
ma prevê a 'd;stribllição
de pílulas anticoncepci�-,
naís e diafragman '(pre
servativos) às múlhêres.:
O programa busca atin

gir as camadas mais po
b�ec:: da população 'com
pletamente desinfõrrnadas

sobre os meios modernes
de evitar o nascimento de
filhos sem

'

que tenha de
optar entre o aborto e a

esterilidade. Ele estabele
ce ainda a assistência com

pleta na parte educacional
e preventiva de algumas
doenças ginecológicas ,gra
ves, como por exemplo o

câncer.
Um dos passos in�c'ais

do programa será a d's-'
tribuição da cartilha "Vi
da da Mulher _ planeja
mento familiar _ conhe
cer para escolher'melhor
_ em todos os postos de
'saúde do Inamps, LBA e

pastos das secretarias es

taduais e municipais de
saúde.

,Sangue:"!xame prévio contra
AIDS será obrigatório

A partir do proximo mento sobre esse vírus,
ano" qualquer doação de especialmente Junto aos

sangue, em San:a.,_ Çatari- chamados grupos de risco.
r" te á de passar, previa- Para o diretor do DÀSP,
n:ente, "pelo exame que a campanha que está sen- .

detecta a ex'stêncía do ví- do iniciada agora, a nível
rus da AIDS, segundo re- , nacional, "vem com dois'
,-,-.�( u o d'retor do Depar- anos de atraso", porque
'nrnonto Autônomo - ,de isso já está multo espàlh,a-'
(""'{Ide Pública, Osvaldo do nos quatro cantos do
Vitorino. Disse ele que a

'

Pais. Em Santa Catarina, a'
incídência desse mal está AlPS já matou seis pes
r'í'l'f"i'ndo séros preocupa- soas _ de acordo com os

,õ"'s ás autoridades caterí- registros oficiais _ e há ou
nenses, pois acredita que tros casos sob suspeita.
a'nda há pouco esclareci-

-'-,-Foto Nortelândia J .tda,
Rua Venâncio da Silva Porto

_
785 _ Fone 72�2804

�1era lúrg-ica Franza d».
Rua Helnz Mahnke 210 _ Fone 72-1387

f
..
/

cando em" documento a

sua proposta.' que será en

tregue ao Prefeito no dia 2
de fevereiro, às 16h, para
tomada de decisão a res

peito; providenciou um le
vamento fotográfico e al
timétrico da situação atual
de alguns pontos do Mor
ro do Jaraguá; debateu
acerca da denominação
oficial a ser conferida aos
três picos de maior rele
vänc.a no município; agiu;
denunciou e ameaçou com
abertura de inquérito do
nos de áreas nas escostas
do Morro do Jaraguá, on
de se observevam queima
das efetuadas 'de forma
ilegal; montou arquivo de
legislação ambiental fede
ral e estadual: apoiou ce

lebração de convênio en

tre o Município e a

FATMA, visando o con
trole de empreendimentos
considerados ,potencial
mente poluidores: solicí-:
tau à Secretaria de Servi
ços Públicos estudos para
a colocação de lixeiras Da

cidade; solicitou às Secre
tarias de Obras e Viação
e de Serviços Públicos - es

tudos para arborização e

ou ajardinamento de área
localizada entre a rua Pre
sidente Epitácio Pessoa e

o Rio Itapocu, imediações
do viaduto.
Além destas questões, a

COMDEMA levantou ou

tras, como acerca do nível
dé poluição atmosíértca na

cidade em função do mo-

,nóxido de carbono e elo
dióxido de enxofre expe
lído pela grande quant-da
de de veículos e índús
trias na área urbana' ne

diu providência na solu
ção

.

do problema da dis
posição final e tratamen-o
de resíduos sóltdos no rr.u

nicípio; requisitou' maior

empenho e rigor da íísca
lização da Prefeitura em

cortes e aterros realizados
em elevações e margens
de cursos de água sem
qualquer critério técnico e

legal; requisitou ação' da
SSP no sentido de orientar'
a, população para que não

deposite
-

lixo domicil'ar
em vias públicas nos dias
em que não é realizada
coleta e autuar

.

vândalos '

que violam sacos de lixo,
sujando as ruas; solicitou
a CMT providências para
que camínhões de trans

porte de barro e areia não

trafegassem pelo sistema
viário sem proteção para
as suas cargas; abordou
a posstbilidade do empre-:
go de fossas sépticas pa
dronizadas pelo Samae ou

pelo Dasp em construções,
E ainda: verificou ;'l

mortandade de pe.xes no

rio Itapocu, em junho,

ceusada pelo baixo nível
de oxigenação das águas
em função da estiagem,
combinada com a carga
poluidora existente; rece-.

beu denúncias de popula
res sobre desmatamentos 'e

poluição hídrica, sonora e

atmosférica, encaminhan
do-às à Fatma e ao IBDF,
ocorridas em Jaraguazinho
e na área urbana da cida
de, por proprietários de
terras rurais e indústrias
locais; e questionou a

atual posição da Estação ,

de Tratamento de Agua
do Samae, na rua Erwíno
Menégot�i, à Jusante

-

de
Ccrupá, recebendo toda a

carga poluidora hídrica
daquele murncipio, e em

relação às destinações de
f>reas -para a implantação
de indústrias a serem

provavelmente consigna
das na feitura do Plano
Diretor de Jaraguá do Sul.

V END O
Jopo vidros novos raíbam para Fusca, com pára
brisa degradê azul.
Rua CeI. Procópio Gome.. " 246 - Fone: ,12 0363

,

com Geninho.

Curso para
"Estilista de Muda"

Requisitos:
- Escolaridade miníma: 19 grau

completo
- Sexo: Feminino
- Idade: 18 a 25 anos
- Aptidão para desenho .. �
- Criatividade
- Dinamismo.
Inscrições: de 02 a 05 de fevereiro
Seleção: dia 06 de fevereiro

J\,PóS O CURSO AS CLASSIFICA-
DAS SERÄO ADMITIDAS' P-ELA ",'

,i

EMPRESA.
AS CANDIDATAS' INTERESSADAS
DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SETOR
DE RECRUTAMENTO E SELEÇAO
DA EMPRESA.

