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COAI surpresas, CâAlaras Municipais eiegeraAl seus novos dirigentes

Plano Diretor, Lei do Par
celamento do Solo, Lei do
Perímetro Urbano, Lei' do
Zoneamento, Código de
Obras, Código de Postu-

. ras, Diagnóstico e Planeja
mento.
O Plano Diretor, segun

do o prefeito Durval Va-.
sel, será no seu entender,
a maior contríbuíção da
sua "administração ao mu

nicípio, pois é a sua lei
maíor.. atualizada, e que
definirá a forma de cres

cimento ordenado para o

futuro, O Chefe do Exe
cutivo Municipal, infor
mou também que dezenas
de contribuintes foram
lançados em divida ativa

O ano letivo da rede pelo não pagamento' do
estadual 'de ensino' nos Alvará de Licença para

municípios de Jaraguá do Localização e ISQN, no

Sul, Guaramírím, Corupá, exercíclo de 1986. Em va-

Schroeder e Massarandu- lores, Os pagamentos r -de O carnaval de rua des- são insuficientes, haja
ba,·" vai ínícíar no día 16 Alvarás em atraso mon- te ano está fadado e na-o ist to mí

,

Y

'Mm a Cz$ 102 mil e de
VIS a que o cus o mmimo

de fevereiro, conforme as
ISQN, Cz$ 56 mil, consi-

ter o brilho de apresen- para colocar uma escola
decisões tomadas pelas tações passadas, notada- na passarela seria Cz$ 50
escolas junto as' superví- dersdos baixos pelo Pre- mente em 86. Isto em de- .mil. A participação dosfeito. ',.

sorías locais de educação. corrêncía _da falta de in- blocos nos desfiles de rua
A informação foi transmí- Vasel, ontem, dia 6,

.

teresse por. parte das es- ficará definida na terça-
tida na quinta-feira pela eleito e empossado presi- . colas e blocos, apesar do feira, dia lQ, durante re'U
professora Iris Barg Pia- dente da Associação dós Incentivo .dó governo mu- nião no Beira Rio, exístín
zera. diretora da 19a. Ucre. Municípios do Vale do nícípal, no valer de Cz$ do aí também um certo
Em Jaraguá, a rede mu- Itapocu, pretende levar a 50 mil.' As Escolas "Uni- desinteresse, muito em

nicipal de ensino tam- administração a bom ter- dos da Brasília e "Acadê- bora exista movimento
bém iniciará as aulas no mo. para o fortalecimento micos do Samba", que no para qua o desfile se con
dia 16. Já a rede particu- do associativismo munící- ano passado cumpriram cretize.
lar não tem ainda data de- pal, E complementando as excelentes desfiles na rua . Os blocos que partici
finida, em função de uma informações à imprensa, Reínoldo Rau, desta feita parem do carnaval de rua
série de problemas orígí- o mandatário municipal não sairão, em decorrên- terão ajuda oficial de Cz$
nados pelo reajuste das divulgou o relatório do cía dos custos elevados, 5 mil e os que apenas
mensalidades pelo Minis- Posto de Saúde - da Vila falta de produtos para a sambarem nas festividades Os cavalos são da raçatérío da Educação, consi- Lenzi, onde, em 86, foram confecção' das alegorias e das sociedades lócaís te- crioula com registro e tarnderado aquém da realída- atendidas 11.424 pessoas, ao desinteresse dos sam- rão um auxílio de Cz$ 4 bém sem registro parade. 1.642 utilizaram o serviço bístaj, em integrarem as mil. O Grupo Folclórico montaria. O remate dosNa região escolar pola- médico, 347 consultas e escolas. Bumba meu Boi, todavia, animais dar-se"á o dia 23rízada por Jaraguá do Sul, 2.817 atendímentos de en-: confirmou esta. semana a de março, finda a Amos-
nas três redes de ensino, fermágem, além de 2.600 Some-se a isto, segundo sua presença nos desfiles tra que pretende trazer ao
as 150 escolas e colégios informações, 427. vacina- declarações de. seus diri- que se sucederão nos dies Agropecuário, milhares deabrigam cerca de 21 mil ções e 86 visitas domící- gentes, a verba de Cz$ 15 28 de fevereiro e 3 de apreciadores, criadores e
a_l_u_n_o_s_. .........------li-a-re-s-._-=-_ _....·��'____

.

_'m_il__d_es_t_in....a_d,_a a_ cada qual março.
.

fazendeiros da região,

IRTIMI'EXPOSITORES -CRüMADOS.
,

_. . MOVIMENTAÇÃO INDUSTRlAL.

A eleição das novas

mesas diretoras das Câma
ras Municipais, no início
da semana, constituiu-se
no maior fato político,

Plano Diretor,
a ,ser

O Plano Diretor Físico
Territorial de Jaraguá do
Sui, após quinze exausti
vos meses de elaboração
está concluído. Nos me

ses de fevereiro e março
os técnicos da Prefeitura
irão analisá-lo e em abril
seguirá para a Câmara de
Vereadores pare' análise,
discussão e -aprovação,
Constam dos documentos,
além de mapas que retra
tam o diagnóstico geral
do município, a. Lei do

Ano letivo iniciará
no dia 16

ante as surpresas apresen
tadas, como a eleição de
Ortval Vegini para a pre
sidência da Câmara de Ja

raguá do Sul e'- de Vale-

concluíd�, começa
analisado

riano Devigilli em Guara
mirim, este através de

composiçao PMDB - PFL.
Em Jaraguá do Sul, a elei

ção da mesa' foi cercada
de expectatva, em clima

tenso, ante a possibilida
de de uma surpresa, que
acabou ocorrendo, com a

eleição de Vegini a presi
dência,

. quando o candi-
.

dato acertado Com a cúpu
la do PMDB era Lauro
Síebert, pela segunda elei

ção alijado' do cargo má
ximo do Iegísletívo muni-

cipal.
.

.

-

Lauro receberia os oito
votos certos do PMDB (o
voto de MeIiel não era

contado) necessários para
a eleição; A bancada do
PDS, com 'seis vereado
res.somado a de José Gil
berto Menel, estava "fe
chada" com Luiz Alberto
Oechsler até momentos
antes da eleição. No en

tanto Oechsler, pressio
nado, "abriu o jogo" an

tes do tempo e .os pedes
sistas descarregaram os

votos �m_ Ortval Vegini,

que votou em sí e com o
. voto de outro companheiro
somou 8 votos contra 7
deposítadoe a Lauro Sie
bert.
Assim,

.
até janeiro de

1989, Vegtní presidirá o

Legislativo jereguaense.
O vice-presidente eleito é
Luiz Alberto Oechsler, 19
secretário Adernar Braz
Winter e '1J secretário Jo
sé Gilberto Menel. Na
quarta-feira à noite, fo
ram eleitas as Comissões
Técnicas Internas, em

pleito marcado por expec
tativas.

NA MICRORREGIÄO
Outra surpresa ocorreu

em Guaramírím. O verea

dor Ademir Izidoro, do
PFL, alíou-ss ao PMDB,
que elegeu o presidente
e a maioria dos cargos da
mesa, deixando de fora o

PDS. O "acordo de cava

Iheiros", que elegeria Má
rio Sérgio Peixer, föi que
brado, Assim, foi eleito
presidente' Valeríano De
vigilli, vereador há varies

Carnaval' de rua com pouco brilho

Turismo _ Além da Iítorína apóie e participe na criação de .novos opções
'turisUcas para Jaraguá do Sul.

legíslaturas, vice-presiden
te Ademir Izidoro, 1Q se

cretário Armín Bylaardt e

Z? secretário Anélio Nico
celli.

- Massaranduba, como o

previsto, elegeu Donato
Petri presidente, Ademir
Sprung vice - presidente,
Carmelíno Dolsan 19 se

cretário e Ehrfried Sasse
o Z? secretário, por una

nimidade, Em Schroeder, a
mesa é'eclética. Na pre
sidência Nivaldo Lombar
dí; vice Paulo Schevinski,
19 secretário Carmelo
Pasquali, todos do PDS e
Z? secretário Vendolín
Salomon, do PMDB. E em

Corupá prevaleceu tem
bém o ecletismo: Ermínio
Moretti na presidência,
Haroldo Kühl vice e Her
mann Suesenbach na la.
secretaria, amboj, do PDS
ei na 2a. secretaria, Ernes
to Felipe Blunk, do PFL.

AMOSTRA E REMATE
DE ANIMAIS EM MARÇO
O Parque Agropecuário

"Ministro Jóão Cleophas"
será sede nos días 20, 21
e 22 de março, dá la.
Amostra e Remate Vale
da Prata/DOis Rios; de
cavalos, vacas, touros e
ovelhas. A ínícíatíva iné
dita. é, dos médicos Antô
nio

. Cândido Carneiro da
Cunha e Jorge Opper
.mann,

<

sendo os animais
originários da estância do
Rio Grande do Sul. De
acordo com o Dr. Antônio,
durante a feira estarão ex

postos vinte e cinco ca

valos e éguas, vinte va
cas holandesas, dez touros
holandeses e trinta ove
lhas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PÁGINA 02

No Cine Jaraguá, de
sábado à quínta-feíra, às
20h15min, "Sonho sem

Fim";' produção do cinema
nacional com um grande
e ,respeitável elenco. E
filme de aventura, com
censura livre.

Jaraguä do Sul .: Semana de 1 ai 13/Fevereiro/1981 CO R R E IODO POVO
----�------------------------------��------�-----------

� Para fazer cOD;lpa
nhia as maninhas Karine e

Juliana, nasceu día 31 no

Hospital Jaraguá, Rafael
Raeder Leier, pesando
3kglOO e 51cm. Ele é filho
de L e o m a r

. (Roselene)
Leier e neto de Gunther
(Hildegard) Reeder e de
Conrado (Olinda) Leier.
Os bisavós Ricardo (Ida)
Buerger e Hildegard Rae
der, também saudaram a

chegada do novo Integren-
.

te da família. Parabénsl.

Gente & Informações
Monteiro, um aconteci
mento feliz. E que veio ao

mundo, com seus 3kg650 e

51cm, a pequerrucha Cris
tíane Luiza, trazendo tam
bém alegria ímpar aos

avós Andy (Cristina) Cor
rêa e Elói (Marli) Mon
teiro. Nossos cumprímen-
·tos;

Ie Aztll e Branco, do C.A.
Baependi, marcado para o

día 21, com a Banda Ve
rão 40 Graus. Haverá con

curso do melhor bloco e

fanfasia Individual. O car

naval lnfantll será' a 3 de
março. E para 8 de maio,
Baile das Mães, com Hen

ry Pol.ack e seus Víolmos
Mágicos.

_. O Baependi elege no

dia 30 de março a nova

diretoria. A chapa encabe
çada pelo empresário João
Batista Prim vem crescen-

,do e está sendo bem acei
ta pelo quadro associati
vo. Prim, a exemplo dos

presidentes anteriores, de
verá fazer uma grande
admínístração à frente do
clube azurra.

_ No próximo dia 10,'
terça-feira, às 20h, no Bei
ra Rio, reunião com os

blocos e escolas de sam

ba, para tratar acerca do
carnaval !de rua. O encon

tro será comandado pelo
secreltário de Turismo
Balduino Raulino.

_ Após 33 anos de
Banco do Brasil, dos quais
2 em Jaraguá do Sul, es

tá gozando a merecida

aposentadoria o Sr. Cice
ro Ferreira, que de Join
ville, onde estava ultima
mente, retorna a. Curitiba,
para o convivio dOS filhos
e netos. Breve, vem rever

os amigos que deixou em

Jaraguá.

_ A partir do dia 16,
estarão abertas as reser

vas de mesas para o Bai-

..... Marcando seus 25
anos de fundação, o Lions
Clube Centro realizará
assembléia festiva na pró
xima terça-feira, día 10,
no Restaurante Itajara,
com a presença do gover
nador do Distrito L-lO'
WalfredQ Mário Vale-e

espósa Edla, membros do
seu Gabinete, autoridades
e convidados, dEln,tre os

quaís nos incluímos, por:'
gentileza do clube aníver
sariante. '

_ O promotor Victor
Emmendoerfer Filho, está,
a g o r a, desempenhando
suas funções em Campos
Novos. (x) Tine Cabelei
reira e Equipe, reiniciaram
esta semana o atendimen
to em seu salão de bele
za. (X) Jaraguá do Sul re
cebeu esta semana, um no

vo grupo de turistas, via
turismo férreo.

CORUPÁ BRILHANDO
NA FRANÇACarlos e Lígia

acontecem'
Convidado para partici-

par do 39 Festival Inter
. nacional de Orquídeas e

Bromélias, organizado pe
la Assocíatíon des Orchí

dophlles de France, e pela
Prefeitura Municipal de
NICE, o Orquideário Ca
tarinense (Alvim Seidel),
remeteu um lindo sorti
mento de Bromélias para
representar o Brasil. En
tre os maís renomados ex,

posítores de todo o mun

do, coube à tradicional
fírma Corupaerrse o hon
roso 19 lugar lia classifi

cação geral.

Trata-se dum rico Tro

féu, que pesa maís de dez

quilos _ uma oferta do

Banque Française Com
mercíale, .de Paris.

A Igreja Matriz São Jo,
sé, de Corupá, .acolhe às
20 horas deste sábado, pa
ra a celebração da ceri
mônia . nupcial, os jovens
Carlos Augusto de Souza
e Ligia Werner, filhos de
Alfredo (Maria Auguste)
de Souza e de Teodorio
(Leocádia) Werner. 'Serão,
padrinhos dó ato os casais
Eugênio Victor Schmö
ekel filho/Cíntia Chíodi
ní, José Alfredo (Edímarej
de Souza, Alfredo (Sônia)'
Moretti, Antônio, Carlos
Lacerda /penise Baggio,
Mário. . (Lorena) Orzecho
wski, Hélcío Chíodínt/Lau,
rita Chlomer, João Carlos
Dias/Luzinete dos Santos e

Flávio Voltolini /Marise
.dos Santos. A' recepção'
aos convidados dar-se-á'
no Restaurante Monjolo,
�-'-----------------------�------------------------------

_ No embalo do sam
ba do' carnaval qua se

aproxima, sexta-feira pró
xima, dia 13 (que data,
hein?), o Grêmio Esportivo'
Juventus abre suas portas
para o baile de escolha
da rainha e rei mômo do
carnaval/8? em Jaraguá
do Sul. A Band Show da

Polícia Militar de floria

nópolis animará a noita
da.

