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Cbuvas deixam rastro de destruiçlo e preju(zos e•. Ilda" a regilo
'",.I .'

'Rua Relnoldo Rau: a cidade tomada· pelas águas
I •

.

-. G H : agricultura comprometida

Polua.

JARAGuÁ DO SUL

Capital latino Americana do
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Capital Sul. Americana do
Chapéu

As fortes . chuvas 'que Guaramírím foram os 'mais tilhões em Ribeirão Gran
assolaram o Vale do. Ita- atingidos, com as Ptefel- de do Norte, uma ponte

" pocu e Norte' do Estado turas decretando Estado em Ribeirão Cavalo, outro
nos dias 13, 14 e 15 'pas- de Emergência enquanto pontilhão na Tifa Schu
sados. provocando a'ele- .

perdurarem os efeitos no- bert e a ponte pênsil que
v ição dos níveis, dos rios,

. cívos das fortes chuvas. divisa Jaraguá do Sul!
alegarnentos e assoreamen- Em Jaraguá do Sul, des- Schroeder,' na localidade
to das tubulações,' deixa- de as 'primeira� horas de de Santa Luzia, com vão
ram um rastro de destruí- sábado, dia "14, a Prefeitu- de 80 metros, recuperada
'çã6 e 'ptejuízos,' além de ra e o Corpo de Bombei- h4 apenas seis meses. Os
inúmeros transtornos. Re- ros erám solicitados para

-

.

prejuízos, com pontes, são
sídêncías danlfícadas 'pélas auxilios,

.

principalmente de Cz$ 1.2 milhão.
.

águ�s, �1,lndaçõe.s· é desa- pare retirada de móveis 'As tubulações foram' as
bamentos de 'pontes, pon- 'de resídêncías tomadas soreadas pelo represamen
tilhões, barreiras e des- pelas águas e que atingi- to dos rios Itapocu e Ja
truíção qúase '.que'total do ram, no território munici- raguä, exigindo limpeza e

sistema viário com inter- pal, a cerca de quinhentas retirada' dos entulhos,
rupção de trânsito em vá- cases, desalojando em tor- obrigando o município a

rias vias públicas e com- no de mil e quinhentas dispêndio de mais de Cz$
prometimento da safra pessoas. As regiões mais 300 mil. As enchentes QO
agrícola, foram o saldo atingidas foram o Lotea- final-de-semana passado
das enchentes. menta Itajara (na rodovia não atingiram a intensida-

Os munícípíos de Jara-
.

que dá acesso a Schroe- de (em volume de água)
guá do Sul, Schroeder e der), Ilha da Figueira. Ví- da registrada em 72.

la Lalau e Vila Lenzi, ime-
diações do viaduto. . O governo municipal,

durante toda a semana •

atendeu aos casos emer

genciais, mas acredita qus
sejam necessários mais
de trinta dias para a vol
ta 'a normalidade, caso

não' ocorrerem outras ad
vetsidades: O relatório dos
prejuízos 'foi encàminhado
aõ .

CEDEC; em Florianó
polis, assim como ao Mi
nistro do Interior, Ronaldo
Costa Couto, acompanha
do de solícitação de ver

bas para o município fa
zer 'frente aOs .prejuízos.

O sistema viário urbano
foi duramente atingido,
com quedas de barreiras
que somaram 420m3. No
interi-or, número superíor
a 4 mil Iri3 de barro des
ceram 'das ,encostas 'dos
morros, em maior intensi
dade no Ribeirão Grande
do Norte, Ribeirão Cava
lo, Macuco Pequeno, Rio
Cerro Esquerdo e Garíbal-:
di. com prejuízos de Cz$
700 mil. As águas destrui
ram igualmente dois pon-

Schroeder, até·oiö '�Joroal H'aciooal"
, O setor viário do muní- 'as plantações de arroz.

.cípío de Schroeder foi o milho e banana sofreram
que maís sofreu com as prejuízos consideráveis.
chuvas' e enchentes do fi- As inundações tomaram
nal-de-semana. Além das 40 casas, desalojando os

inevitáveis quedas de bar- .

seu moradores que tive
reiras, a ponte que faz a . ram QS pertences danifica
ligação Rancho Bom/Braço .. dos:-A situação de emer

do Sul foi arràstada pelas gênéia ein Schroeder foi
águas, além de pontilhões objeto de Citação no "Jor
em várias regiões e & pon- nal Nacional" da Réde
te pênsil que liga Schroe- Globo,' sábado à noite. E

. çler a Jaraguá" na
'

altúra , para a reconstrução dos
de Santa L�ia. As estra- estragos, o prefeito Aldo
das com. revestimento pri- Pasold esteve na Capital
mário ficaram sofríveis, do Estado na quarta-feira,
declarou o vice-prefeito viabilizando a ·liberação
Adernar Piske, assim como de verbas.