Vende · se

Loja
Vende-se unia loja, situa
da na Rua Pastor Alberto
'Schneider, nC} 250, Barra
do -Río Cerro. Tratar no

local.
-

_�__�
Promovendo." . j2;.x;��i�

® KOHLBACH Jaraguá do SU!:�";;_�3�>!�>,��
M9TORE�ELtmalS

". pelo Brasil aförª;;';���:�
. _'

-

• _ -�.

; * �,,'�:t;�'-
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, f, " .: ,,��,>', :fURGGES, FURGOES ISOTERMICOS E FRIGORlFICOS
.' Jatàgúá �squerdo Rua Dr. Enrlco Fermí, 113 ..

'

Fone 72-1071
(,,�.:.'

.. !'" �', :._�� _

... ,::;:; :_-� -� .

:.�·L- .. s; '_-'_ •

'
..
:'

'''',. .Arotada malhá
'-'-!��.":_ . ��i,.-�::,� ,�",-",;,õ._,-,:.___;,,_''��-,'",-"...' '-.....�; ........_...;__--.......--- _

.�..
< !

;.��:i:.ÕS temos tudo"
parasa " fadara todos.

: �IVen
·

a conhecer
a' linha Chevrolet 87.
Conheça ('r,�'�(!::,s:lloja àlinha Clievrolet 87, a maís completa do mercado.

Nós temos c ç::t;--:-o que voc�ê necessita pa:�a preencher assuas exígênctas.
Saia rodando QC'"!D c que existe' de melhor: Monza, Caravan, Opala,

" ,'� ;, j)jplomat�; ,Ch�yette ou Marajó., ',' "

Veja de perto as ['eyidades 'e as va!\tagens, além dos planos de
,

'
,

financiamento façilitados. r ,

, ..

Emmendörfe'r Comércio- de: Velcolos lida .

Av.Mal. O.odoro,557 '_; Fon,ea,U·,Ol>SS'. 72.'0'060 - Jar.guá do sul·se
•�
._...�

,

,

:[1],

. "3 pAOINA:'-'12

;r-�Os:o� '�(�Herdéir&s�'. da, ,Duquesa,
'lt' o TR,ANS�RTE> 'DE'" ônibus, a: "línha do Pache

'DtIQUESES: ,_ 'Antes de co ou Brustolím" como
, 1'918" -só chegavä 'à Vila era chamado. Era" tim

Dü:qüésà quem tinha per- Chevrolet de "nariz som
nas fortes, com a mochila prído", carroçaria toda' de
das costas chamadà"'''ma- madeíra e forrada com

la". Depois disso chega- lona branca. Os 27 acentos'
ram os cargueiros e no eram tíe sarrafínhos e o

dia 19 de julho, a primei- porta-mala ia na parte
ra carroça. 'Os cargueiros superíor, onde' eram coloca
tinham dois cestos, um de dos os produtos agrícolas,
cada lado. As carroças galinhas, trato, porco e tu
eram tracionadas por 4, a do o que o passageiro
6' çäv;a{os. Depois de '1930, precisava trocar na c'da-
.éparece 'o' trole: igual ao' dê. Até Jaraguá levava
do Ervino Behling. Quem uma hora e meia. Haja pa
também os tínha era o ciêri:cia. Mas tudo era fe:
Angelo' Demarchí, Luiz to com gosto, como quem
Cecatti e os Pedri. Havia hoje viaja a São Paulo,
também, quem usasse a por exemplo. Em 1950 a

"aranha", uma charrete passagem cus t a v Çl 700
alta e coberta com arma- réis. em 1955 eram 5, m'I
ção de madeira e lona. Pa- réis e' em 1960 cerca do
ra -ír à misse, as carroças 10 mil réis. Havia muitos
ttnham uma caixa mais le- colonos que achavam r-a

ve, trabalhada, com dois ro essa passagem, 'então
assentos de molejo com ,ial,ll � Jaraguá a pé Oll de
pelego. bicicleta,
Os caminhões com cor- No ano de 1949 o Sr.

rentes nas rodas começa- Francisco Pavanello come,

ram. a circular em 1938: o çou. a ajudar o Pacheco
primeiro pertenceu a Gui- como cobrador e apren
lherme Laffin e haviam os deu a dirigir. Em 1950,
do Grubba, do Garcia, do o Doretão comprou o ôni
Gosçh e do Schmitt. Diz- bus do Pacheco e o Chico
se que ,o primeiro proprie- começou a trabalhar sozi
tário de automóvel foi nho com Q ônibus. Por .fím,
Germano Gascho, em 1945, comprou tudo do Dor:etão.
era o Chevrolet Pavão, Trabalhou muitos anos.

que levava hora e meia POT fim. entrou a Rex com
até Jaragué." Comprou-o o Edgar no volante 'nté
por 3500 contos de réis. pouco tempo. Agora a Ca
Fala-se também que já em narínho tomou conta de
1933 o Manéca Pedrí an- tudo.
dava por aqui com um

''T Bigode", que 'foi pa
rar no ferro velho. Depois
,6 Sr. Doering comprou
uma limousip� azulada.
O primeiro proprietá

rio de caminhão foi o sr.

Waldemar Gumz. Em 1948
��1flprou um Internacio
nal, em 1950 um Dodge
'Ci;lnàdense e em 1951. um
Oppel Brítz. Em 1949, no

encanto, os Srs. Carlos Ce·
,,:,atti e Pedro Bértoli com-

,

nraram . em
'

Corupá um'
Ford.. de cabine larga" de
madeíra, Em fins de 1948

r'hegou também o p=metrc

Peças de uma carroça:
4 rodas de madeira com'
raios, chapa e buzina: 2
eixos com pontas de ferro;
as cruzetas,' o cambão, os

4 fueiros, o caixão 'de tr2-
balho e o caixão de 'pás
seio ,e todo o arreio dos
cavalos. O, trole tinha
molejo, chapas de borra
cha, 'cobertura e lal1"PP--'
Era um carro estilizado.
uma atração turística, A
aranha era como, pe f�rr-;

a parta trazeira do' trole.
Eta assim. que Os duque-
'ses se íntercomunícavam.