_ Adorar Pieske, vice
presidente do Grupo Tu

py, de Joinville, recebeu
dia 30" em Brasília, o Prê
mio Almirante Alvaro Al

berti, instituído pelo Mi
nistério da Ciência e Tec

nologia. O Prêmio Nacio
nal de Tecnologia foi en

tregue pelo presidente
Sarney. Detalhe: Pieske é
natural de Jaraguá do
Sul.

_ Rosant Junkes foi
'eleíta sábado à noite .a

"Garota Marisol/81" e irá

representar a empresa no

Miss Jarag,uá, marcado
,para o dia 1 de março, no
Ginásio Artur Müller,
Sandra Regina Morettí é
a ta, princesa:, Helena
Marli Valandro a 2a. prin
cesa e KeUa Regina Cle
mente a Garota Simpatia.
Ó evento; musicado pelo
Scorpíons, '. houve-se na

SER Marisol.

Sábado úIttmo, día
31, colou grau em proces
samento de dados' pela
FURB, em Blumenau, o. jo
vem Jalmey Ricardo Gar
eia. Ele é filho do casaI·
Hamilton '(Marll) Garcia,
mais um jaraguaense a

conquistar o sonhado lau
rel uníversítärío. Nossos
cumprimentos e' sucesso
na carreira profissional.

o Rotary Clube de
Jalraguá -do Sul realizará

terça-feira, dia 10, reunião
interclubes com o R.C. de
Guaramirim, tendo por lo
cal o Grêmio Marcatto.
Será de companhetrlsmo,
com disputa de partidas de
bocha e futebol de salão,
além de uma confraterni

zação.

E assim que se trabalha
pelo engrandecimento do
Brasil, mostrando aos paí-·
ses mais desenvolvidos
que aqui também se dá
valor à Ecologia, cultívan
do e conservando belezas
naturais.

O nosso querido CQ�
mendador Alvim Seidel
deve estar rindo à-toa. E
com razão sobrando pelas
mangas de sua camisa.

O dia 21 de janeiro
marcou para o casal Luiz
Carlos (Wilma Corrêa)

Border- se '" -

a mco
Blusas, sá.1as, tapetes. telas, tealhas, roupas de
cama e outras.

'

João MariaeExperiência de doze anos.

Informações: Rua Theodoro Roeder 63
Água Verde _ Fone

J

12-'1130
r

(Mudanç,a de Endereço. com Promoção)
A partir deste sábado, día ?, João e Maria

tem novo endereço: Av. Mal. Deodoro n' 819,
ao lado do Sorvetão, para melhor atender você.
E traz na sua bagagem uma grande promoção:
.tudo com 25% de desconto até dia 14.02. 8?Mamãe Coruja

Roupas, perfumes, bijouterias, artigos para
presentes.

'

.

Tudo para o público Infanto _ juvenil.
Recebemos a linha da gatinha "HELLO KITTY"
colônías., shampoos _ sabonete - espuma de banho.
Suas fórmulas suaves foram testadas para não irri
tar a pele. e os cabelos das crianças.
Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone 12-0695

Jaraguá do Sul-SC.

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alíanças,
prataria, artigos em ouro e tudo o mais para
presentes Da

.

Barão doRio Branco, sala 4
FONE: 72.2607

.

. Reloiaaria Ivenida' flaça sua empresa chegar
maIS longe. Anuncie no

"Correio do Povo".
Fone 12-0091.

Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas nO 9

So'rveteria Kl· Del"
· .: Em Jaraguá do Sul, uma nova opção para você.

'

..

.

.

.

,

-

.

"

'

..1ela' _:_- Venha, comprove e usufrua das saborosas sensações KI-Delicia.
Aceitamos e�comendas para festas, aniversários, casamentos e ou-
tros aconteclIDentos., '.Rua JoinvUle nCl·2.680 _defronte da Arweg;-

junto ao Mercadão Malhas. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Feira Agroindustrial de
o Diário Oficial do Esta
do de Santa Catarina, em

sua edição no dia 11 de

dezembro, publicou o ter

mo de doação que pa�sa
o Ginásio de Esportes
"Prefeito Rodolfo Jahn"

para a Prefeitura Munící-.
pal de Guaramirim. O gi
násio foi construido em

terreno cedido pelo Muni

cípio ao Estado e no dia
28 de janeiro último o

prefeito José de Aguiar
recebeu o imóvel de vol

ta, assim como o comple
xo, agora municipal. O
terreno doado mede ....

2.546,00m2.
A assinatura da escri

tura aconteceu durante a

estada do prefeito Aguiar
em Florianópolis, oportu
nidade -em que percorreu
várias secretarias, tratan
do de assuntos ligados a

municipalidade. Na Secre-.
taria da Educação, por
exemplo, o alcaide guara
mirense recebeu a confir
mação sobre a criação do
curso de '}!! grau junto ao

Colégio Estadual São Pe
dro, em Guamiranga, na

habilitação "Técnico em

Comercialização e Merca

dologia", que funcionará
ainda este ano. A Secre
taria da Educação já des

pachou favorável, bastan
do ainda o "sinal verde"
do Conselho Estadual de

Educação.
Junto ao Gabinete de

Planejamento e Coordena

ção Geral 1 Gap I an),
Aguiar verificou a libera

ção de recursos oriundos
do Prourb, nó valor de

Cz$ 500 mil, que corres

ponde a parcela destinada
a 87, não havendo pers
pectivas, por ora,' o 'que
vem prejudicar sensivel
mente o projeto de cons

trução do pavilhão de ex

posições às raargens da

BR-280 (próximo das Ma

lhas Fruet) e. em contra

partida, a Feira Agroín
dustrtal de Guaramirim,
marcada a principio para
o mês de agosto poderá
ser cancelada e transfe
rida para o próximo ano.

conforme declarações do

Prefeitó de Guaramirim ao

"Correio do Povo".

F E R1 prog,rala pós-graduação
no segundo seiestre·

ço, metodologia da pes
quisa e metodologia do
ensino superior, além .de
trabalhos monográfiços.

Este curso de pós..gra
duação terá um total de
390 horas/aula, a princí
pio aos sábados. O condu
tor deverá ser o Professor
Beno Becker Júnior, da
Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. com

quem a FERJ vem manten

do conversações. As ins

crições provisórias já po
derão ser feitas durante o

horário de axpedíente,
por telefone ou no camI;>us
da Fundação, na Avenrda
dos Imigrantes.

Comunicamos ao público que a Loja Madol-
Ultra Móveis, por erro de contabilidade ou des
cuido de seus funcionários, levaram ao SPC o

meu nome, como estando em divida ... embora as

prestações já estivessem pagas desde junho .de
1986, encontrando-se os recibos em meu poder.
Em vista disso, aconselhamos ao público em ge
ral a maior caútela nas compras que efetuarem
'nesse estabelecimento comercial, pois a Loja Ma-
dal-Ultra Móveis não é digna de credibilidade.

Em razão deste fato, deixo de dar crédito
também ao SPC, pois suas informações não con-
dizem com a verdade.

.

1
Jaraguá do Sul, 3 de fevereiro de 1987

_� Edir Olilia Gascho Demarchi _ Anibeli Demarchi

Guaraliril
pAGINA 03
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recursos
Outra informação de José

Aguiar diz respeito a líbe-"

ração dos recursos deter-,
minados no convênio pa
ra a manutenção dös' mé
dicos e atendentes

'

de
saúde da Unidade Sanitá
ria de Guaramírim.

No setor de obras, as

Indústrial, o Governador
do Distrito L':lO Walfredo
Mário Vale e 'todo o seu

Gabinete, tais como o vi

ce-governador, secretário,
tesoureiro e presidentes de
divisões, assim como os

ex-presidentes do clube
aniversariante durante es

te primeiro quarto de sé
culo de existência, as au

toridades constituídas, pa
ra uma homenagem e lou

vação ao grato aconteci=
mente.
Dos sócios fundadores,

o Lions Centro conta ain
da com quatro remanes
tes .. Rolando Jahnke,
Mário Marcos Ayroso,
Orlando Bernardino da
Silva e Roland' Dombusch.
O presidente Osmar José
Vailatti e sua diretoria,
ultimam os preparativos
do evento, Inclusive com

prefeituras de Guaramirim
e Massaranduba estão

. construindo. em conjunto,
uma .ponte de 14 metros
de extensão em Jacu-Açu,
fundos Sueco, que esta
semana recebeu '8S vigas
pré-moldadas. A ponte faz
divisa entre os dois muni
cípios.

Lions Centro festeja jubileu de prata no
.

dia' '1 O
uma edição do jornal
"Leão de Gravata", que
circulará no dia lO, espe
cial dos 25 anos, retratan
do a história do clube e

registrando à posteridade
o que fez e o que é o clu
be de serviço e o quê, com
companheirismo e frater
nídads foi feito à comuni
dade neste período.
A assembléia festiva,

conforme assinala o. presi
dente OSmar Vailatti, tem
duplo sigIti,ficado. O pri
meiro, marcar o jubileu de
prata de fundação e, o se

gundo, difundir a realiza
ção. nos dias lO, H e 12
de abril, em Jaraguá _ do
Sul, da Convenção do
Distrito ,L-lO, que trará a,
cidade em torno de mil
-Leões e Domadoras' para
partícípar das plenárias e,

da, programação. geral.

Preservação: proposta �Ol Prefeito
to Municipal prometeu
analisar à. proposta e dar o
parecer oficial sobre o as
sunto, dada a Importäncía
que representa a preser
vação do' Morro do Jera
guá pera Jaraguá do Sul,
em todos os aspectos.·

NO JARAGUAZINHO
A Comdema irá, dora

vante, documentar todos
os demais focos de agres
sões ao 'meio embíente e

de poluição em todo o mu

níeípío.. Nos próximos
días, ante a seqüência de
.denúncías _ muitas das
quais publicadas no "Cor
reio. do Povo" _ uma sub
comissão da Comdema Ira

ao Jaraguezínho, para ve

rificar "in loco" a situa
ção dös desmatamentos
que vêm ocorrendo e re

gistrar fotograficamente
para as medidas cabíveis.
Outras denúncias e pedi
dos de intervenção da
Comissão de Defesa do
Meio A ni b i e n t e estão
agendadas para uma toma
da de posição. oficial.

Organização Contábil "A Comercial" se Ltda.
'DeliXe sob DOsSa responsabilldade os serviços conlâbeis de sua empresa.

Rua Cel, Proc6plo Gomes de Oliveira. 290 - Fone 72-0091
Jaraguâ do Sul - SC.

A Comissão Municipal
de Defesa do Meio Am
biente entregou segunda
feira. día 2, ao prefeito
Durval Vasel, o documen
to contendo. a 'proposta pa
ra preservação do Morro
do Jaraguá, ou seja, o

maciço onde situam-se os

picos de.926.880 e 895 me

tros de altitude, respecti
vamente. Presentes, além
dos membros da Comde
ma, os secretários muní

cípaís, que tiveram oca

sião de ver os eslaídes e

o relato do éngenheiro flo
restel Ingo Robl . (também
inte.grante . da Comissão)
acerca da situação 'atual,
onde constata-se agressões
à natureza, em prejuízo da

·Y,ende'
'

.'
-: se cobertura vegetal e dos

mananciais de água.
. Dentre as sugestões da'

.

I! '.
.,____..j

Comdema está a de reali-

L O la zer um' inventário flores-

_Vende-se uma: loja, situa- tal para catalogar todas as

da, na Rua Pastor Alberto espécíes
. exist�ntes na

Schneider. n9 250. Barra área' ,a ser preservad�. _O
do Rio Cerro. Traiu no 'doc���nto. e a exposl..çao
local. �enslblhzaram as autorída-

des municipais e o Prefei-

li
----

Na Secretaria de Desen
volvimento Social, ficou
acertada a renovação' do
convênio com a Ladesc
Pró-Criança, para a manu

tenção das seis creches
domiciliares implantadas e

implantação de. out r a s

seis, conforme 6 crono

grama do Pró-Criança.

Fundado, em 10 de fe
vereiro de 1962, com a

denominação de Lions
Clube de Jeraguá do Sul,
álterado

.

posteriormente
com o, apêndice da pala
vra "Centro", para dístíii
guir do

.

clube afilhado
Líons Cidade Industrial, o

Lions Clube de Jaraguá do
Sul _ Centro festeja na

terça-feira os 25 anos de.

fundação com uma assem

bléia festiva, para a qual
foram convidados o clube

padrinho _ Líons Clube
de S. Fracisco do Sul" o

padrinho físico CL Mário

Eugênio Boehm
.

de Joín
ville, os Líons- afilhados ;:

Lions Clube de Corupá;
Líons Clube de São Ben
to do Sul; Lions Clube de

Jeraguá do Sul .• Cidade

Massaranduda'
Para atender os. peque

nos criadores de Ribeirão
Gu s t a v o, município de
Massaranduba, ,a Frigor
instalou uma granja na re�
gião, cujas atívídades ini

ciais estão.". dirigidas ao.
desenvolvimento e comer

cialização, de reprodutores
,suínos das' raças ,�dra
ce, Large White e Duroe.
A iniciativa

.

faz
. pane do

projeto da Frígor de ím

plantar, no futuro, o sis
tema de fomento junto
aos colonos da Iocalídede.
e pretende. numa segunda
etapa, aumentár o número
de avíáríos da granja de
Massarandúba. e colocar
em funcionamento" á uni
dade industrial de Itoupa
va Central, em. Blumenau.