IIRTI'MI EXPOSITORES CRO�OS., �
, MOVIMENTAÇÃO INDUSTR:lAL'�

Guaremírím
'

foi também 'A população, das regiões
:,"lo.rteDieIlte atingido; pelas maís bafxas do município
, . ,cllEüas1 uma vez que rece- tiveram suas 'casas inva

be as águas 'dos, rios Ita- didas pelas águas; como o

pocu, Jaraguá, Itapocuzi- bairro Avaí, Ilha da Fi- 'S" C'A R' 1·0''I·C- I·a" .

anho e: seus afluentes. A guelra, Vila sae Pedro e

. agnculturé ficou sería- Vila Progresso; onde se .
. . ' .

mente comprometida .e se- agrupam as casas finan- SUoa Orqu"e>sl'r"agundo levantamentos rea- . cíadas pela Caixa �conô- ,

"

lizados pela ',Prefeitura e, mica FederaL A eçao da, Jaraguá. do' Sul 'está'
Acaresc. a perda foi, de solida.riedade�. �onforme prestes a genbar a, sua

.30 toneladas de milho, 60 ,Aguiar, cóntríbuíu para primeira Orquestra. A So
mil .secas de arroz e 200 que os. flagelados 'fossem ciedáde Cultura, Artística
toneladas de . olerícolas, recclhídos e aniparado�'em ilnieia nos próximos dias

·

cultura que faz do muní- local seguro. O Sal�o .pa- Os ensaios" _que acontece
eípío o maíor produtor da roquíal foi o pr!nclpal rão às quintas-feiras, das

região. "O prefeito José de ponto. de recepçao dos 20 às 22 horas, na SC::AR.
· Aguiar informou que pon- desabngados. r.egida pelo maestro Ricar-

tes, pontilhões e leitos' de O� pr�juízos aos' �of;es
.

do Feldens,. c?m. asse�so-
· estradas foram, arrastados municipais somam milhões ramento técnico - musícal

· p�la fúria das-águas,.noin�. dß�içJil�ado�. � a e�e�:plo do maestro Lui�.Fernando
teríor, enquanto que na dos demals municípios Melara, A estrela da no

.regíão central, os pârale- atingidos, Guara�mm en- va Orquestra dar-se-á em

lepípedos foram arranca- caminhou relatório .a CE- .: julho, durante a �ema�a
dos bueiros dariírícadoe e DEe, retratando o estado de Jaragué, e, a príncípío,

· obstruídos pela areia, la- lamentável e solicitando' os ínstrumentog utilizados
ma e detritos.

• recursos. 'serão o víolíno, víola

Jaragu'a'· maior índice pluviométrico ��SS!����:;�â�c��z:' pia-',. "

,

'

. Postenormente, segundo,
O município de Jaraguá _

te do Estado, a p�rtit d� o presidente . da SCAR,
do Sul foi o que registrou Nave.gant.espélra cllP,a! fOI' Rolf Hermann," serão. in
nos diâs 13, 14 e 15 de fe- a mais atíngída, seguindo corporàdos à .', Orquestra
vereiro a maior precipita- por todo o Vale do instrumentos de. percussão,
ção de chuvas. Foram cer- Itepocu, não atingiI�do, p�- contrabaixo. oboé, pistão,
ca de 620 'milímetros, pa- rêm, em grande íntensí- 'Juba, fagote, flauta trans

ra uma média de 1.800 ao dade. as cabeceiras elos versa, clarinßte e outtos.
flno, e todö o Estado, con- rios. Os 'músicos que dominam

'forme avaHação daComis- A precipitação de 620 qualquer um de�tes instru
'são de Defesa Civil de milímetros em três' -dias mentos e que queiram in-.
Santa Catarina-Cedec. A somente, corresponde a tegrar a Orquestra, pode
causa das chuvas foi uma ,média somada' de. t!ês m,e- rão contactar com o ma

frente fria semi-estaçioná� "

ses de. 'chuvas ,regulares, estro Ricardo,' durante os

·

ria e ativa. A regiã-o Nor< em Jaragu& do· Sul, ensaios.