'.
t
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' Sávio" Ie', Ingo subíeíam. o' lhas Brasíleíras foi aJI,lpJ:.a
.Bsportes tOME) tem pron- ,Jaraguá" 40 S�l,paf�Jçipa- ,excelente,»�r�!?T�anCe �u- -pódíum, comoos V:encedo..._' mente ; cq�emorado. N�o
., to o calenQ.ár�Q deste.ano.. ré; dos ,jpgQs ,:Pliçr:orrE;gio-

'

rant� a, 1_7é!-., Mit Milnas res da prova. Eles no en- fosse o acidente. certa

,. qne Incluí véríoacampeo- .' naís .,e «;I.a pr,oya: ,�ús�ica, � B�a�ileiras� J�i1<?tadq . pelo
.- tanto 'fitaram' ainda na- mentec, a. festa seria ainda,

.natoa.e .partàcspações ' do L "68 Anos, do,Cprr��, ,

do •
SaVlO Murílo . Azev�do e -terceira oolocaçêo, "CUIn- J,maiof.",Com -a "p0�e, posí

-munícípío em cOlIlpetic;;ões,rPPvo:'. De.junho a,agosto, Illgo, ,Hpff�apn.c � ��pl� príndo 200lvgltas. Os'·veil-',; s.tion" ,e:;\é} I:CQI.oc&ção,' a

.;,:,taisJo.o.mQ os' jogOs,_!I1icrç:>r- '.0 Cp�n;peonatolliMul).icipal lar�ouna. pole, �os�tlOn cedores da prova torem. Kolllbªc1:},',Qe�J'l.t-fO do.cená
. ,r,egiQnais" ,jogos regJRnais )çie, _, c Bocha: �lll: agost91' as . e. '\t1I�h'� Jazenq.q �,ma,cor

- Mar-cos' eiracia/Luís Pereí- ., río, 'autol!lPbüistico ,;brasí-

_.e jOg9s aP.�rJos" allél-D-. do ,�nsotiçõe$, ao :pela4�Q. " .de .n�a espetacu,lar" hçier�ndo r'a,· -que -completsrern as, t le.i:I:o JA,ß -uma, força res

'>ic, desßnYo1YiJIlênto das ma- FuteJ�ol de Salão �,'Qs;jo- . at� .

a �1�4a. V;�l��" ,�OW. 1 '206' ':v'ol�as ::rem; ··12h28rhitl'I •.p.eitada· ..pelos .adverséríos,
, IJhã� ',de la2;er' nos 'bairros :gos regíonaís e 1)0 ��� de ..II1�nuto, e, 40 jseg�mct.0S d.e· 41s80. Para as Mil Mílhas assim como Os seus pilo-v
, da cídade.. íntegrantes .do outubro, os ,jpgos abertos ,v�nta.gem. qllé!-��.O U:m,(t�l- .

de 88, segundo -ín'orma tos. A imprensa brasileira.

, Programa Esporte .para 1'0-. de Sqpta Catarina, em .Crt-. dente
_ .proyoc<;td" pd<,), 'r:;. )','A Gazeta: -Esportíva'' "de :. a: paulista principalmente,

. {]0S,' A., p.r'n�F!jr.<,l ,parCcíp"- , ,Ç},Ú111,�.·" Além A�stas ativí- loto paul() .de I;ars(,), ,q;ue -segunde-feíra, ,ai,'dupla será -. abriu . generosos ,�spaç()s

, ,-ç6.9 da ;DME, acontecerá dades, segundo Raul Ro-. _rodo�,' batenqo forte n.a novamente formada (Sáv.fö -para destacar' a: atuação
'neste dom'ngc. no :".' í.. drígues, da DME, a Divi- tras�ua do Opala da eCfU' 'Murilö e lngo Hoffmann), 'da. -equipe 'jaraguaense,

.: .
tível ele Ca'eques de .Ja- �a,�Ci:"q�H��h",�tii,}lS �e,:,$�ô-:? pe� Ja�a:guae�$.� :,e�t�:tan- mas'no"momento' os do'<; constituindo' numa e.xce

�:Jié!guá, do S�l ,�ppst�r�or- ItRhÄs.'��'�mf�t: o�"p,te-,J�(),o, d#�ren.tl�l�;c�1:}�g�n- Já pensam' na,temp0fé'da. lente:divulga<lora da mar

'.' ,Iilen.te, ,em, 1 março, 9. 29. parativos dos seleciona- do com ISSO,. uma parada de Stock-Cars, que iJl1c�a ca· 'I_(ohlbach... , em todo .o

., .R:;tliye de_!(ÇaBpa�ePl!., �in- dos. a formação dn. sel�çã9 • ,n:� 9?:c�,;,pe�r,d�n�0 na.f:la.' eII_l, ,,��.�ç�r ,'
.. '." ).:' ',H��,asll;" ..

,'
" 1<'1 '1

,

"'.d"a' �m ���çº serao j,:'fe",�tas! de futel?o,�,p�lf,a,to" .a".P,llsto,' -.nm��R,.,s�'Ä� :q",ue
10 voltiJs.

"IS
. "

d-
.. ",� ," d- ;15 ,ti

,as, i.'Dscr,lco.es �.q, 1{: G"!�m- �;9 ',dura,Q:t;e. a" ��JFtH1!h de, ','.