A Fundação, Educacío
nal Regional Jaraguaen
se abriu inscrições provi
sórias para Q curso de

pós-graduação de "Espe
cialização em Contabili
dade, Administração Fi
nanceira e Auditoria", a
ser ministrado no segun
do semestre. Constarão
do curso os módulos rela

ções Interpessoaís, teoria
contábil, análise das de
monstraçõ.es fínanceíras,
análise de custos, conta
bilidade gerencial, admi
nistração de recursos fi
nanceiros, gestão e con

trole orçamentá:rio (orça-,
mente 'empresaríal]. audi
toria operacional e baIan-

A PEDIDO

Alençãol
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Fazem anos hojei, 07
Sr. Gilmar Mi gu el

Schwartz, Sra. Elizabeth
Vieira Lombardi, Sr. Eu

gênio Murara, Bllís de
Almeida, Zolmira Volpi,

.
Sra. Euphélia Ehlert, Ana
Carolina Rítta, em Petró

polís-Rl e Talíta, filha
Valdenir (Brigite) Frei- .

berger.
Fazem anos domingo
Sra. Renata Wunderlich

Fischer, Sra. Lori Lawin
Murara, Sr. Oscar Guilher
me Gneípel (Schroeder),
Sr. José Carlos de Andra
de, Sra. Inês Eulália Wun
derlich Fenci, em Curiti
ba; Roseli Olga Schmidt,
Diane Vailatti, Dirce Gar
cia, Reinaldo Furlani.
Dia 09/feverelro
Srta. Ivone de Fátima

Bonomíní, em Fpolis; Ivair
Blank, em Joinville; Sr.
João Soores (Sabará), Sr.
Nélson Tabarelli, Sr. Jo

sé Carlos Nunes, Sra. Otí
lia Maser (União dá Vitó

ria), Sra. Noêmía Funke
Natalino (S. Paulo), Ivone

Gonzaga, �rald9 Maas.
Dia t07fevéreiro , ,

Sr. Ademir Oechsler, Sr.
Alvaro Batalha Júnior

(Rio de Janeiro), Sra. Ida

lína Grimm, Delirio AJ!-,
.

naldo Lang, Marlene. Pe

reira, osmeríns de Borba.
Dia li/fevereiro
Sr. Adolfo Emmendoer

fer,' Sra. Wally Bräuer

(Joinville), Sr. Alberto

José Rubini, Sra. Ana, Bu

ehmann, Sra. Karin ,Maria-
. ne Hufenuessler Leígue..
Sr. Renato' Nagel, Patrícia
Helena, filha Jaime (Ma
ria Odete) Blank; Vllman

Vieira
.

da Rosa, Rosemérí

Pereira, Adriane Sarti, EI

mar Gruetzmacher, em

Blumenau; Cristian, filho
João (Lilian Mahnke) Noé,
em Santos-SP.
Dia 12/fevereiro
Sr. Nélson Hardt {Ti:J;n

bó]. Sr. Guilherme Emmen

doerfer, Sr. Germano Re

inke, em Massaranduba;
Sr. Osmar Hamburg, em

Goiânia; Sr. João Fari

nhUk, em Curitiba; Sr. Mi
guel Dartagmann Buch-·

mann, Waldemar José de

Oliveira, 'Luiz Bolomini,
Ivone . Venera, htanildo
Manske, Katiane Villwockf
Luiz Carlos Buzzarello.
Dia 13/fevereiro
Sr. Sibila Narloeh, 'Sr.

Ademir Fodi, Sr. Eugênio
Soares Pereira, Marcos
Krause Júnior, Janete Te-

NASqMENTOS

Dia 13/janeiro
Ismael, filho Valmor

(Salete) Klug.
Dia 21/janeiro'
Douglas Rafael, filho'

Vino (Ivone) Enke; Fran
ciele Elêssandra, f i 1 h a

. Jair (Miraci) Delaní: Ân
gela, filha Hilário (Erme
linda) Glasenapp.
Dia 23/janeiro
Rafaela, filha .Aílson

(Cleusa) Boettger; Karine

K.arla, filha 'Valmir (Ali
vía) Reitz; Everton, filho
José Carlos .

(Marli) "Soa
res; Fábio, filho Arnoldo

. Neto (Donzila) Schmitt.
Dia- 24/janelro
Nélson

. Júnior, filho

keNélson (Ana Maria) .sai-,
r.

.

Dia 26/janeiro
.

Priscila Carla" f i 1 h a
Waldéció (Wilma) Hrusch-.
ka .

Dia 27/janelro
Júlio' Cezar, filho Ivo

(Neide) Kretzer; Talita, fi-
'lh� �aUri (Albertina) de
Olíveíre: Everson Paulino
filho José (Nair) Augus�
to; Gabriella, fil.ha Val
de�a,r (Leopoldina) Eger';
Mírían, filha Ilárío (Inês)
Belsensllí. .

Dia 28/j�nelro
J.oeIeio, filho Ary (Te

resínhaj Ferreira: Paulo
'Ricardo, filho Osmar (Ire
na) Furlan; Márcia, filha
Artur (Sônia) Volkmann:
Menithen, filha Soní (Li�'
lian) Beber.

.

.

� .

Dia 29/janeiro
Thaise Micheie, filha

Adernar (Nadir� dos San
tos.
Dia 30/janeiro
Tiago, filbo Alcides

(VaIei) Bonatti.

r�zinhà Pellis, Roseli H:u
mel, Irene Rasá, ,Sra. Jus
tina Bertoli, 'Sr. Ricardo
Gumz (Rio do Sul), Sr. Eri
ca

. Horst GonçalVes, Sr:
Fernando BIosfeld, Sra.
Emília Hilbert Riztmann
(Jlle), Sr. Ewarson Henke
em Curitiba e Sra. Hild�
Baade.

Proclamas de Casamentos
MARGOT ADELIA GRUBBA LElL'\1ANN. Oficial do R..-:

gístro Civil do 1Q Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Es- .

tado de Santa Catarina. Brasil, faz saber que compareceram em

Cartório exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem nara casar. os seguintes:
.

raguá do Sul, domícilíada za e Marli Melchioretto
e residente na Rua João Ele, brasileiro, solteiro, es

Píccolí. 565, nesta cidade, tampador, natural de Gua
filha de Ingoberto Konell ramirim, neste Estado, do
e de Terezinha de Souza mícílíado e residente em

Konell. Massaranduba, neste Esta
do, filho de Francisco Pe
dro de Souza e de Fran
cisca Maria de Souza. Ela,
brasileira, costureira, na

tural de Massaranduba.
neste Estado, domiciliada.
e residente nesta cidade,
filha de Gilda Melchíoretto
e de Olimpia Maria Mel
chíoretto.

Edital 15.283 de 27.01.87.
Wilson Krieser e Marlsa
StelnJdl'

..

Ele, _
brasileiro. viúvo, mo

torista, natural de Benedi
to Novo, neste Estado,
domiciliado e residente
na Estrada Garíbaldi, nes

te distrito, filho de Arthur..
bert Krieser e de Hilda-'
gard Krieser. Ela, brasilei
ra, solteira, do lar, natural'
de Jaraguá dó SuL domi
ciliada e residente na Es
trada Garibàldi, neste dis
trito, filha de José Steíndl
Junior' e de Angelina Lei-'
told SteindI.

Edital 15.284 de 28.01.87.�
Elemªr Baumann e Erica
Raduenz
Ele, brasileiro, . solteiro,
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Estradá Ga
ribaldi, .neste .distrito, fi-o
lho de Herbert Baumann
e de Màtilde Finta Bau
mann. Ela., brasileira, solo.
,teira, operária, natural de
Pomerode, neste Estado,
domiciliada e residente
na Estrada Garibaldi, nes:
te distrito, filha de Willand
Raduenz e de Anada Ra
duenz.

pAGINA .04

Edital 15.289 de 30.01.87.
Ivo Heínert e Raulína
Toewe
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e
residente em Rio da Luz
II, neste distrito,' filho de
Gerherd Heinert e de Leo
na Piske Heinert. Ela, bra,
síleírar solteira, costureira,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente
em Garíbaldi, neste dis
trito, filha de . Amoldo
Toewe e de Adelia Ka
nnenberg Toewe.
Edital 15.290 de 30.01.87.
Milton Hari Pelhauer e
Martuza Vieira da. Sllva
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Tole
do, Paraná, domiciliado e

residente na Rua 611, n?
189, nesta cidade, filho de
Eduíno Felhauer e de Edi
te Zander Felhauer. Ela
brasileira, solteira, operá
ria, natural de Floresta,
Paraná, domícílíada e re

sidente na Rua Max Doe
ring, 495, nesta cidade, fi
lha de Jermino Silva Vi
eira e de Maria Rosa da
Silva.
Edital 15.291 de 02.02.87.
Heinz Daren e Vereníta
Fischer'
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-ANIVERSARIANTES Edital 15.281 de 26.01.86.
Luiz Carlos. Chíodíní e

Dianne KaUe Konell
Ele, brasileiro, sölteíro,
representante comercial,
natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e resi
dente na Rua João Januá
río Ayroso, 1855, nesta ci
dade, filho de Luiz Chio
dini e de Altrüde Chiodi
ni. Ela, brasileira, solteira,
professora, natural de Ja-

Edital 15.282 de 27.01.87.

Cópia recebida do cartó
rio de Itaipava, Itapemi
rim, Espírito Santo.
AIoys BubIttz Júnior e

�lla Vicente Viana
Ele, braslleíro, solteiro,
torneiro mecânico, natu
ral de Guaremírím, neste
Estado, domiciliado e Te-'
sidente nesta cidade, fi-

.

Edital 15.286 .de 29.01.87:
lho de Aloys Bublitz e de Joventino Nícocellí e De

Hidegard Henschel Bu- nise Píccolí
blitz. Ela, brasileire. soltei- Ele, brasileiro, solteiro,
ra. balconista, natural de torneiro, natural de Dou
Piúma, Espírito Santo, do- tor Pedrinho, neste Estado,
miciliada e residente em' domiciliado e residente na

Itaipa,va, Itapemírím.. nes, Rua Thomaz Francisco de
te Estado, filha de Paulino Goes, 650, nesta cidade,' fi
Viana e de Lucy Vicente lho de Raulino Nicocelli e
Viana. de Ana Nicocelli. Ela, bra

sileira, solteira, do lar, na
tural de Paranaguá, Pa
raná, domiciliada e resi
dente na Estrada Nova.
neste distrito, filha de
Norma Maria Piccoli.
Edita115.287 de 29.01.87. sidente em Ribeirão Mo-

Cézar Cisz e Roseméri " lha, neste distrito, filho de

Voigt Eugenio Daren e de Ma-

Ele, brasileiro, solteiro, thilde Liesenberg Daren.

servente, natural de Jara- Ela, brasíleíra, solteira, la

guá do Sul, domiciliado e vradora, natural de Jara

residente em Jaraguá-Es- guá do Sul, domiciliada e

querdo, neste distrito, fi- residente em 'Ribeirão das

lho de Vicente Císz e de Pedras, neste distrito, filha

Domínga Leandro Cisz. de Rudolfo Fischer e de

Ela, brasileira, solteira, Anna Hanemann Fischer..

operária, natural de Jara- Edital 15.292 de 02.02.87.

guá do Sul, domiciliada e Carlos Alberto Ewald e,

residente na Vila Lenzí. Tania Mara de Brito

neste distrito, filha de Ar-, Ele, brasileiro, divorciado,

no Voigt e. de Rosalía industrtal, natural de Ja

Prawutzki Voigt. raguá do Sul. domiciliado

Edital 15.288 de 30.01.87. e residente ne Rua Epita
João Carlos Bordin e Su- cio Pessoa, 11.1, apt? 113;

zete Regina Marcolla nesta cidade, filho de Ali

Ele, brasileiro, solteiro, en- bert Ewald e' de Edéltraut

genheiro civil, natural de Feldmann Ewald. Ela, bra

Joaçaba, neste Estado, do,- sileira, solteira, ba.lco�is
miciliado e residente em ta, natural de Jomvllie.

Travessa Domingos Bona- neste. ?stado,. domiciliad�
to, 56, em Joaçaba, neste e reSIdente na Rua Jose

Estado, filho de João'Cel- EmmendoeTfer, 1.090, nes-,

so Bordin e de Olga Pazzi- ta cidade, 'fi!ha de Flavio

ni Bordin. Ela, brasileira, Alves de Bnto e de �ar
sôlteira, professora, natu- eia Silva Alves de Bnto.

ral de Jaraguá do Sul, do- E para que chegue ao

miciliada e residente na conhecimento de todos"
Rua Joaquim Fraricisco de mandei passar o presente

Edital 15.285 de 29.01.8.7. Paula, 360, nesta cidade, Editai, que será publicado
Cópia recebida do cartó- filha de Raul Ma-rcolla e pela ·imprensa em. Ca'lfó
rip de Massaranduba, SC. de Cenira Ropelato Mar- rio, onde será afixado du-

___--:-_-:--:-_-:----::--_-:-_---::--�__""_........ _;M::.:.::an==o�e:..1-=F..:.ran=,=c:::1s:::c::o:....:d:::e:..;:S.:.ou:.-:._�c�olla. rante 15 dias.

Eie, brasileiro, solteiro. la
vrador. natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e re-

..De·spachanle lécio
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEtCULO, NAS MÃOS DE' QUEM LHE OFERECE O MErHOR
EM ATENDIMENTO. .

'

- .

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

.'

.
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Cientistas re,tarnall da Intártida e quereIl palestrar ·ell' laraguá da Sui
Após ter permanecido

mais de 50 dias na An
tártida. os cientistas Rena
to George Ferreíra Garcia
e Mirlern Maria Pradi
Garcia regressaram ao

Brasil, cumprido um
"

no

vo trabalho da expedição
brasileira no Pólo Sul. Re
nato, que é oceanólogo e

Miriam, bióloga. chegaram
a Itajaí domingo, día 19,
para rever as filhas Rena
ta e Giorgia. que estavam
sob os cuidados dos tios
Antônio e Evanir Pradi.
A Antártida o casal em

barcou no dia 12 de de
zembro e somado o per
curso ida e volta, foram
mais de cinco mil . quilô
metros percorridos. No

regresso. os cientistas. par
tiram da Estação Brasileira
Comandante Ferraz, de
navio até a Base Chilena
e de lá. por avião, a Punta
Arenas, extremo sul do
continente. E daí para Pe-
lotas.

/

Gás em veículos:
PM

•

rigorosa
A Polícia Militar do Es

tado de Santa Catarina es

tá alertando ao público
em geral, principalmente
aos usuários do gás de co

zinha em veículos auto
motores, sobre a gravida
de da contravenção. que,
se constada, acarretará
graves penalidades. Se
gundo o comandante ge
ral, coronel Moacir de
Oliveira Correa, a reunião
realizada em Brasília. no

dia 21 de janeiro, entre o

presidente do CNP, diretor
geral do Denatran e os re

presentantes do DER, De
tran e das polícias milita
res de todo' o País. esta-.
beleceu-se os seguintes
procedimentos: 9 veículo
será retido e apreendido e

sô sendo liberado após o'
pagamento das pesadas
multas previstas em leí.

O 'comandante geral da
PMSC acrescentou que a

parti! de agora, será exer

cida rigorosa fiscalização,
tanto por parte do policia
mento normal de trânsito,
como pela' Policia Rodo
viária.

Miriam, que é jaragua
ense e faz questão de mos

trar a origem; foi a Antár
tida pela segunda vez.