P"
, .:' ,... ,I egan ,ona começa,' Ia Jle:"lDarçoI �qná:to Mqnidpal dé�;r�: Ja;J;.aguª" c;lept��.Q\lt.ras.; \" arana�ressurle!e ',' .' .. ,' " " ,",' "

'

r .�: , ".; .' (,'" >

, !tebol. Varzeano, qu�,) .l,m. ,', 1 "� i' : 'V ' _;;' " ,"
'

'.c'·· '" ;A 'üg� Jq.lagua:en�e d�.,· l'ior ae.�iiihá a lJa'5él'a, Je"
, ciarij. na primeira quinze- ,,,'., ,: .; <.? (/.. " ,:A "� "

. '. I; . fyt�b� r�ãliz.otl ná ,:�Ín.u�
"

gu,lá.m�.nW �e .o.u'ti-:Os. :' ,,'

",�a,�.e ,;bril.. "

:
," .: \' I

•. ,_ii. '. elege"' a'" diretoria ,;�� paSSqP9\��asjeijniõesr '

;,',

.

_.'
, ,':

.' .

·

: '"Illar.aeMalwee. Fe;��lYall�J.t��es , ...I} :. S;C;ed.d�, �porte ,�::���:���i�:rr�;� ..T::zEI: ::;:::0;..
l" .• : ('I' .); ,. :" "�� o;, :":'J,', " .. ·L,:'�·!'" ,ç��J��!;açana,:,�a ��rra do, ·do.s"A.m�as,�w�,clec,t::J(çap: .ç�)3.otef,P.�O:l, Pn��v�rii.
"';:' Começa:.}.s 8 ,�oras.d�te e �clma- de, dezOlto an?s. Rlbe�.rao Grand: do Nor- ",-.:-�I<;l�saQqf(;)U;.Q, P\���deIge,!., 0�"d9i�;J?,�lm��rps{,�e;Ja.fadQt.tüngO",; qo, lago d,Q. ..,Par- lofeus. ,.,,�da��9$,:,-e b,:r:.�- t�. lll:a,r.ç:ou.,.J:�ara as 9 horas Waldelllar, V'ieira _ -indig- ,guá dQ$ule ps, ú�ltlmps, de

" ,q1,ie;Maw�e. 'o 39 Festlval des sera�:úç;(}�t�r;i90s ".a9s ge�te::;t�, de fevereiro. em",:pa.cÍ'p':éo:Ql·o·J;aJxo'çÖ�p,i(l�. "P9W,��od�,
.

prbg,fÇ\ll).ar\iffi
"

de 1 Gaiaques de -Jaraguá m.elhores. sua s,ede, umq_ assembléia recimento < dã ,árbitros e " u.m quadrangular nomína-'
1io',íSu,I,. promoção' cpnjun-:, Jl, para o. d:a; 29de"mar-,' 'com . os' àssot�ado!', "p0"a

.

do� 'clüÍ>es,. �sim., r: .c�mo.. dQ' de, Tö�n'eià' d� Vérão,
ta qà,PiViisãp .

; Mun,icipal ço está programado, o. 29 i disCussão e aproVJ.3.çãe 'dos de diretores da" pr6priil cujo início 'está previsto
;_,'de.� Esport�s te dii8, J;.ojas Rallye de Canoagem, no traba1hos dá' e-omissã:ö 'or- ent1çiade. Na .. reuniãe :.com ,. para .. ,este: dom:ngo:-- No
� H�rJll€s:" Mac�p,o. Às ins-,., ,1'io!Ita�0�u', �desde a pon- gariizadora, 'eleiçã,o da i}ri- ',,�S-. cl-vbes. i.dps, i( fiÜaQ.Qs( '·t�n.t�i{�9·(, c,olll9 .ieql1,jRe�,p-'

·

", cr��� Ie$tãq a�ertas· ,nas: 'te Alberto� Baue�, em. Ne- ' mêira '. diretoria, e trata-
..., :apßlla& , 8. cOIP,par;ed.n:am, fli�d�s ,às qgas ,Jara,g-yaen

: 19li;is 4a, MaJ;'echaLJ�eodo- "

reu RaIl}-os; ate, a; :p0;nte t men{'Q ,'de,r assuntos d'iVer- �. a maioria p�rt�nc;entes à ,�p., . e ' :BlllJl}enap.ensE\!\:ge
':IO . e 'D0.ming,os da Nova, Abdon Batista ,\� nOt c.entro sos." A testa' da'Comissão .2ã.� Oivií;ãq, qu,�, &oljcita-! putJs9ph ,nãp", 601ici.��r�m

� f ':(QU J;lQ,lopa�; das' prp;vas. ,,(pa cidade. ,ADME' e"a :�M., owimjzadora., eleféão da , r&m a _alt�J@;ç�Q.,;,.. çla,>, P!O-, ��tpr��a,s:�o. '. �fp., :r�9>li�a-
· "JJ;ant��_�d(j" ii'llG}o (las, ;�com-, ,"��fão '�� oF.gan��adoras e .. ,primeir�'· di�'''@'Tii'l! p 'lr�- J',posta'.:f,i:qigial._,dÇl,n Liga..dr. çã,p ,ft:�J?m: ;4§�o.; .o

.. TPrn.!iO
'c pe,tlÇ��S)" �ra,.as çategC"-' Ja, e:X:lste l' mC?Vlmento, de ',f'amento de 'assuntos,' Idl- começar. o Campeonato no pode, sofrer mtervençao,

.: ,·lias: de.,5 a,.9 an��, de 10, .

C'ililloe_;rOs. visando:la parti- . versos.,A testa .da' càm's-, d;a 2� çie';J�y�reiro paré\ o _.confQrme .. informou Wal-
.- a)4 é!-nfi)s; <;le:J5�a 1,8 -an::-s ,�c'ipãçao. na .. prova.

'

-' . são orl?anizadori'l' estão _ dia,: i5l�e- w;arço, 4�a ,vez den,llY; Vi�ira. �, ,;' ,

'."J' ,.' ': . .'. P�u,lo Ademir.Plori'äl'íi.e q:Qe ID,Qit-Q,s estä,PJag9.:r:a"".Q .pres.,d�n��:.,�aQF

'Dal'a'foUI", 8" .DrU'Zair'O :I-ogam' 'doI'l-naO' LldlO,' Schio(!het, que de- '.t�QCªD�, ,ªs_ :S1,lij$' di!e�o- ,consider.a.,Q Tornel()',à r,e-

DU. , '

, .:,.,.... '" ,,',
.

. ,verão assumir os ,cargos. rias,' !. ',',: � ,. ,;' ";, :.' yeli.� (, dQ-�. 'J._Ligqs ,,'e,. \lIDa,',' ", ."

I. ',! "

!
. i. ;", . "principais dent:ro da lpri- " .Diªpte,pisso,. u�a Ilova afrQnta éj... 9utori��9-e�

.

le-
_Q Botaf.ogo_. 'Üliê:�a' na quando seFá'c, conheé1da a ,m�t�; düetoria,', pcllr.a os reunião ficQl1-'[marcada ,1"a-, ,g_al,.das ,E�ptic,l.aç:le�: ;p���n

,,,_té,lrpEl deste dOIpingo, dia equipe que im. à fäse lie-' ',;prox'mos doi� anOF, URra ra sexta-feira prá.xima, do os clubes serem puni-
.; J9.!\ �em ;' ��Ui �s{�i�,.jna ,,;��u·ntE?,. g�.{\ ,eJ;,lff�nJ�,r"p�" «

,; Ç?�ti��ldad� "�0l. \rq:,�a- dia· 6,oà�, 2O�hotas, :na,'se- ,'. ;<;loa
. -:P,Q� su�pensão. ou

'l " �af��' �O.RI0 Cei"l]�1 <l, p_ar- i:�;"ad!��\3«?s,::ti? �este;, .'�,ö l fP,�,f p.e."\�s�'flU�u�?�aq,, ��da ' ele' da 'Ll-g�I>'para, ,,�ce:rtaT,., deßflLi.aç{\o .. As.d�a§ ,LIgas
ttppa'ç,apl na, tE)rGelf�,Jase Estatlo. �(,\cl'E'dàae, que se f"az ne- : ,detalhes ,'a-czeIca do eeJ;tarLdr.ata.ra:rn; do. ;pr�b)�J;Ila, ,no

-" <lo,. ,Campeonato pst�<lual", "
cessário. , .) r me.:.-,Uma,,) reunião;,poste-:., decori-�.r: . d�sti;l �eWapa.

Alllador d'é .1.913,6, :E'nfp"n- ":' A 'ßxpectativä é <de um, ','
, '.,

," � .;' i.!,." ".e,,, ., '. : 'o I, \, '7
.. ta.�9o aqCtuzeiI:o,,(!� Pre-c ' grande público na:praça "P, ,�ar��a .......�omo �ra ::;;,,� <

.'l,i ,"�:,' "', ',:�".

,side.nte., Qetú�io. ,,;N9 ,çio- t esportiva'. hQtafOgitense.. ,
cçmh.e�ld.o - !?1 Q�trora

..miqg.q subsequ�mteJ(Ua 8). uma, vez que um resultado .�Jl.l" �l�be d� ��pressa9) na
, .,Q" ;:J:epres�tant�ß�' Jara- 'positivo trará, re�is c chan- ,r� g l,a o. . ;des�I1VQlv�ndo
,�ua do Sq\(ilípar,a_,em Pi"e- " ces a êqu.»pe de passar a pnnc,palII\ent�,.-o Jlltebol.

f.j\�ide�te Get(��lq,;na $eq\ln-t, .ou�raJàsé do;Campêónato.'
A ;,o�tg.. é!-o.s .

bons .t��-
,da pqrtida 1;!1ltI;�1 ambos,

.

,,!. tP9�l! � OObjetlyo da �Ire-
. 'j ,;

o:rna.'
.. .

,;• .,;' , " .

�.' ',' I.í '�'f ! � ..
" ,i:.. �:"'.•;; !E1 "<. (,' ,

-, "

'.

.

" Produzindo a.lImentos _com qualidade .e hlglene
desde .1945., t ' •

"
.

-. ; , FrigOrifico"_ Supermercado. e ,Fábrica d�,Ra�;
, I j ,J

, '

, "

"

I i' i �, • ,._

" :.1 r ':'. "
)

,
" I

i
i'
i

!

.. ,. It"'" .1�� f::..i�{·· "�' >f(iJ f;

",'} =�':: ,.

.,,,<. ',' ;�;;�Tém" gênte.nova elD� Jaraguá" __ ,:,,, .-' �. � -" '_ .. ,�,

-1

�'. :;J��r?,�,�ÊqrApanléQtºs par�:E�çr�t(Jf,i.�tfa,J
c "lA' :

-, ; <. (!(' i ',�, :" q'
.. '.

,

'I 'Venda e:'ásS:istêritUi 'téénlca e� g�al. n'-"
"1 :"','

" ':'"., j;, ';'l";�r� i ,I,,,: <,j, '�!):1 '
'" ',t,,' ':;�ôj� '_ !to 'P.re'8� l!pltác1o. ,ess"_. J19,'(': "i: ,;�'

I';:
..

:'. l � J; ';�-
.

,f �_ L
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. rr; ..
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r,'�-"'- '" '" "l-t. :,�". ",' 1'1"".; i;/',t ,t;· ],;,

_

'_ OS'" d�;�t�d� "Ad�mar-- D�ive '\/�aui�.. B���r,�' ,�':�':1'���!a
�

�ÚD!�g�ri�ê:_':'��� �_�a; ����b, �_:,t:l,:�.�� _ :�,IDi����_'����_iCi��': '., .