Com o marido ,c Renato,
forma o prímeíro casal de
brasileiros 'a 'integrar a

expedição que estuda a

exploração pacífica do
continente gelado. Na Es

tação Brasileira da Antár
tida, segundo informaram
a este jornal, existem so

mente 26 acomodações,
treze destinadas aos cien
tistas e outro tanto' aos
membros da equipe de

apoio da marinha brasilei
ra.

Miriam e George tem
uma participação muito

importante nesse trabalho
realizado pelo Brasil. São
eles, por exemplo, Os res

ponsáveis pela potabilida
de da água da Estação Co
mandante F e r r a z, que
abastece ainda os navios
de .turístas e especialmen
te o "Barão de Teffé", que
é o navio oceanográfico
brasileiro. Eles Igualmente
participaram de outros

projetos, como estudos da

parasitologia em peixe an

tártico. análise mícrobío-

lógica e química da água (primeira mulher a parti
de abastecimento na An- cípar da expedição bresí
tártida, ocorrências de. leire) e de Renato na An
fungos e Ievedures na re- tártida, estão arquivadas
gião estudada e,' ainda, o

.

experímento piloto sobre ---,--.:;.__------�---------

'vegetais e floresu serem INFORME DA PARÓQUIA SÄO SEBASTIÃO
cultivados na Antártida.

, O Brasil, que iniciou há

poucos anos as pesquisas
na Antártida, já desempe
nha importante papel no
desenvolvimento cíentííí
co daquele continente. A
experíêncía vivida 'nas

seguidas expedições, cu

riosidades e outras' infor
mações da desconhecida
Antártida, os cientistas

pretendem mostrar em Ja
raguá do Sul. gratuitamen
te, inclusive projetando
filmes e eslaides, .numa

promoção do "Correio do
Povo", que está ínterme
díando a futura visita de
Renato e Míriem. a pedido
'dos próprios,· para pales
tras, possivelmente duran
te o período letivo, para
uma maior amplitude das
mesmas.

E a titulo de informa
ção, as referências feitas

pelo "Correio do POV,0" a

participação de Miriam

·Rede Munfcipal' programou. cursos
Dando' início as ativida

des educacionais do ano

letivo, a Secretaria Muni

cipal de Educação realiza-·
râ às 9 horas do dia 9 de
fevereiro. no auditório do
Centro Empresarial de Ja

raguá do Sul, uma reunião
com todos os professores
e merendeiras da rede

municipal de ensino. Se
gundo, o secretário l3al-·
duíno Raulíno, além de
servir para a apresenta
ção das novas professoras,
o encontro possíbílítará a

troca de idéias no sentido
de planejar cooperativa
mente as metas do ano, e

em especial serão discuti
das orientações que opor
tunízarão um bom desem
penho educacional em to
das as escolas da rede.

CURSO DE
ATuALIZAÇÄO

.

As aulas terão início no
dia 16 de fevereiro. Antes

porém. nos dias 9 e lO, ha
verá curso de atualização
e aperfeiçoamento do ma

gistério, das 13h30'às 17

horas, abordando os temas

Aprendizado _ problemas
.

e soluções _ e 'formas de

avaliação. O docente será
o prof. Inácio Atend, ten
do por local o Salão Cris
to Rei. para os professo
res das Escolas Albano
Kanzler, Alberto Bauer e
Cristina Marcatto e, nos

dias 11 e 12 de fevereiro,
no mesmo local para a

Escola J9 de Abril e as

demaís escolas do inte

rior. '

Por outro lado, nos dias
10, 11 e 12, na Escola Mu

nicipal de 19 Graú Albano
Kanzler, as merendeiras
terão um treinamento es

pecífico; onde serão enfo
cados os aspectos ligados
ao relacionamento huma
no, pelo professor Erme
lindo Buchmann.

na Estação Comandante
Ferraz, o que não deixa
de ser um fato marcante
ao jornal.

CASAMENTOS
07/l)2 _ 18 horas _ Matriz _ Itamar da Silva e Elenize
Maria Müller,
Mísses _ Sábado: 19 horas Matriz _ 19 horas São Luiz
Gonzaga _ 19 horas Barra do Rio Cêrro _ 19 horas Ca-
pela São José (João Pessoa).

.

Domingo: 7-9 e 19 horas na Matriz _ 8 horas � São
Judas Tadeu .; 8 horas São Cristovão (Tres Rios do
Norte) ..... 9,30 horas -São Francisco (Rua Joinville) _

9,30 horas Molha _ 8 horas Capela S. Trindade (Gari
baldi) ., 10 horas Capela São Pedro' (Garibaldi).

- Dia 14 de fevereiro (sábado) curso de prepara
ção ao batismo.

- Estão abertas as inscrições para o próximo cur
so de preparação ao casamento que será nos días 07 e
OfJ .íe março.

- dia 06 _ primeira sexta-feira do mês _ missas às
1 r, e 19,:;(1 horas _ com adoração ao Santíssimo e con
fissões.

NOSSA MENSAGEM·
Hoje nossa mensagem é para você. Para você que

sofrel
Gostaríamos de ser um pouco de ânimo de cora

gem e de esperança prá você que está acamado num

hospital. ou paralítico ou em unia casa numa cadeira
de rodas, ou ainda prá voce, que está acamado num

hospttal. ou paralítíco ou em uma casa numa cadeira
de rodas, ou ainda prá voce, que está desnorteado,
meio perdido, na SUd fé e com isso sofre.

A todos vocês lhes dizemos contem conosco _ ccn- ,

Hem em Deus.'
Muita gente tem procurado compreender o sofri

mento.
No mundo inteiro os homens continuam a procu

rar novos caminhos para vencê-lo. Mas para vencer

mos o sofrimento devemos olhar o sofrer de Jesus até
sua morte na cruz.

Tudo foi para dar-nog vida em abundância. Então
quando nas horas mais marguradas sentimos a presen
ça de Deus, o nosso sofrimento deixa de ser dolorido.

Em vez da morte nasce uma nova vida dos des
trocos do nosso sofrimento e da nossa dor.

Dr.' Fernando A. Springmann
Comunica que está atendendo

com Clínica Ginecológica _ especialidade exa

mes preventivos de câncer _ na rua Dr. Walde

miro Mazurechen nC} 67 _ Fone '12-1696.

Somente com hora marcada.

Unha FORD 87. Venha conhecer os veiculas que são

a sensação das estradas.
Moretti, Jordan & ela. Ltda.

Fones 72-1777, 72-1995 e 72-2614

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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entreRa, poslais
Nãosabemos a que atrí

buír Q atraso cem que as

correspondências. e outros

impressos são entregues
aos- seus destinatários.' ao

que parece;..em todo.o
Brasil.
No fmal do- mês de Ja-.'

neírn -de 1981, este sema

nárío-. recebeu volumosa

postagem de- joraaís- em

especial o. JORNAL DE
PARAtBA DO SUL, da
cidade do mesmo nome e

que circula diariamente,
também, em Três Rios,

, Sapueaía. Miguel Pereira,
Vassouras e- Rio das Flo
res. A edíção n? 1.11-5, de
13 de novembro de 1986.

pestade no mesmo dia e as

edições seguintes sé che

garam,'ao seu destino Da

sena feira,. elia 30 de Je
neiro de 1981.
Pef outro lado, o dr.

Abelardo F.,Montenegro,
eméríte professor da Uni
versidade Federal do Cea

rá, .resídente à rua Dona

tíla, em Fertaleza.. envia
cartão de cumprimentos ii.

espose do nosso- diretos,
D. Brunhílde. datado de
25. de Janeiro de 1981. No
seu cartão de felicitações,
ele finaliza:' "Só, hoje. re
cebi o "Correto do Povo!',
edições de 13 él 19 e 22
de dezembro de 19861'.
Está à dísposíçãe de quem
de direito pera conferir
lila' re-àação. O que está
aecatecende _ com o- nosso

"Correid'? .:

Chapéus, bonés vízeíras, camísas, shorts,'
bermudas e cordas.

.

Em frente à fábrica. _ Amplo estacionamento.

Estado lQe Santa Catarilia
,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA.OO·SUL
TOMADA DE PREÇOS-

EDITAL Ne? 02!81
A PREFEITURA MUNICiPAL DE JARAGUA

DO SUL, por seu Prefeito Municipal, Sr. DURVAL,
VASEL, faz saber que se acha aberto o Edital de
Tomada' de Preços para aquisição de 01 (um) Co
letor Compactador de Lixo. com. capacidade de
12m3, com sistema hidráulico.

As propostas'deverão ser entregues no edi
. Iiciö-sede desta Prefeitura, sito à- Av. Mal. Deo
doro da Fonseca, 241, até as 11 horas do dia 10
de fevereiro de - 1981. "

'

O Edital e demals informações serão- forne
cidas aos ínteressados, na Secretaria Geral' da

" Prefeitura. no. .endereço. acima.
Jaragué do Sul; 26 de . janeiro de 1981.

DURV-:U VASEL _ Prefeito Municipal

I' Posto' 'de Vendas Marca-tlo'

JARAGUÁ:30�OS ßEMTECIDOS
.

jaraguã.,
, Oastil Máquinas Ltda.

Equipamentos' para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição ,pe alumínio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

Rua Joinville, A33 - Fone 12-1564
. Jaraguá do Sul _ SC

Spezia
SERRARIA' E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua' João Januário Ayroso, r�? _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 12-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

PersianCis Engler'
ESTEIRINHAS HORIZONTAIS E VERTICAIS,
PAINÉIS' PARA DlVISêES-TOPAS EM' 'MADIilI
RA. PERSIANAS HORIZONTAIS E AGORA, COM
EXCLUSIVIDADE, AS, VERTICAIS EM A:l.UMl
NIO E JUTA; PORTAS SANFONADAS EM vA
lUAS CORES·E BOX PARA BANHEIROS.:
NÓS consertamos também a sua persiana.

Paça-nos uma visita ou ligue-nos!

Rua. Max Wilhelm, 869 _' Fone (0473). 72-0058
Jaraguá do Sul-SC.

VARIG
Passagens e Cargas

Rua CeI. Procópio' Gomes de Oliveira, 290

Fone: 12-0091 _ Jaraguá do Sul-SC.

,{

IIlEl1ItlVfIl
Inteflriellj,ária� de:
Imóveis �tda.�

... :-
.

-VENDE-

_ 1 CQa em' alvenaria- C/100m2 na Vila- Nova.
_ 1 casa mista c/182m2, na rua Frederico Barg.

próximo Marísol.
.

'

� 1 terreno c!1.500m2, na rua- 25 de Julho.
_ 1 apartamento. Edif1cio HondurilS, com 80m2.

r: 1 apartamento, Edif1cio' Jaraguá. com 142m2.

R. João Píccolí, 104 - fone 12-2111 - Jaraguá do Sul

Um.. toque de amor. Dê flores a- quem você,
amae . Decorações, buquês, arranjos, plantas. orna
mentais:; cercas, com entrega a dÓmieilio ..

Casa des Flores
Relnoldo Rau 606, esquina com a João Piccoli.

Cemercícl: ·Floriani
, Máquinas de escrever manual, elétríca e eletrô
níca.ccalculadores, arquivos, cofres, fichários, es

crivaninhas, balcões, armários, prateleiras, cadei
ras fixas. é giratörias, banees, poltronas, Relógio!
Ponto, autenticadora de Caixa.

,

Acessórios para máquínas 'em' geral
Completa assistência, Técnica

Consulte-nos pelo Fone: 12-1492

CIíniea- d,e EDnaudilo�gia e�l!sie818gia
I'

OLGA. ATAIDE SALDANHA

Fenoaudíóloga .

Psicóloga
CRFA _ 0268 CRP 07'103037

Terapia da.> vez..fala-aud1ç8!é-língua- Psícedíagnóstícr, - Psícomotrícidade .

gem-reeducação emdleitura e eseríta, Terapia para crianças e adultos
Orientação de pais.

Av. Getúlio"Vargas, 49' .... 19 andar _ Jaràg,uá do Sul,

COMércio de Pr8dutls Têxtejs

COMPRA E VENDA DE FIOS nXTEIS, DE CONES DI! PAPELÃO E

PLAS�COr E'RETALHOS DE TECIDOS.

Rua 28 de Agosto 3.412 _ Bairro Avai _ Fone (0413) _ 12-1217

Guaramirim - SC.'

ROSELY. H�LIiNA�OLSEN'

Walter. lida.

I
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Fundado e11"
1 f' -

,
,'" .. \.J.L ...............__ --'

nl/ ""aalística IiI] 20. Mem-
bro .•.ustôrico e Geográfico de Santa Ca-
tariti... At:aator:F1bio José Brugnago - DRT-SC n,9 214/
84. Repórter: Yvonne AoS.· Gonçalves - DRT-SC nQ
219/84. Re�o Administração e PubHcldade: Rua C0-
ronel Procópio Gomes de Oliveira, n9 290 - ex.Pos
tal 19"_ Fone 72-0091 - 89.250-Jaraguá do Sul-SC. •

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

�atura para laraguá do Sul ..�..... Cz$ 200,00
Outras cidades • .. .. .. .. • .. • • .. .. •• Cz$ 240,00
Número Avulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cz$ 3,00
Número Atrasado ',' . . . . . . . .. Cz$ 4,00
RepresentaDtes credenciados: Pereira de· Souza &Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda, e Pro
paI Propaganda Representações Ltda,
Este Jornal é associado a ADJORl/SC e ABRAJORI.

Relojoaria AV·ENIDA
As mais finas sugestões para presentes.

jóias, relóg�os. violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão. na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e Da GetóUo Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedorCi a

enerJla solar.
. Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

,

Viação Canarinho Ltda.
O. transporte carinhoso.

Programe bem as suas víagens de férias e

recreação. A "Can�r1nho" coloca à sua dis

posição Os modernes e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422·

Jaraguá do Sul SC.
.

,

TUBO DE POLIETILENO
(MANGUEIRA PRETA)

TUBOS SANTA HELENA LTDA.

FÁBRICA: RUA JOINVILLE,1016- FONE (0473) 72'1101

ESCRITÓRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GOMES. 99 -FONE (0413) 72·0066

JAR40UÁ DO SUL- SC

Foto . L OS S
Fotograf1� _ eciulpamef:ltos de eine

-

foto _ som e video.