.

jrepresc:!�taí1tes - da'; regiã'O .tia Assembléia'; LegiSlati-v.a, � '.l--Muntc!�l�, ')' em-"sua �Qlçao _

nes) e �a�J5em o� cliama-
I E�tre 'Os qUInheíítos, �'

,toma� p.?�se .neste,dçmíngc.: dia 1 \), às f4, ,ºoras" filIan- i� ��. ���e�b.�o, ,�fd 1��O" do� S?Clals: o�d� Incl,?-�m- ,regl�O Su� :,<;0loc;ou, 190

, .

do', se., imClara u�a, nova legíslatura. Correlegionários .
ter�elr,o. aDC). cop�cutl',:"o, • ���'��lt�S :H,o�1p�tala.re�1 :a.�: _

. mur,llciptosl .��n�� ·�O . d�
·

�-a�igo.s �b�deput�dö!i irão prestigiar a pesse. Düwe; ap�esen�O�;}il �el�?a?_ .'!QS temóvels, medicas;' dentl§'f.'"�al'âná,"<l5"1de S�nta',Cata�
lanç?lI;o seu, home;c()mo uma 'opção ápresídênoíe.do ,qu�:��ltOs �unl_c,lp lOS

.

�aS. e.p�ofesso��s. ?� da- fl,l_1a � ,85 do RI� Grande

'parl�me1itD: eatarínênsé,' cuja. eleição dat�sel'äcamanhã. }nals.:-:; d,�sE,'!nvoht�dos, do, dos. dIzem �e_:;pelto �.j�B5. .

do ISu:l, 'd�. �m.',1:1DIV'erso d,
:. , s ;' , ., ,. ,_' .: .' l3.rasd. Um<} a'fuahzada co- lEme 'I"elaçao" a publíea-: '"72-1 c mumClpros: 'O':'que

. , ,.' 'Q:,'�eputado,: pela s1@,�otação, '�'" a,�o PMidó ' l�çãó, ,?':., d�tlo� es�a��sti- 'l ção ante�r�or" '''',Jaragu;?� _do�. 'cönéspon?el ,�, �8% do: to
'l1a regJão" CGDSider,a�se' no KUreitoJ"de pleitear" 8" pre- co�, em, amblto-Illumclp_�l" Sul,· �elli�rou Éle pos:l�ao,' '·lal. Os números m<fst·:t1.am

�ldénci,a. N� entantp"comô decl"_rou a col�niil esta se- :c��foÍndo' aspect�s d�mo- passéríde da '2�7a"par� a v, 'que São,'Páulo, par.anêl• 'Sa�
mana, �'laJ1'cei-me çaÍldidato parenegoeíar na próX!ma, -. ' gra�lC?S (populaça� ;tötal .1'65a. coldcaçãö, o 'nono ta =Catarína, Rio,'Gtande

1'râta-s�;;na!úralmente, de qma estratégia. Duwe_jiçal"á e ur�a�a)" ?e':Jlgeografia ';Cl,ugar 'entre os 35' muntcí- Minas Geraíse. Rio"<:lé,'Ja
na <téJ!pHa-l 'durante. a 'semaDà e de sexta a domIngo vi... econ9rmca, '�n.tlm�ro, de "'pios' eâtarínenses classífi-' neíro � cGloea� entJäßsifi

ßttará é!S,'-'bél$��dpara contaC\Ó$ poUtlcQS. e adminlstrati+
,
eIIl:pr�sas I sei;l��qa:s � ,de cados' .�ptré os 'mais' .de- cam,�% dos rnuniaipios-d�

vos. ", , ,�, -, agencias bancânas\, finan- - senvolvidos, Nas pubäca- relação, j. consätuínda« se

"

;
ceíros HU'reéà.dação mu'ni- :

<

ções enteríores, :--ffgura-vá' num testemunho' das-tdis!
,,/ Continuam sigilosos; ps nomes de'jara�uaen-" cipaI, federal' evalor adi-· 'em déc;:imo e'déci'mo-ttuiri� 'paridades' ecorrõmicas.J e

ses ':n<;lic;acr6s pelas lideranças do PMDB a, Pedrq ,Ivo, donado),' de in'fra-ér-trú'l'- to entte ·ás com-iifitdà(les:' soelais entre' ö Brasil me

à sua frotura equipe ,de gO,ver�<>� ,Alg,uns, porém, cor- ra urbana (enf'rg'a el<Vrj· catarinenses listadas pela thEonai (desenvolvido) e o

rem .pelos' bastidGres! não. ofi.ctais,. uma v,ez que, a Jisla I ..' , ." "setenfrionaf (subdesenvol.
ifCábif 'de ser eßcaminhadà 8f>

.. ,
gov'ernador ",diplomado. '>i

. :-" .

y , ,".. .'

,
"

/. vido) .
,', r' )f'

,

\A expe€tat:iva mai'or é pa,ra uma secretaria: de Admi- ·MI·s,'s·_.! - ,,�=. :AI-D",,\ d'e -F'a'I'B'C�I'I'el',tO· '. çl·'cOad·�'·!.,tUa·dOfr'e'�n·'Otest)ídaej.c... �'Ta._'<ls,'r��_-lli'!h':ilciJ,ö 01!l' ,de 'fndústria, ComerciO' e Turismo,' �
,

x cy<> U ......
.

, ., '" .'
. >
.,

'.....".
J i", .. : guádõ Su], o�munidÍpio'de

_ Para ocupár posto de Secretário de :EStad�, o '0$ fál'rtllJat:�s ��' sau'doso ' '.' ;

_

j J'oaÇilbél"" '(32'9), B r,usfqu e

l�VtO�� ,���Ivo;�on�n sobtessai1se� tc'�av�a; ,.<!:ê-:� EJue _ ANTONIO J051; GONÇAlVES, � '.1 ''(879); tJrussan-ga :,.'(1049)J
l" �f�é'�UlJo��dtUC11 :aceitar.' � li.Uigar s�u "Ulrgo na. ,Pre- _

convidam �rentes é amigos para -ássistlrem Blumenau (H2°)� ,Goneór

ip.it�r� num ��o.P'!é-ele�toral, �aJa vista o seu intet'esse,

I.
�tssa de ,se'g��ó-.'ano de- f81ecimeríto, ,à "rea.'l1- <lia' (1309), "Videira "(1339)1

em' s���er a p,u�� V:as�l. Como candidat� a pre- 'zar"-se no dia ,OI de fevereiro de 1987 (domingo), 'Itajâi: (154°); \JOCaçadlo
(Ci,tO·P

..

rimelr.G e unIro dO. PMBB,
Ivo tem elei,ç.

io

p.r�- à� 9 ,�oras, na Igreja Matriz São Seb.astião, de

f157.9)
!e Jaraguá dó, ,Sul

ti�a��te certa. A ida. a ,Capltal,- pr-elu�icà1'la o 'pto-" ,Jarag�á d.o SQl. } R '11; ,
165°. Isto à 'nível de Es:a-

j'eto·polttico. /-, .', ',; ... ,.�' ".'
,', ,I Jaragllá'do S?l,. 31/jélllejr�L87,

4,- �_1 I .clo. ,A,,�u�licaç_ã<?:�� �uJ.n.a
.

ruf I� 'é�P��,yt�Je��":ró�s:�;::�u�:�·:�
.

Si,e ,expedi, liais' de', 3" oui ;:
.

:.:�a:�!�:!E:��
luêtê)dos'� 'dê -idé,ia$, 'cóhtinua ffel.ao governador"Pedro ,.. .. "'

. \.. " ,_ ,', ti ,

um, índice de 'créscimento

IV9� 'Inquirido a,nté a-iPossibilfdade de' assumir cargo', ;"

C'arte-I·r·;as de' I b 'Ih
.,' , 'I I ,,' popu,lactdnaf del40 85%

���a'd'uàL', se 'çonvida'do, sentenclou que não trocaria!'
f" ','., ra I:· O

-

";" T, �:' Á ahecad�çãõ' :��n�ci-
, u;lfEhnpregd�-estável tie'22 anos,'por outró fnsta\Tel no' .

.

;;'.' ..... .' ';;.'; l ,. paI naquelet','anol foi'de

n'GVo,góvérno;'f ilI�to é' pura ilusão"',- arguiu>
.' No decPHer do �nQ pas-,'! 11984,1.944 em 1-983 a·2.223' ;Çz$'Z5:626,. a 'àrretàdação

, "l' .

;J'
'

�) sa�?, C? �9sto ReglQnal do no ano de 19t'l2. .
. 'federal Cz$ 16'.110 é o' va-

,

"':'-':0 PD$, 'd�öis dil.·d�í'r�ad.a de novembro, 11-- Ml111�te111o d9 Trapalho -' , , " , c." lot adiciönadb;do 'tCM €z$
,mita-se ii ,acompanha'r a pollUca. eSfadual,'e ,rl.Uc1o*,-al. Sin�/SC, de Jara'guá-' do' ,10 Sine/Se em Jaral1Juá 1-5471'14' (. ,. "13° ''''t''

., . Sul. expediu 3019 ,�,'. __ d SI
Eo '.' '" o .: "e��re os

,No: m� de março, porém, reúne' filiados .para,â >êleição '
'. .

'

.. '.
caruel o:u ,'c'ujo' titular é o ex- quinlientbs)! Núfné:t:ó' de

.-' ..d,..o.. no'v,ti,dUe.t.ójlj_o e exec.utiva em Jaraguá. O.
-

a,tuaI' nre- rps, de trabalho, sendo que prefeito de' Gúaramirim 1"
" .J. "\ l't"" 'lO' 984... 1. ,'_- '" .

'. Ig'açoes' . e e flGaS', . . .

'. sid,ente 'Ud.ci Wagn_er não des.eja mai'" a "pres'idA,'no'.la, P..�IQ ,menos sessenta por Paulino J!oão de'Bem',.,'em· '1'" -'

cl
• .

7590 n1"17" Ie
'.' .

_ .,' '. ",.1> 'c 'lgaçoes e' agua·'.- ;�I:J

,nN!s' 'çolitinua' Ac)"partido, pois, $egnndc!niftrma, ,é fàvo- �ent� novas e as d:mals, l�ua1melilte ![eglstra�o.<>pe- 'leitos hospitâlares'é 16',815

")'ilvéI., ii �.()[hltivi�ade piir.a não se· perpetuar '�G ,poder. . �eVél�lda?at�' Neds�e 2m7e�ld.e, didos. <!_e empr,egos parél' vêíêulo.s',(ö: 339' Ida '. lista,
,," " " ' .' � .!, 1 .' ,

.' ,'; v'
' 1)an.euo, Cl e o· la

?

' u tI-, cOlocaçao_ mE) mercade' de, neste· item); AléHi' id'estes,
.

"

,_I' Wald.ir. Rtimrl1, ex-diretdr do Samae e .q'ue em mo. um total de 5",0 car:..· {Iabatho, embora em nú- '10'· ".� ,o' :b" ..

, •
.

It 'hã '.

'd f.
' -' -'

.

.

agenCIas ' anca'i'laS e

;pr-;scas erasfo'l o redator espbrtivö do'<'ICorreio do 1'0- . e1ra�' ; ,vl.'am, SI o eltas, mero nao muito cODside-', 1 '7'46 .'. t;b lec' ". t � .

. ';0:', assumhl'''a' gerência da' Sucursal do Jornal de S.an- �endo 340 novas e 190 fe- rá,v:el,' haja . vista que é d" t- ,eds a e l�Me??� . c?:'
1'(' "< • ,', ,

R b" . fH' " . .'. novaço-es .:"\ _.
.