;==M=a=re=c=h=al=D=e=0=d=0=io==3=0=2======�===Fo=n=e==12=-=0=18=1�i--j
Lanznaster·

o seu ralojeeíro

Jóias, relógios, alianças, cristais, troféus, meda

lhas e presentes.
Marechal 364 _ Fone 12-1261

liA Hlstóda
_

de nossa gente nlo pode ficar só na saudade"

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

•••HA 57 ANOS
Levantava-se novamente o caso

do café brasileiro apreendido na Ale
manha durante a guerra 1914-18, nego
ciações que estiveram suspensas du
rante a Conferência de Haya, onde se

notabilizou >Çl "nossa" águia- _ o Rui
Barbosa. Brasil e Alemanha, tendo em

vista a crise cafeeira, desejavam, den
tro da política de Haya liquidar os

assuntos financeiros da guerra. O go- .

verno brasileiro insistia em afirmar que
suas. reclamações cabiam dentro do ca

·pUulo "Restituições" e não das "Repa
rações", exigindo cerca de 100 milhões
de marcos pelo café do Estado de S.
Paulo, que se encontrava armazenado
nos portos alemães, austríacos e bel
gas quando. rebentou a guerra, tendo
sido sequestrado pela Alemanha, ven

dendo grandes quantidades e deposi
tando o dinheiro na casa bancária
"Bleich-Roeder", de Berlim, à crédito
do Estado de S. Paulo. Como sobre
veio uma galopante inflação, exigia-se
o pagamento ao câmbio. que prevalecia
no ato do depósito. Segundo o Tratado
de Versalhes, o Brasil tinha direito à
juros, mas era desejo do governo bra
sileiro de transigir nesse ponto. Fi
nalmente, em conformidade com o pri
mitivo acordo, a Alemanha também de-

.

veria pagar ao Brasil 1 milhão e meio
de Libras Esterlinas, pelos prejuízos
causados às propriedades, enquanto o

Brasil se conservou neutro durante a

. conflagração mundial. Com tanta guer
ra ganha não sobrou lucro?

·

...HA 40 ANOS

Acontecia um fato, curioso na

Prefeitura Munícípal de Jaraguá do
Sul, onde era prefeito o Ten, Leonidas
Cabral Herbster. Por razões desconhe
cidas o seu Secretário José Pereira Li-
ma, que respondia pelo expediente, na
melhor das hipóteses poderia redigir
as Portarias para depois serem assina
das pelo Chefe do Executivo Munici
pal. Mas tal não aconteceu; e ele pró
prío assinou as portarias, levou-as à
publicação na imprensa e tiveram
força de lei. Querem ver?

"PORTARIAS DE 7 DE JANEIRO
DE 1947

O Secretário da Prefeitura Muni
. cipal de Jaraguá do Sul, resp. pelo
expediente, resolve:

Conceder licença: A CARLOS TO
ZINI, Intendente distrital de Corupá,
por 15 dias, para tratar de Interesses
particulares.

Designar:
De acordo com o art. 89 e seus

parágrafos, dó Decreto-lei nO 700, de
28 de'outubro de 1942;

RAUL MASSANEIRO, ocupante do
cargo de Escriturário, padrão "F" do
Ouadro-Ünlce do Município, para
responder pelo expedíente da Intendên
cia de Corupá, enquanto durar a licen
ça concedida ao respectivo titular.

ass) . .....: José 'Pereira Lima _ Secreta
rio! resp. pelo exp." Mais real que o

próprio rei? ..

•.•HA 30 ANOS

_ Chegava ao aeroporto de· Capo-

dichido, Nápoles, Itália, o aVIa0 mili
tar n,orte-tunericano que transportava
o c;:ontingente precursor do Batalhãode Suez �r�sileiro. Os 50 oficiais e praças �rasIlelros eram recebidos pelasautondades do aeroporto e como re
presentantes das Nações Unidas.
- O Maranhão que hoje emprestaum de seus filhos para ser o Presidenteda Rep�blica, vivia perspectivas de

aconteclmentos imprevisíveis. O TRE
pedia a �resença de tropas federais para garentír a posse do vice-governador,sob a �legação de que "sentia-se inseguro com as tropas estaduais, incumbidasda vigilância dos cartórios eleitorais",
A_ Alta C?Fte não aceitou as explica
coes e deíxou de tomar conhecimento
do pedido.

•.•HA 22 ANOS

... Inaugurava o Gov. Celso' Ramos
o trecho da Estrada São Bento-Corupá,
nas imediações da Estação deSerra Al.

. ta. Mas, dentro das matérias aprovadas no Z1 Encontro Catarinense das
Associações Comerciais e Industriais,
em Joínville, em Novembro/64, voltava
a Imprensa a lembrar que, embora a
inauguração representasse um passo do
governo de construir uma obra apontada por aquele conclave estadual, fal
tavam as pontas da referida rodovia,
de um lado o trecho Oxford-São Ben
to e, de outro, o trecho Corupá-Jara,guá do Sul, Guararilirim e Joinville,
que ainda não tinham condições ideais
de estrada de la. categoria. Assim a
Comissão de Estradas, composta P�loRelator EugêJdo Viêtor Schmöckel-Ja.
raguá; Otair Becker, Membro _ São
Bento do Sul; Heinz Brüske, Membro
- Joinvil1e e Raul Leão Niebisch,
Membro _ Mafra. Rio Negro, Itaíópo
polís, Papanduva e Monte Castelo, vol,
tavam a afirmar que, pelo voto. unení
me e sem discrepância aprovaram o
envio de mensagem ao Governo do Es
tado, Secretário Executivo do Plameg
e representantes da, Região, na Assem
bléia Legislaiva, solicitando a imedia
ta execução das obras acima enumera-
das.

.

•.•HA 10 ANOS

- Sigolf Sehünke, Presidente do
Clube Atlético Baependí convoca As
sembléia Geral Extraordinária, a rea
lizar-se no dia 22.02.77, para. delibe
rar sobre a venda do terreno, situado
à Rua Seme Matter, antiga sede social,
com a área de 14.056m2., cujo resulta
do daria continuidade à construção da
nova sede social. '

_ Victor Bauer sucedia o Prof. Eu
gênio Strebe como Prefeito e Sigolf
Schünke sucedia ao Vice-Prefeito João
Lúcio da Costa. Antes a Câmara reu
nia-se com seus 13· membros, quando
elegeu para o biênio 77/78 a nova

Mêsa, eleito o Ver. Mário
.

Krutzsch
para Presidente, Eugênio Gascho, pare
Vice, Enno Janssen e Manoel Mil
bratz, 19 e Z1 Secretários, da ARENA.
O Presidente· convidava os presentes
para assistirem a trahsmíssão do cargo
no gabinete do Prefeito Eugênio Strebe.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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..ELETRQLAR
Co,mercial '. d·e Peças, � hlda.

, .

Onde"'o'seu áPi1r�lh� eletrodoméstico é trata
do por téoolcO$ tremades na fábrica é 'o bom aten
dlmenfö ê Um: direito seu.

.

...:, �-- t
- -_

f. •

Peças e, acessõríos originª-is � assistência téc
nica autorizada ARNO,'WALITA, BRITANIA,
BLACK ,& IDECKER, FAET;- GE, ,ELETROLUX
FAME e FORNOS LYER:····

.
' ... "

Av. Mal., Deodoro, 1�309":_:_ FONE 12-2200'
","1. ,

Jaraguá do Su(_ SC..
' '

O:r. Altevir 'I. 'Fogaça, Júnior,
, '·Advog�d.o '

, .

Rua .Domíngcs da Nova 102,""" Fone 12-0498

Jaraguá do$ur�Sç;"
,",'

•. J.• --

�OUh'()mem e a mulher' de . bom gosto encon
tram:, 'sempre o melhor em calçados; tênís, con

feeçôeset:alças US�TOJ:): Amamãê e anotvatem,
bém 'têm completa linha de aJTtigns infantis e ea-

, xevaís (cama, mesa, banhoe copa) em lindos bor
. dados vindos das fábricas dé São Paulo.

�Aproveite-! as pTonwç�g,.'especiais e vísíte a
"\c .:'

K' "O;;C!ld:I' X",O"i �-s.)�: , .-:' :�.:j
-

'_Qll :-r],.� �' . .: .�.

": ,

_

-Ó'r
_ .��, •

, .. ::'� .�:.<-,� '-Fé:_:'-�" '. •.
•

,Ay_,@at"DeoÇl.,pro,:i�H _:-f.on� 12-Q648 _ Jaraguá
P<lCS,ul\e a

'

, ,

',I·Bor.da,dos e' Con.fecções A B
:Rua 28 de Agosto, 21;1 ...;�Foné 13-0363

,

'. . I.: ,"

Guaramirím
' .

SOlicite' a :visità' das nossas vendedores.

OCULOS?·
,

,. � lel1teS
, 'Que.as

.

.

P�. .

'. ,::>'-_;

:)OALHERIA A PERObA, ,

'

" .VO.. 'OTICA" MODERNA'
'. , .reínoldo rau,289

.' : ..
-

._;
, .;L

CORREIO DO ·PO,V-O"

ESTADO DE SANTA CATARINA

. ,Prefeitura Municipal de Jarag.uá do Sul
SECRETARIA DE FINANÇAS
1)1visão de Contab1l1dade

. ,

Balancete·Financeiro Referente o Mês de Dezembro de 1986

RECEiTA
TI T U L 'O S

Receita Orçamentária'
Receitas CorrenteS·
Receita: tributaria ....•.....

Receita patrímoníal .

Receita índustnal
'

.

Transferências correntes .. ': '.
, Outras' receitas correntes ..

Ret:eitas de Capital
�

,

; Alienação . de Bens .... .: ...
Transferências de Capital .•

SOMAS " Cz$

�eceita Extraorçamentárla'
,

Contas empenhadas a' pagar •.

Depósitos' de diversas origens .

Conversão Monetaría. ... � ....

Até o Mês
Anterior'

8.303.286,39
3.2S1 :269,80.

14.100,00
�4.848.249; 18

. 1.284.113,23

760.490,24
26 t .,048,54

,

1-.150,00
�l.159.165íOO /

263.266';12

,

, 9.063.176;€>3
, 3'$42.318,34

-,15.250,00
74'.007Af4,48

, f.547 .319,35
'"

_" ;,t, ",e" .;".'
'

10.200,00, _,_. ,

,.' 10:200,00
3.598.200,00' 1.200.Ú,00,O(}· 4:798.200,00

.�
81.339.418,60 U.6�.t19,,,O>; ',92..984.538,50

25.796.105,"15 '4.080.839,59;' '. , 29.876:94'5-,34-
4.947.190;21 424.292,�2 5.�?L483,19

42.486,08
'

_,_. '42.486,08

293.655,60
.

10;870.751,21
6.766.613,87

Até O Mês
Antenol'

2.200.413,58
, t ;335.244,�59
6.719;588,81
1'.107.903,08
1.653.817,61

,
,

SOM A S·,.:; Cz$

'SãidQdo Mês Anterior'
Dlsponlvel .

'

C a _i IX .

a -

-

.

Bancos _ disponível :....•..

'i Bancos :..:.. víaculado .

Realizável
.

'Celese S/A _ cfTIP ' 1.19�W04,77 263.511,19 1.455.521,96
Câmara _ c/Suprímentos 34.113,43 86,41,' 34.799,84
Aplicações fínaneeíras 93.498.442,20 11.397.801,48 ,104.896.243,68

,:S .O M 'A 's : .� Cz$ 112.656.181,08 18.182.183,32 130.838.364,40
, �----�----�----��----�--------���-------�------

, TOT A L .' ' Cz$ 224.781.381,18 34.332.435,73 259.113.811,51

Turismo ..
'

. _', � o' •• , ••••
-

•••••••
'

Secretaria' de Obras e Viação
Secret.Plane], e Servo Públicos

·30.785.782,10 '4.505;'132;51 ,35.290.914,61

11.888,34
3.613.008;89,
2.895.881,01

305.543,94
14.483.760,10
9.662.494,88

'S'O M A. S' .: .'...
'

•..
'

.... Cz$

Despesa E)dra9rçamentária
Desp. de exercícios anteríores
Depósítos de diversas origens
Conversão Monetaria ,'.

Restos a pa.garde 1985

Despe� ,émpÊmhada estomaqa

'S' O MAS •... '..•...... Cz$

Despesas
,No 'Mês

, T,o t a.l

562:886,41
24i.362,31

2.519.658,13'
,

380.042,08
382.890;10

2.763.299,99
1.516;(306,90

- 9.239;24'6,94
1.487:945,16 i

2,036.707,71

9.991.396,45
48.925.157,96
"'8.278;172,79

1.471.306,91 '

412.�66,40
22.627.356,75
4.052.641,53

.

0,06
.

1.425J)46,44
,

57".558;40

8.020.860,40 1.910.536,05
43.112.302,83

'

5.212.855,13
7.722.196,17 1.555.376,62

71.472.927,07 12-.825.606,83' 84.298.533,90

21.t56.049,84
3.640.475,13

0,06
1.425.0.46,44 '

57.558,40

. 26.219.129-,81 1.883.473;:U. �8.162.603,18

-,-

Saldó Pará oMês Segulnt�
Disponlvel
Caixa '

.. : ..

Bancos, _ !disponivel ..

Bancos _ Vinculado .••••.•••
>Realizável' �

Celesc S/A _ crrIP .....•..

Câmara :_ �/suprimentos .•..
Aplicações _financeiras .••.• :

30J.945,81 9.280,66,. 311.226,53
14.197.273,81 2.267.794,28 16:465.068,09
9.354.111,43' 4;9'51.871,54�' 14;B05.994,97

1.455.521,85 196.038,73 1.651.560,58 :'
,

34.799,84 .

...,;;,_ j,;34.799:,ß4 r

lOL685:666,04 12.198.364,38 113.884.030,42;
-

-, -
-

.... - .._�-, .. ,

SOM'AS' ...
'

... ; .... '.. Cz$ 127.029.324,84 19.623.355,59, 14tlt652.680,43·
r

. '.. "

t O"T 'Ai L •. � ; ', Cz$ 224.731..381,7, 34.332.435�73� 259.113.817,51
;

, rjbtPrt�feituIa'Municipal de Jaraguá do Sul, 30 de Dezembro de 1986

DtrnVAL VASEL IVO KQNELL '. 'RENATO J. BORTOUNI
Prefeito Municipal Secretário de Fin,a:(ilças

.

CRC Sç nY 5A09. ,"

Técnico 'em Contabílídãde
,.'__.;- �.....;.;o..�........��

"""'"-'-...;....;..
�.

�;, :

DE· S PES A
TITULOS

Despesa Orçamentária
Ci r g ã o s -,

Câmara de Vereadores
Gabiriete do Prefeito .

,

" Secretaria da Admínístraçãö .

Secretaria de Finanças ....

Secretärtado Bem Estar Social
Secret. Educ. .Cult , Esp. e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• "JiOR.íF JtO�
.