. . . '.

d
. "as ra Os no Imst,_ena

.r
cl a a� na:

.. �, 1I}� -91 o. p�lIÍClpal arhculadoF tia c,am-, dV numero �egJs-; fl.tan. e a/of�-r�a- d� �mi?r,e;' da, "'Êaz�nda�� � .J � �G *�
,pan}ia Cle D�clo'Plazera adeputado estadualno ano. frado.em 1986, no'entan-"gosJuntoao,come��io;qin-,/ � '.?," A,? .' -;'�',:;';

pf.lssadd. ,e, com aS',novas fun'(:ões, se afastará das ljdes -;'tp",fOl menor do.r que no dústria e empresas·'.presta- IPTU A PÄR'flR D(,)

,políticas a 'que está ligado, ísto'ê, de·'J?FL. ano anterior."àtingi.ncio. a qpras de serviçoSdl.O mu�' "DJA 10 "

,.1
"

,\.,'� '.' j_ ". " 3.512" contra 1.256 em "Jliçípio. f; I 'j '.' j.---,_
.....

,-.-.;.,.-....;.,-.�.--,"".,':"..-.-
,

_

. Détio Piazer,a, aUás. 'de férias da Caixa'Econô- ' , " \. '

.
.

, .
. t

. ,.

" . ,Os' çarnes do Imposto

"ímiCa,,)�tA tralan�ó de negõclos�Pal1j.culares 'no N,o:r:te" ,SI'lae :estend'eo 1.111' ·de· 're'de::e"I'
,

186' .1�,r�di�l'�T�,rritot�1 Nrba-

do' Pai�, onde possui' fazelllda e ,se) ,íliCoura há várias .' .... '
,

'.' c..
, i> ,no (:Ip!u), referent�, ,�o

· semanas. aegressa no'··f1nal de, fev�relro.'PoUttcamén.e, O Serviço Autônomo Existem J' : 'd _ 'ex�rCiclO�i?e t98,1;..,,1.s�r.ao
·
pelo que se comenta, o vice-prefeito poderá .se candl-" Municl'pal de' ·A.·gua'e Es 'S'ul 1463' l,e� _ a.ludgu� o entregue�'

..<aos
COIltrl,bum

((atai'em.,88 a oufro cargo leg'lslatlvô, desta feita a v;e-' goto, dentre as suas prin: e' á t50 ,����oes. e"a�ua
\ tf�s' a parti.r a? di� 1� d� \

rea,dor, mantendo·· assim s�q nOme em avidênct
" ';'

. '

. -'
.

.
onnas.

.

m evereuo, no setor de tn-

.• A ,�t
"

' -

\ \" ',,') 1 ,;; ;-; ,/'
.e

'.;
"

'. �'. crp�ll� 9�r�s de 198!:), des- ,:1,986,,_foram efet�adas 813 'b�t�Ção dái'Pr�féfturá. se-

,'_�, AS Câmaras Municipais ultimam os preparati-
' t�ca. o s�stem.a, de abasJe: .

h�açoes. ? �'(1)tal das ,'re:" 'g'9-i:id�. a, '�creta:Í'ià ,rôe
V<:,s 'páta as eleições' de 'suas novas MesàS'"DkJ:e�oras. ' �l;�ntd dÁ águ� �r _loca ,C�lta_S ,(prül>nas :e.t�ansfe:", Ad�lln�str.aç�()· e ,Ptnanças'l
A presidencia, em Jaraguá do Sul, peIo,.menos tr,� can-

1 a, e .' �. ,g�ßs . aras:--:: renclas, do MUDlClpIO)'.fol .' O contfl1j'Ulrr�
.

que, 'e'fe�
i q,idatosl" todqs '\10 PMOS; Idisputa�, podencl� .no entap- . ��: tea '1�11����i�e��md:a.

. de Cz$ A.62.8.�?3i05 e 'as t�r o pagamento: ii. .

�istà
to, ocorrer surpresa;s." O,S 'vereadores do PDS' reúnem- . I

_ ci .

g n, e despes� atl�gu?� Cz$ a!� o dlä.l'16, de·março, te-

,Se dia 2. às ßh, no.,.Baependi, para'decidir qllalcandi- a_concusao a nova,e�ta- .4.,761.6. ,81,; IstO e, o Sa- ra 'um d�sconto de 20%

ciato do PMDB que opoiarão. A ele'ição acontecerá às
çao de tratament7 _" tIpo c�a� ;f-echou .. -o -.�no com� 'sobre o _total'do ca-rné,

10 horas.
.'

. '�USS?, com cqpac.�a�e de defl<:lt orçamentano.
,

'", ./ 55 htros, por seg4ndo de • Para o' corrente ano, as

.,;.--........-------�..,.;...O.......,---.;"......".;..,._--"_.... ,:..t:..,'.;:.- va,�&o. 41�. d3$S�)" .est�lh �prillç!Rats. '()õtCls
.

prográ- ICa'l'
-

tadlr' !
• ' ' deu':. a .reé,le de, agua,\'emt ,-'mada>s.;.sãé= construção de. _

" IANTES DE' "TOMAR UMA 11.465 metros, elev.ando pa um terceiro reservatório �
,

I!. . •
.\,

.

• . /. �"'. "o
,...

� ,

DECIsÄO Q'
ta 1§6.31l,: jIletros. o total. com 'capacidade de A>75 ,

'.' ,.1" J,'
,

}'; :.'�.... , T,�lL UMA
.
geral C\� 're,dê' (W'd�s�rib-qi,,;;:;.,.qlelros ," &ú;biêQS de . «igua. '. S'l't�tofaardGS '�draui��ãll�C�r

DECISAO .. INTEUGENTE.
j' � c;:�o, �sendo qué 151:4;ltfin 'e:x�nsão' em 'l,500ri{ de '--u

.... pa",... 11)::h"!..0 (1;""

Ca'fé'
. . .. ,e�t&o 'di,s�r,i�uid()�,:no ,cen- urna adutora de �50 mUi- C�nt;do� '72�ln:ma��,

S I. S· 'S'. �ç;, :_'" '. trQ,. da qd.ad(>, 1.861� ,nO JTII:>tros e rede de água
,pe o

.

one 14 ou na

E; Coniu�to Habitacional e ISOOm), corri tubulação de empresa, até as 18 horas...

7.032m em Nereu Ramos. idêntico diâmetro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