Ci,tl M,l S. A.
,

'

Produzindo alimentos com qualidade e lilgie'-;'e
desde 1945..

'

i'!
FrigprifiGo _ SupermeI€ado e Fábrica' de Rclçõés-.

-i� C'halé
B�'I�� IMOBlllÁRIA E .

'",

REPRESENTAÇÖES LTDA.
.

VENDE
Terreno, Rua Friedrich Zonenhol c/ 4S0,.o.om2
próxímn WEG II:

, .

Terreno, Ilhá da .Fígueíra c/S8.o,.o.om2 -próxímo
Indumak.
Terreno, Loteamentn Flávio II cl 4S.o,O.o'm:2 pró
ximo da Eseola LenzL
Terreno, Rua EmU Burow c/ 400,.o.om2 próximo
Beira-Rio. ,

.

Casa Loteamento Centenário c/ aprox. l.o.o,.o.om2
em terreno de 42.o,.o0m2 prox WEG II
Casa Rua Pe. Alberto Jacobs cl ll.o,.o.o,m2 em·

terreno de S.o.o,.o.om2 próx. WEG I.
Casa Rua José Emmendorffer cl 11S,.o.om2 em ter
reno de 34.o,O.om2.
Casa Rua Marina ,Fructuoso cl 105,.o.om2. em ter- ,

reno de 4.o.o . .o0m2 ..

-, Casa-'Löteament-e- sãe . Luíz-Jguá Esquerdo c/ .

U)€)".o.om2 em terreno de 4.o.o,.o.om2.
Casa Loteamento São- Luíz-Jguá Esquerdo c/
8@;.o0m2, .terreno de 4.o.o,.o.om2.
Apartamento no. Edifício Deníz, Rua Jose Einmen
dörfer cl 12.o�O.om2.

friuliieira tOlll. e Repre�. lIda.
Fiambreria

. Sob a direção de Marcy Mascarenhas de Oliveira

Presuntos, Qu�ijOS." Linguiças. Defumados.

Carne de Porco. Carne Bovina Beneficiada.

Chester. Peru e.Prange (inteiros e em pedaços)

E ali na Av. Mal. Deodoro. 744 (proximidades do

Colégio Divina P.rovidência) ou faça a 'sua enco

mendá' pelo fone: 72-1181.

,
' _ 'G::DRREIO DO t PD:V00-

r ,. •

Vende-se�
"'" Corcel '&1, 1:6; 'á1iool:, -'5
marchas, metálico a Cz$
95-mil.

'

_ Fusca 81, L3.oGL, Fafá,
gasolina, a C�-$ 58' mil.
_ Gol 83, 1.6, LS, álcool,
.a Cz$ 1.05 mil.

'

Ambos em ótimo estado.

,Tratar Fone 12-2461.

CURSO DE ARTESANATO
NA SCAR

A. Milflores, de Bauru,
São Paula, programou um

curso de artesanato _ con

fecção de flores de tecido
e rosas de seda _ com du

ração de quinze días. to
talmente gratuito e sem

taxa de Inscrição, O cur

so terá inicio no dia l.o de
.

fevereiro, terça-feira, na

seda da SCAR (rua Ama
zonas, fundos da fábrica
de Parafusos, Ewald), em

três turmas; 8 às ion. 14
às 16h e 19h3.o às 22 ho
ras.

O aprendizado prevê a

confecção de flores para
arranjos, galhos. rosas de
seda, grínaldes.:buquet de
noivas, decoração em ce
râmica e, o-utros. Inscri
ções até- a data do· curso

. na Marchi, Magazíne.. Av.
Getúlio. Vargas 392 .. As
vagas são limitadas e no

final do curso será entre
gue o certificado de par
ticipação, gratuitamente.

Contador
Estofados Krause Ltda.,

necessite para admissão
de 'um Contador. Informa
ções pelo Fone 12-1466,'
ou na empresa, até as 18
horas.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação; faz por
íntermédío do presente edital para que os mesmos com

E'areçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

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

. Jaraguá do Sul, .oS de Fevereiro de 1981.
. Áurea MWler Grubba -_ Tabeliã de Notas e

.')ficiaJ de Protestos de TItulos da Comarca de I.do SUl

Para nós, seguro, n.ãn í SÓ' garanUa de riscos
,

Segu.ro,
Pres.lação " de

é

S,erviços
C.onsulte- no,s

S e D u t 0_ s A., G a r ci.a
Rua Expedicionário Gumercindo da Sílva nt 9(J,lCl andar. Sala 2

Fone .72-:17.88,_ Jaraguá .do .Sul.

EDITAL

AUREA MüLLER GRUB13A, Tabeliã
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca

de Jaraguá do Sul. Estado de S. Catarina, na forma da

lei, etc.

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

Alfredo Krutzsch, Rua João Planínscheck, s/n,
nesta cidade; Aladir Augusto Reítz, Rua Exp. An
tonio C. Ferreira. s/n, nesta cidade: Amamldo Lo

pes, Rua Joínvílle, 3.0.0.0, nesta; Almir Floríaní,
Rua Joinville, 2127, nesta; Antonio Floriano Fi

lho, Rua Reinoldo Rau, 4.06, nesta; Antonia Ju
lião da Luz, Rua Bahia, 118, nesta; Alirio José
Fenski, Rua Henríqua Nagel, 253, nesta; Cleusa
de Almeida- Rua Exp Antonio C. Ferreira, 931,
nesta; Flabio Denísío Julião, Rua Joinville, 454,

nesta; Frigof Salsicharia Indl. Sta. Cat. Ltda, Es
trada Blumenau. KM-12, nesta;' Gilberto Mio
dutzki, Rua' Trombudo, Central, 149, Joinville;
-Juvenal Claudíno de Lima, Rua Vila Baependi,
4"16, nesta; Jair Pereíra.. Tifa dos Monos; nesta;
Jair Adernar Gonçalves, nesta; Leopoldo Bruch,
Rua Preso Epitácio Pessoa, sln, nesta; Luiz Bracht

vogel, Rua Mal. Deodoro, 88, nesta; Moacir Gon

çalves, nesta cidade; Paulo dos Santos, Rua Pe
reira Lima 's/n, 'Guaramirim; Rosa Fausto, Rua
Afonso Bartél"233, nesta; Rudi Pude], Cohab _

Quadra 2 _ Casa 45, nesta; Serraria Aldrovandi,
Ri0-Molha, nesta; Sidnei Mateus de Souza. Nesta;
Tereza Muller Ersthmsseís, Estrada Garibaldi,
nesta; Centro Contabíl, Rua, Jorge Lacerda 241,
nesta.

--

Instaladora Elétrica Jaraguá
Istalação elétrica de baixa e alta tensão, montagem
de painéis.'

,

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

Mari Cabeleireira Unissex
Serviços de cabeleireiros pata homens e se

nhoras com manicure, pedícure, maquilagem, de
pi1ação, limpeza de pele e massagem. Comércio
varejista de cosméticos e artigos de perfumaria.

Rua Erwino Menegotti 66 _ Jaraguá do Sul.

PRÊMIO PETROBRÁS DE
CONliROLE DE QUALIDADE-1986
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. Municipalidade implanta novo serviço de comunicaçãoEscritório Contábil Garcia
conseguinte, redução do
consumo de combustíveis.
A implantação deste sis

tema possíbílíterá.: depen-
dendo da localização, a

comunicação imediata en

tre fiscais, setores da
Prefeitura e comunidade.
Assim, em casos de ur-·

gência e ou necessidade,
um simples contacto com .

a central poderá solucio
nar o caso, mesmo que o

problema seja em Gari
baldi, Santa Luzia, Nereu

.

Ramos ou qualquer outra:
localidade do município..
Até o presente, são ein

co aparelhos instalados e

lígados a uma central
que, em curtas distâncias;
permitem a cómunicação
entre os próprios fiscais e,

em maior distância, ape
nas do fiscal com a cen

tral, instalada na sala da
assessoria de imprensa.

BAUER: DUPLICAÇÄO
DA BR-I01
O deputado Paulo Ro

berto Bauer anunciou esta
semana . que tão logo a

Assembléia inicie suas

atividades, vai propor
uma ampla mobilização de
todos os parlamentares no

. sentido de que solicitem
ao governo federal Os re

cursos necessários à du
plicação da BR-101: HA
Assembléia não pode ficar
{ora dessa luta pelo fim
imediato desse corredor

___,,.....,-
__..! .. da morte", ob s e r v o u

Bauer.

Buscendo maior efícíên-, presa Telesístem Teleco
cía e eficácia, a Prefeitura muníceções e Sistemas

Municipal de Jaraguá po; Ltde.. de Florianópolis, on
Sul instalou um novo ser- de foram investidos apro
viço de comuníceçãe. Tra- xímadamente Cz$ 180 mil.

ta-sé do "Serviço Limita- A medida trará maior agi
do", adquirido junto a em- lização das obras e, por

CRC-SC sob n9 0075

Escritas fiscais e contábeis
Imposto de Renda
Registro de Micro-Empresa

, I:
',-i·

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

Estado'de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO �. 1.426/87Folo Cenler Lida.
Declara de utilidade pública parte
de imóvel de Ralf Budendorff

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, SC,

no uso de suas atribuições e n05 termos do De

creto-lei Federal N9 3.365, de 21.06.41,
DECRETA:
Art. 19 _ Fica declarada de utilidade públi

ca, para fins de desapropriação por via amigável
ou judicial, parte do imóvel territorial de pro

priedade de Ralf Budendorff, com 325,20m2, si

tuado à Rua 60 _ Joaquim Francisco de Paula,
nesta cidade, transcrito nesta Circunscrição Imo

biliária sob n9 38.505, possuindo as confrontações
e medidas constantes da planta anexa.

Art. 29 _ A parte em questão passará a in

tegrar o Patrimônio Público Munícípal, na cate

goríe de bem de uso comum do povo, destinada
a compor o leito carroçável retífícado da Rua 60
_ Joaquim Francisco de Paula.

Art. 39 - As despesas decorrentes do pre
sente ato correrão por conta de dotação própria
do Orçamento vigente.

Art. 49. _ Este Decreto entrará em vigor na
. data de sua publicação, ficando revogadas as dis

posições em contrárío.

Jaragué do Sul (SC), 28 de janeiro de 1987.

Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30% .

mall" uma' ampliação do 20x25 e um álbum como

brinde.

XEROX _ APENAS Cz$ 0;60

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de tränsno - in
ventários - cobranças e advocacía em geral,

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

_
r PERSIA'NAS • BOX. ESQ. DE ALUMíNIO"

� Â!o�L�!.:�U��SCII': \... FONE: (0473172-01195 �

Persianas horizontais e verticais,
box para banheiros,

dívísões, toldos, portas sattfoRadas, esquadrias
e cercas eDl aluDllnio.

Consulte-nos! Fone' 72-0995'

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVOKONELL
Secreto de Adm. e Finanças
e Bem-estar Social

ESCRITÓRIO JURImco

José Alberto Barbo-sa
Ilexa·odre Dellagiuslioa Barbosa

Lanchonete e Sorveteria Pinguim
Lanches, pizzas, petiscos, sorvetes e gelo

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃOADVOGADOS

Rua João Marcatto n. 13 _. 20. andar, Sala 204

Jaraguä dó Sul.
Rua Ângelo Rubíní, 1110 _ BaITa do Rio Cerro

Fone '12-2181 "- Jaraguá d9 Sui/SC .

.. ---_.-,-_
•• _-_.

_.- •• _ •• __ o __ ,_ ...__

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

HONDASUBA NA

CHE GOU Confecções Sueli Lida
Véstíndo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a mais variada coleção de 1IiVe'rDO, aproveitando
as vantagens do preço e crediário Sueli

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da- Fonseca, nr. 1085 _

F. 72-0603 Jaraguá da Sul _ SC.
Loja 2 Rua Reínoldp Rau, n° 530 _ F. 72-2911 _

Jaraguá do Sul _ SC.
Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 63) - Portal de Jaraguá.

A

Clínica Veterinária·
SCHWElTZER

D R. W A L DEM A R ·S C H W E I T Z E R

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

.
-

.

Rua Joinville, n' 1.1'18 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-2840 _ Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÃO. CO
MERCIO DE MOTOS, ASSIST:8NCIA TÉCNICA

E 130UTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA HONDA DA MENEGOTrI

MOtOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.
r- , Rua Adél1a Fischer,. 239 (Rodovia BR-�280)

Pone '12-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Casos 'de sarampo já preocupam as autoridades sanitárias
o aparecimento do ví

rus do sarampo manífes
tedo em pessoas maiores
de 14 anos, últimas semà
nas, tem preocupado as

autoridades sanitárias do

município, diante dos cin

co casos registrados em

janeiro último, contrastan
do com os sete casos de

janeiro a novembro do
ano passado. A Unidade
Sanitária de Jaragué do
Sul, para intensificar a

imunização, alerta aos pais
para que apliquem a anti

sarampo nos filhos não
vacinados contra a doen
ça e que estejam na fai
xa etária dos 9 meses aos

iI

CLUBE AU:eTICO BAEPENDI
EDITAL PE CONVOCAÇÄO

II

Pelo presente Edital ftcam convocados todos
os sócios Patrimoniais do Clube Atlético Baepen
di, afim de se reunirem em Assembléia Geral Ex
traordinária, em sua sede Social, sito à Rua: Au

gusto Mielke, 466 nesta cidade, à realizar-se dia:
23 de Fevereíro .de 1987, às 20:00hs e em segun
da convocação às 20:30hs com qualquer número
de Sócios presentes, para Deliberarem sobre a se

guinte ordem do día
_ Alteração dos Estatutos Sociais.

Jaraguá do. Sul, 27 de Janeiro de 1987.
Reiner Modro _ Presidente

II

Estado ide Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO -SUL
Secretaria de Administração e Fínenças .

AVISO REFERENTE A ENTREGA DOS CARNEs
DE IPTU DO EXERCICIO DE 198'1

A Secretaria de Administração e Pínanças da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul�SC, co

munica aos contribuintes do Imposto Predial e

Territorial Urbano (IPTU), que os carnês serão

entregues á partir do dia 10 de fevereiro de 1987
no. setor de Tributação junto á Prefeitura Muni
cipal.

O contribuinte que efetuar o pagamento á
vista até o dia 16 de março de 1987 usufruirá do
desconto de 20% do valor total do(s) carnê(s).

O carnê será composto de 4 parcelas que te-
rão seus vencimentos nas seguintes datas: -

la. Parcela _ Dia 16 de março de 1981
2a. Parcela _ Dia 15 de maio de 1987
3a. Parcela _ Dia 17 de agosto de 1987
4a. Parcelá _ Dia 16· de novembro de 1987
O contríbuínte poderá efetuar o pagamento

do(s) seu(s) carnê(s) na Tesouraria da Prefeitura
Municipal e nos seguintes Bancos autorizados:

Banco do Estado de Santa Catarina (BESC)
Banco do Brasil S.A.
Banco Nacional S.A.
Unibanco S.A.
Banco Meridional do Brasil SA.
Banco Itaú S.A.
Banco Bameríndus do Brasil S.A. .

Banco Brasileiro' de Descontos S.A.
Os débitos de exercício anteriores deverão

ser recolhidos diretamente á Tesouraria da Pre
feitura Municipal por se tratar de "DIVIDA ATI
VA".

IVO KONELL
Secretário de Admínístreção e Finanças.

7 anos de idade. A co

bertura vacinaI desta fai
xa é considerada boa, uma
vez que são raros os ca

sos de sarampo, que estão
se manifestando em pes
'soas com maior idade.
A vacina anti-sarampo,

segundo a Ora.
-

Ivone

Gonçalves da Luz deve
ser tomada no Posto de
Saúde, de segunda à sex

ta-feira, durante o expe-·

diente.
DESIDRATAcÇÄO
Os boletínj, de atendi

mento médico da Unidade
Sanitária de Jaraguá do
Sul, em razão dos dias de
intensa canícula, têm re

gistrado . muito casos de
. diarréia em crianças, mas

não em estado de desidra

tação. Em janeiro, por
exemplo, foram 50 casos

notificados, contra 68 em

dezembro e 21 em novem

bro, onde houveram dois
casos de desidratação. A

. Unidade presta atendimen
to ambulatorial e não tem

registro das ocorrências
de desidratação atendidas
no pronto socorro e hos

pitais, haja' vista que os

casos não, figuram nas

estatísticas oficiais.

As autoridades. sanitá
rias apelam para Os cui
dados rédobrados que de
vem ser tomados no ve

rão, principalmente com a

ingestão de grande quan
tidade de líquido (água
filtrada ou fervida, sucos

e refrígerantes), evitando,
assim a desidratação e os

seus inconvenientes. E a

título de registro, ,em aná-

José

lise recente de potabilida
de da água servida a po
pulação pelos sistemas pú
blicos de abastecimento, a
do Samae ele Jaraguá do
Sul figura como a terceira
melhor de Santa Catarina,
dentro dos padrões da Or
ganização Mundial" da
Saúde.

RF DISTRIBUI
FORMULÁRIOS DO IR

Os 7,5 milhões de for
mulários para as declara
ções de renda das pes
soas físicas deste ano es

tarão distribuídas até o

próximo dia 25, segundo a

Secretaria da Receita Fe
deral, Na semana passada,
a Receita expediu os prí
melros 300 mil formulá
rios pelo Correio, com 15
dias de atraso em relação
à data prevista. Apesar do
atraso da' entrega, não
existe nenhum plano de
prorrogar este ano os pra
ZOs de entrega das decla
rações. Por enquanto per
manecem as datas de 31
de março para quem tiver
imposto a pagar e 30 de
abril a restituir e isentos
do imposto de renda.

Emmendörfer LIda.

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

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

Persianas Jose Emmendörfer que são fabricadas com

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

Pão: novos preços
Desde 'segunda-feira, dia

2, o pão de 50 gramas está
custando Cz$ 0,60, em

função do aumento de

60% concedido pela Su

nabo 0- reajuste autorizado
do preço' do pãozinho,
congelado desde a decre

tação do Plano Cruzado, é
o primeiro passo para o

realinhamento geral dos

preços dos produtos que
integrarão a nova e agora
maís compacta tabela da
Sunab. integrada por cerca
de cem ítens. Além de

l Cz$ 0,60 o pão de SOg, o

de 100 gramas passou pa
ra Cz$ 1,20, 200g Cz$ 2,35,
300g Cz$ 3,45, 500g Cz$
5,55 e 1 quilo Cz$ 11,10.'

Persianas

Compre seus matertals de construção na _

Arte Jaraguá
MateTiais de construção e telhas coloníaís direto da Cerâmica Vila Rica:

Aquecedor Solar
_

da Funilaria- Jaraguá.

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

Temos o melhor e :um bom preço.

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

'12-2334 e '12-1292 _ Jaraguá do SuLSC.
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FURGÖES, FURGÖES ISOT:ERMICOS E FRIGORIFICOS
Jaraguä Esquerdo Rua Dr. Enrlco Fermi, H3 - Fone 12...1071

A rota da malha

NOs temos tudo
·

para agradara todos.
Ven�a conhecer

a linha Chevrolet 87.
Conheça em nossa Ioja a linha Chevrolet 87, a maís.completa do mercado.
Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.
Saia rodando riam o que existe de

.

melhor: Monza, Caravan, Opala,
.. .

.

Diplomata, Chevette ou Marajó.
Veja de perto as novidades e as vantagens, além dos planos de

financiamento facilitados.

INFORMATIVO ROTARIO

.•� O Quat!o-MQia-
� CI·nco .,

.

URotary Leva Esperança" ..

Emmemlö,rfer Comércio de. Vefculos Ltda.
Av. Mal. Dp.odo,?,557 - Fones '.72·0655 e 72-0060 - Ja,aguá do Sul:SC

. XXVII Conferência Distrital Rotâría; em .ltajaí

O maior evento, à nível . Distrital, indubita- ');
velmente é a realização da Conferência anuel.

..

Dentre Os vários prêmios ínstítuídos pelo Gov.

GenovênCio Mattos Neto, destaca-se o TROPEU
EX-GOVERNADORES, ao Rotary Club que obtí,
ver o maior percentual de crescímento de seu

Quadro Soeíal, neste ano rotário, cuja CONFE
RbNCIA será levada a efeito dias 24, 25 e 26 de

abril de 1987, tendo como anfitrião o admirável

Rotary Club de Itajaí, daquela acolhedora cidade.

praiana do nosso belo litoral catarínense.

Registramos aqui, o desafio, no bom sentido,
à todos os Rotary Club's do 0.-465, para que au

mentem expressivamente o número de rotarianos
. que compõem o Quadro Social, e aínda, para que
compareçam com o maior número possível de
companheiros. àquele evento rotário,' de grande
importância para obter conhecimentos, subsí

dios, vivenciar e compartilhar Rotary.

SIMBOLOS NACIONAIS
� A Lei Federal n? 5:700,- de

-

01.07 .. 1971, em
seus artigos dispõe sobre à. apresentação dos
Simbolos Nacionais e seria interessante que os

Presidentes e o Protocolo observassem o uso
Correto desses símbolos no cerimonlal de abertu-
ra e encerramento das reuniões. A pénóplía, a

Bandeira Nacional deverá estar em destaque, no
centro, um pouco mais alta que as 'demáís. Se
houver número ímpar de bandeiras, ou no

. prí
meiro lugar, à direita, também com destaque. A
panóplia ficará sempre à direita da tríbuna, púl
pito, mesa de reunião ou de trabalhos. IMPOR..,
TANTE: No Pavilhão Nacional após hasteado.
não se toca. O hábíto de tocar, com as mãos, na
Bandeira, de púxá-la, estendá.Ia, com .0 intuito
de "desfraldá-Ia'" é condenável, como bem diz,
aliás com muita propriedade o companheiro Nor
ton .Severo Batista: "Na Bandelra não se toca"
senão para beijá-la, como o fez o estudante bra.,
síleiro, que conduzia a nossa Bandeira, em Chi
cago; na Convenção do Rotary Internatíonal de
1980, e que emocionou proíundamente os 16.000
convencionais presentes.

.' .

A. Badeíra Braslle!1ra é o símbolo maior da nossa
querida Pätría, e não cede passo. a ninguém.
O Governador do Distrito 465, Dario Maciel, lá
estava presente.

Lembretes da Comissão Distrital de Desen
volvimento. Aperfeiçoando sempre.

(Da Comissão Distrital de Relações Públicas
do Distrito 465, Ano 1986/81)

tuDO PARA f'aIAs,· SOLeMNt.
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dade da fixação dos novos
preços dos títulos, que de
verão ficar' entre Cz$ ..

800,00 e Cz$ 1.000,00. E
afora isto, é pensamento
criar a categoria de só
cio-contribuinte, buscando
junto a comunidade, afie
cionados e'simpatizantes,
novos recursos à subsis
tência da sociedade;' pare
que possa dar contínuída
de aos planos' traçados
pela diretoria. O Paraná
vai, igualmente, se refiliar
a Liga Jaraguaense de Fu
tebol, passando a jogar
amistosamente no segun-.
do semestre, tendo 'como

base a equípe do Santo
Antônio.

I

A DIRETORIA E METAS'

PARA 87

A assembléia pera elei
ção dos dirigentes da prí-
'meira diretoria do "novo

Paraná, houve-se no dia
19 de fevereiro. Corno ho

menagem, a presidência de
honra, que é cargo hono
rífico, foi confiada ao Sr.
Arlindo Schiochet, o pre
sidente eleito é, Paulo
Ademir Florlaní, v i c e -

presidenteLídia Schiochet,
tesoureiros Virgílio' Stolf
e .Venerío Schiochet; se

cretários Raimundo Bo

denberg e Volneí Silvei
ra; diretores de esportes
Ildomer ,Floriam, José
Carlos Wolf, Carlos Schío-

Grêmio elege r plan.eja suas metas

truiu a sua sede, em imó-'
vel de terceiros e foi ofi
cialmente fundada no dia
15 de agosto, de acordo
com os registros. No ano

de 1956, filiou-se a Ligá
Jaraguaense de Desportos,
à época em que era pre
sidida pelo ' desportista
João da Silva, tendo pas
sagem fulgurante dentro
do futebol regional, em

memoráveis jornadas es

portivas ainda hoje lem
bradas com saudades pelo
remanescentes da época.
A sociedade Paraná foi

desfeita em 11 de dezem
bro de 1968. E dezenove
anos depois ressurge, gra
ças ao paciente trabalho
da comissão organizadora,
desde 84, periodo em: que
foi adquirido um terreno

próprio, destinado a cons

trução do campo de fute
bol (área pronta, com

apoio da Prefeitura ré asso

ciados), estacionamento e

instalações, além de ou

tras dependências. Hoje o

Paraná tem um patrimô
nio respeitável, inclusive
um galpão de madeíra de
180m2, com cancha de bo
cba, bar. entre outros.

Nesse período, tembém,
foram colocados 111 títu
los patrímoníaís. Segundo
Paulo Ademir Flcríani, a'

diretoria reúne-se nas pró
ximas semanas, pare tratar
da avaliação do patrimô
nio, haja vista a necessi-

o desportista João Ers

ching Filho, o Jango, foi
eleito presidente do Grê
mio Esportivo Garibaldi,
durante assembléia reali
zada no dia 18 de janei
ro, quando deu-se a pres
t.ação de contas e eleição
da nova diretoria. O vice
presidente é Osmar ,

Pin
ter, 19 secretéríö Leonir
Buzzí, 29 secretário Romeu,
Kienen. 19 tesoureiro Síl
vio Leithold, 29 tesourei
ro Norberto Kreutzfeld e

diretores esportivos Ade
mar Henn e Ronaldo
Kreíssíng. O Padre João
Selhorst é o presidente de
honra.

'

Pósteriorments a assem

bléia, a diretoria reunida

SociedadeParaná renasce, elegediretoria, e torma respeitávelpatrimônio
, ,

deliberou que o clube vai

disputar. OS campeonatos
da 2a. Divisão da Liga Ja
raguaense de Futebol nas
categorias de aspírante, tí
tulares e seniores e. tam
bém a realização de um

festival .esportívo no dia
1,5 de fevereiro e outro .

pera Os dias 7 e 8 de no

vembro, visando a anga
riação de fundos destina
dos a construção de um

muro de 110 metros de
fronte o acesso principal
do seu estádio. Para a

concretização das obras e

ainda do alambrado, o

Grêmio Garibaldi buscará
ajuda dos órgãos gover
namentais e de outras fon
tes dísponíveís.��--------------------------------------------------------

chet, Virgílio Schuster e

João Mafra; diretores so

ciais _ Osmair Gadotti,
Ademir Morem Garcia e

Sandro Floríaní: diretores
de patrimönío c, Vitória
Schíochet, Elói Floríení e

Nélson Chaves. Conselho
Físcal: Mário Floríaní.
Bertoldo Nagel e Angelo
Lunelli; Suplentes: Mário
Rassweiler, Artur Floriani
e Hilário Schiochet. Res

ponsável pelo gramado, o

.eng9 agr9. Walmor Silvei
ra e responsável pelo bar,
Arlindo Schiochet.

A diretoria tem uma

gama variada de metas a

atingir neste ano. O pre
sidente Paulo Floriani

enumera a ampliação do

galpão para abrigar a co

zinhá e reservado para as

mesas: construção de mais
uma cancha' de bocha;
construção de vestiários e

bancos para os reservas;·

construção de um campo
para a prática do futebol

,

de areia e outros espor
tes, além 'de zelar pela
praça esportiva e pelo pa
trimônio da sociedade.

Esta semana, foi inicia
da uma campanha de arre
cadação de vasilhames
para o estaque de bebi
das, haja vista que não
existem garrafas em dís

poníbílídade no mercado
para venda.

Um novo clube está re

nascendo das cinzas. É a

Sociedade, Esporte Clube
Paraná, da Barra do Ri
beirão Grande do Norte
Nereu Ramos, que domin
go. dia 19, elegeu a sua

diretoria, oficializando o

trabalho de uma comissão
que vinha desde 1984 se

movimentando, buscando
a sua reestruturação, .' pa
ra proporcionar a [uven-:
tude e a comunidade ri

bero-grandensa uma opção
de lazer e de entreteni
mento. O presidente desta
primeira diretoria é o em

presário Paulo Ademir
Floríani.

O ressurgimento do Pa
raná iniciou-se em 1984,
com a formação de uma

comissao, isto porque a

sociedade era antiga, exis
tindo mesmo entes de
1950. Naquele ínícío de
década, a sociedade cons-

Êxito no Festival
de Caiaques
Cumpriu-se com êxito o

39 Festival de Caiaques
de Jaraguá do Sul, no la

go do Parque Malwee,
com 46 participantes, pro
moção da Divisão Muni
cipal de Esportes e Her
mes Macedo. Os melhores
classificados, em cada ca

tegoria,' foram: de 8/12
anos _ '1. Paulo Roberto
Wille. 2. Eharla Menel, 3.'
Edson Luis; de 12/16 anos

1. Fernando Menel, 2.
Sandro Wille, 3. Júlio, Cé
sar Azevedo: de 16/22
anos _ 1. Oswaldo Perei
ra Jr., 2. Márcio Mann, 3.
Djalmo Luis; de 22/30 anos

_ 1. Rui Dorval Lessmenn,
2. James Krepsal, 3. Mau
ro José Dias; de 30/50
,anos _ 1'. João Riboldi, 2.
Edmundo Wille. 3. Malvi
no Moreira. Na categoria
femínína _, 1. Kátia Regi
na Wille, 2. Iandra Fátima
Garcia, 3. alivia P. Dias.
A próxima

'

competição
aquática está prevista pa
ra o die 29 março, o 29
Rallye de Canoagem, en

tre Nereu Ramos e a Pon
te Walter Breithaupt (a
nova sobre o Rio itapocu).

Dímensêo esportiva
PESCA DE ARREMESSO
O Clube da Colina Branca, de Jaraguá do Sul, mar

cando 110 pontos, foi o décimo colocado na 10a. Gin
cana Catarinense de Pesca de Arremesso. realizada no

final-de-semana passado na Praia Grande..Enseada,
São l-rancisco do Sul. Oito equipes jaraguaenses e uma

schroedense representaram a região nesta gincana da

Sojapa, vencida pela Eiase, de Florianópolis.
UFS ELÉGE DIRETORIA
A Liga .Jereguaense de Futebol de Salão realizou

terça-feira à noite, 'em dependências do Beira Rio Clu
be de Campo, assembléia geral ordinária, onde foram

prestadas as contas de '86, elaborada a previsão orça
mentária de 87. eleição e posse da diretoria e conselho

.

fiscal para o biênio 87/88 e deliberados assuntos de
natureza geral. Sérgio Kuchenhecker foi reeleito.

,

.
UF REUNW Fll.lADOS

,

Ontem à noite (dia 6), a Liga Jaraguaense de
Futebol reuniu os clubes filiados em sua sede, para
tratar sobre os campeonatos das la. e 2a. Divisões des
ta temporada. A UF, para movimentar a Primeirona.
convidou várias equipes da 2a. Divisão e mesmo ou

tras paralizadas, para que o certame ganhe maior in

teresse.
TROFEU "O JORNALEmO"
Ademir Roesler, 'do selecionada de atletismo de

Jaraguá do Sul. foi o único escolhído para receber no
dia 20 de março, no Joinville, Tênis Clube, o Troféu

O Jornaleiro. como Destaque Esportivo 86, promoção
de A Noticia e Antártica. que alcança a sua décima-
nona edição. ,

BOTA"FOGO QUASE FORA
Derrotado domingo à tarde em seu Estádio pelo

Cruzeiro de Presidente Getúlio, por 3 a 1, o Botafogo
FC está praticamente alijado das disputas do Campeo
nato Estadual Amador. É que um simples empate clas-'
sifica o Cruzeiro, na partida que ainbos farão neste

domingo, desta feita em Presidente Getúlio.

Foto Nortelãndia I,tda.
Rua Venáncío da Silva Porto 785 _ Fone 72-2804

Metalúrgica Franza Ltda.
Rua Helnz Mahnke 210 _ Fone 72-1387

Tein' genie nova em Jaraquá
P. S.Equipamentos paraEscritórioLtda.

.

"Ve,nda e �ssl!jlté�la têcaíca em geral.'
, ,

Loja. _ R� Preso Ep1tádo, Pessoa, 419
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o seu grande

Is Anolações de Flávio José'
_ o nome do engenheiro florestel Ingo Paulo

Robl consta da lista oficial encaminhada pelo Pi\1DB
de Jaraguá do Sul a Pedro Ivo Campos, sugerido pa
ra ocupar a direção. estadual do IBDF ou a superín
tendência da FATMA. A preferência é para o IBDF.
dado ao conhecimento que possui na área. O prefeito
Durval Vasel, que deu a notícia, torce pela indicação
de Ingo.

.

\.

_ Em Jaraguá, o PDS elegeu novamente o pre
sldenta da Câmara, mesmo este sendo do PMDB� Em
85 foi Adernar Winter e desta feita Orival Vegini, que
votou em ·si. e com os' seis votos do PDS e outro de
Menel, montou o cavalo encilhado e se -íez o dirigente
maior do legislativo municipal. Sem multas conver

sações e à últ1ma hora, Arriscou alto e levou.

_ A cúpula do PMDB gastou pelo menos 30 ho
ras para ordenar a bancada a votar coesa. Lauro Sie
bert seria o presidente com oito votos do partido, tudo
secramentado em ata. O pacto foi quebrado e Lauro
pela segunda vez alijado da presidência, trazendo à
cúpula do partido ressentímentos que deverão se aflo
rar no futuro, futuro, aliás, muito próximo.

_ O deputado Paulo Bauer, na redação quínta
feira, disse que semana próxima, trará a minuta do con

vênio, para ser assínado com 0_ Corpo de Bombeiros,
garantindo a participação do Estado para a sua ma

nutenção, em 81. Paulinho anunciou também o térmi
no da primeira etapa do asfaltamento do. acesso à se

gunda ponte; um trecho de cerca de um quilômetro.
_ Bauer acompanhou esta semana audiências dos

prefeitos de Guaramiriro e Schroeder, com o Governa-
-

nador. Aguiar pediu ajuda para o Hospital Santo An
tönío, devido as baixas diárias pagas pelo Inamps e

Aldo. via Celesc, reivindicou nova linha, ligando a

substação de Jaraguá a Schrçeder, obra que tera início
imediato, garantindo energia" as empresas em ínstação.

_. Tomou posse segunda-feira, a nova diretoria
da Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil, em

. Jaraguá do Sul, eleita no final de novembro passado.
Humberto Pradí contínua respondendo pela presidên
cia, Osmar GracioU. é o vice..presldente, Osvallna Var
gas Rodrigues a secretária e. FrJedel. Schacht O' tesou-
r�iro. _. .........;..;....,;.-....'....,-""'-_-..;.,.-..,.:............;.;

__'--
---.I ". / � • �

ANTES DE TOMAR 'UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECISÃO INTEUGENTE.

Café
-

SIS-SE
FUNDAÇÄO EDUCACIONAL REGIONAL

JARAGUAENSE . (FERJ)
EDITAL DE TOMADA DE.PREÇOS_N4l 01/81
A Fundação Educacional Regional Jaragua

ense de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, leva ao
conhecimento dosínteressados que se acha aberto
o Edital.de Tomada de Preços NQ 01/87, para re-

·

ceber propostas para a construção em alvenaria
de salas de aula e dependências do Centro de En
sino Superior.

.

. As propostas deverão ser apresentadas na Se
cretaria da Fundação Educacional Regional Ja
raguaense. na Avenida dos Imigrantes 500, até

· as 17:00 horas do dia 05 de março de 1987.
O Edital completo com as exigências para a

! participação na licitação será fornecido sem des-
·

pesas aos interessados, pela Secretaria da Funda
ção Educacional Regional Jaraguaense, onde po
dem ser obtidos amplos esclarecimentos sobre o

assunto, durante o expediente normal. nos días
. , úteis.

.

Jaraguá .do Sul, 04 de fevereiro de 1987

De há muito o Oeste Ca
tarinense se conscientizou
de . que. ele deverá -desem
penhar u,m papel

..

impor
tante na vtde :

política,
econonnca, cultural. es

portivo e social do Estado
de Santa Cetarína, nos

dias atuais. .

. E o. que lemos nas pá
ginas de nossos valorosos
confrades da "Folha do
Oeste", edição nQ 09 _

Ano I. de 28 de janeiro
de '1981, de São-Miguel do
Oeste.

.

Levados por um intenso
entusiásmo, à partir de 3
de fevereiro o município
de Palmitos e também
Mondaí e Caíbí, deverá
contar com um jornal se

manarío, o "Tribuna do
Oeste", composto pelo
moderno sistema computa
dorizado GEPETO e im

presso em off-set. com o

objetivo de "Integração
pela Comunicação".
Junto com a "Folha do

Oeste". da cidade'mígue
loestina, aparece o '''OES
TE", de Itapiranga. o pri
meiro órgão líder da Rede
Itaberaba de Jornais e o

grupo de órgãos para atin
gir um uníverso de 50 mil
leitores, tão Jogo se pro-
-cesse o "OESTE'AGORA",
em 'São' Carlos. o "OESTE
HOJE", em Maravilha, a.
"FOLHA DO PEPERI", em
São José do Cedro e

"CORREIO DO OESTE".
em São Lourenço. do Oes-
te.

.. .'

Segundo a '''TRIBUNA
DO OESTE", ainda em fe
vereiro do corrente ano,
a Cidade do Pinhalzinho,

Legislativo elege
as Comissões
A Câmara de Vereado-.

res de Jaraguá do. Sul
elegeu quarta-feira à noi
te as Comissões Técnicas
Internas, em' número de
seis.onde o PDS fe_z maío
ria em duas, dentre elas a

de Legislação e Justiça,
integrada por Luiz Zonta,

. Arnoldo Schulz e Maríno
Lenzí: a Comíssão de Edu
ção, Cultura e Promoção
Social' é. fOpila,da por: Ar
noldo Schulz, Luiz. Zonta
e Ataíde Machado; Trans
portes, Comunicações e

Serviços Públicos _ Ataí
de Machado, Marino Len
zi e Heínz Bartei; Finan
ças e Orçamento - Merino
Lenzi, Almíro Farias Filho
e Heinz Bratei; Redação
de Leis _ Errol Kretzer.
Marine Lenzi, e Lauro
Siebert; Economia, Agri
cultura. Indústria e Co
mércio _.LuIz Zonta, Lau
ro Siebert e Àtaíde Ma
chado.

papel
deverá ter o seu primeiro tam nos dias atuais a es-

magadora força a produzir
leM pera Santa Catarina,
Nós qUe continuamos sen

do; em importância, o ZE
RO da BR-101. A AMVALI

Associação .dos Muni
cípios do Vale do Itapo
cu, com o sim centro po
larizador _; JARAGUA DO
SUL _, .0 terceiro parque
fabril diversificado e ter
ceiro maior" arrecadador
de ICM no Estado, deverá
meditar -

seriamente sobre
o que' representa o papel
da imprensa em suas co

munidades. que deverão
lutar em igualdade de
condições com os demais
órgãos . de comunicação,
e que o Oeste, em tão
boa hora e oportunidade
soube presentear à sofri
da gente oestina que, gra,
ças a Deus. acordou dos
muitos pesadelos' para di
zer a. que vieram.'Deve
riamos cantar uni hino de
louvor a esta iniciativa..
Jaraguá do Sul, como

de resto os municípios que
compõem a microrregião.
é das poucas microrre
giões que não dispõem de
um poder de fogo próprio
para suas reivindicações
e proposições. Vale dizer
que . não são ouvidos.
As classes conservado,

ras -deverão liberar maio
res verbas, ou providên
cías outras para que os

.

órgãos de imprensa exis
tentes. possam melhor
equípár-se em máquinas,'
'profissionais e pessoal,
para fazer frente à. tecno
logia da moderna impren-

jornal semanário. a "GA
ZETA. DO

.

OESTE", que
círeulará todas as sextas
feiras, regtstrande os prin
cipais . acontecimentos da
"Capital da Amizade";
tendo à frente o jornalis
ta Dirceu Iochman,

'

recém

formado- pela Universida
de Federal de Santa Ma
ria, com estágio nos prin
cipais jornais de Passo
Fundo. e Santa Maria, e

por coincidência, filho de
tradicional f am í I i a de

agricultores daquele mu

nicípio. assim com o "OES
TE HOJE", que terá a di
reção de Avelino Elli,
profissional filho de Ma
ravilha, havendo ainda a

."FOlHA DO PEPERI". que
terá abrangência em Gua
rujá do Sul, Dionísio Cer
queira e Barracão, cidade
límttrofe com o Estado do
Paraná.' De Dionísio Cer
queira um projeto futuro
deverá fazer circular um

jornal próprio, concebido
para circular também em

Bernardo de Yrigoen. con
tendo uma ou duas pági
nas em espanhol.
Pelo que' se vê é um

projeto audacioso que po
rá no bolso as outras
áreas do Estado, mesmo

contando com graudes jor
nais e de maior abrangên
cia, e de circulação diária.
Tais órgãos de comunica
ção, uma vez bem' entro
sados darão o que fazer
as autoridades constituí
.das, no atendimento' das
justas reivindicações que
colocarão sobre a mesa do
governante do Palácio
Santa Catarina. Louvamos
o movimento dos irmãos
Oeste de Santa Catarina.
E de passagem, mas,

muito de passagem, con
vém lembrar às nossas

classes conservadoras. e

produtoras o que pode re,

presentar de "sombra" pa-
ra nossas pretensões re- . Fritz von Itapocu
gíonaís, situadas numa re, Em homenagem a um com
gião densamente índus- panheiro já desaparecido,
trializada e que represen- Fev./81.·
TEATRO: JARAGUAENSE DESTACOU-SE EM.,
CONCURSO DE REDAÇÄO
A Secretaria de .Educa- Com a peça- "No Reino

cão e Cultura da Prefeitu-c. do Brejo Verde", Ezequiel
ra Municipal de Joaçaba de Andrade Batista elas-o.
realizou no último tri�es-. sífícou-sa em segundo lu
tre de 86 (5 concurso "Re-

. gar e com. "As Flores de
dação de Peças. de Tea-. Dom Jardim" conquistou a
tro"; integrante do proje- terceira colocação, rece
to "Circuitos Integrados bendo como prêÍnios Cz$
de Educação e Cultura". 2 mil e Cz$ 1 mil. Cinco
divulgado em 56 munící- membros integraram. a co
pios do Meio-Oeste e Oes- missão julgadora. todos lí
te Catarínense. Seis auto- gados a educação e a arte.
res inscreveram-se, envi
ando oito peças, onde um

autor de Jaraguá do 'Sul
sobressaiu-se, classificando
dois trabalhos em segundo
e terceiro lugares. respec
tivamente.

sa.

E o momento e a hora
de se pensar. seriamente
no assunto, ·antes que se

ja tarde. E na decisão tat-
. dia todo s sofrem e perdem
solidariamente. E nós não
somos de querer sofrer.'
Certo?

A conquista de Ezequiel
vem somar e engrandecer
a cultura em Jaraguá do
Sul, que experimenta ou
tra dimensão com os no

vos talentos que surgem.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