Enchentes _ A Natureza Agredlda Deixa a sua 'Marca. Nio, Desmate, nio
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. .... Gente. & Informações... Está marcada pára o

dia .13 de março. a cola
ção de grau dos forman

dos do curso .de Econo

mia da FURJ;: ministrado fotos: do. ex�presidentes e. ,,",!. O gUotio IVo IUsfäu Trocou idade dia ll,

em JaraguáLdã 'Sul, n� de 'doéUmentósi flâmulas, J'(ui1or, éomeDiora seus 9 ' a garotinha LiUan Rosa. e

FERJ. O. programa marcá 'Iill�dãffias':: e. outros," '.
rela:'" uDs DÓ' dlá 04 d� março, no día. 11, 'sua irmã Lí

culto ecumêriico, às 19b30 cionados a vi9a do prín- t�vIa:, festejo ao dia lt� ége� Dia 22, domingo. o

na Igreja E:.vélllgélica e COl; cípal clube sociªl da êid.éJ.- Da resldêacia dC)S pais, em odontólogo Alfredo Guen

lação .de ,grau às �Qhl5. O <Ie; tLisso ai. .. parabéns], Scluoeder, os a9S8(,)S 8lQl... ther e día 25, Dávio Leu

paraninfo é 'o Dr. Gerd' ; _ :NO· dla 9 tki feyere�. gos' 'e.Jelto_ 'Ivo IUstau, e Octacílío Pedro Ramos,

BaUmei, ó patrono âö"Prof.· tó nasceu: a menllDa Ca- e Gulsela LUZIa StellelD �l presidente do Tri

Rolf Hermann e a turma rolina Cunha Gonçalves, Ristau, aos quais cumprl- bunal de Contas do Esta-

denomina-se' "Prof. .José iliba, � nossos �gos e menlamos. do.
'

Roberto Fructuoso". leitores Claus e Suzane.
,,... Presidente Roberto

_ A BtbUoteca })úbUca : GonÇalves, àió.,a .,eslde:o,.. Madrid, do Beira Rio. in
, MuniCipal "Rut

"

lJa;ibosa" '. tes em Rio do ,Sul. Para- formando a' programação
,

. b.úolJlléJ.: que -- �evldo .: as< béns às ,famlU8!J :dos· avós,· cemavelesca, com a Ban

aulas,- foi, anteclpâdo:. o, �,'Gonçal:ves�e, Cwih.a pela da Verão 4Ó Graus. Ini--

fbn do u�rárlo,�e v:erlO"..'. chegada. da p�elra �etl... da dia 19" às 21h, dia 02,
. ',}\$Sim, :a �Ir. de· segQn'" :

. oba. :
...

'
c

_ :, ..

'
' • às 23h. com. concurso de

da4e1ra, día- �3,. a. Bi�no- .' +. Em l'azãcl do mau blocos (Cz$ 6'mil.em prê
,

t� atenderá em borã:rlo
r

. tempo, o Concurso "Garo- míos) e tUa 19 ainda, tarde
DOrmaI,' .Isto .é,., dé(s.1l,àS._, ta ,�weet�r :�®l 8']" será ,m.fantil com concurso de

, '19b, de segundéJ, ..à. ·se�ta"', :.• realizad? neste -sábado. na ·fantél$ias. Premíação
"

Cz$
'felra e. aos sábados� __das, Soe. Atuadore.s ,4e Coru-

. 3 mil.,

, 8h· às ,Ub30mlD..... :':: '
. pá, -Na Atiradores, o Car- �

.

A 'W�Motores S.A,.
-

�. O Clube. Atlético, .naval será dias,,2ß, 19, de que recent�nte festejou
Baependi' marcou "para; o' março e 03, neste ú,l.timo, seu primelro()" .q�o, de

dia ,16 de-março(.àa 19h30 . com cC?ncurso· e premiação séCulo, está, agora, cO.e
mint a inaugura�ão ,da:.Oa-. dQ melhor .bloco,e_ indivi" morando a ,Satda da sua

Ieda de'Honra' e Arquivo, '.du.al. pia .2, .. l8h,' carn�val -1blha" de ..montagem do

·

Histórico, ·que consta,., das, :n_a_. P-rilÇél'>4rthú� , t;.1üller., 10.000.0009 D.Íolor elétrico.
·

.

:e uma marca 9'1e, de - la
. to, deve ser· comemorada.

_' G Grupo Escoteiro
Jacoritaba elege dia 28 a

sua
.

nova
. diretoria. Para

o cargo de'presidente, o
.:..:, '.0$ 1:)ravo, prac::i�has

nô�e' �rto é. o do empre-
. jaraguaenses comemoram,

S:flO Jose Hennelo. Mar- hoje, 21,. a Tomada' de .

c i, que substitulrá a Monte Castelo com sole-
Edmund W'll

' . ,

o 1 e. mdade 'defronte () monu-

mento e .ãlIIloço de confra·
ternização.

c,ASAMENTos _ Acon
tecem neste sábado, 'as ce

rimônias religiosas de cá
SéUJi).eIlto de:' Rio Mol�a L.
I1h�Leonardo . Faustó_;Zlpf
e Brigitte Hufenuessler:
Barra ._ 17h-Odilio,da su
va/lldá Heat dos Santos "e
18h-Gllherto deOlIveiral
Iracema Tecíla: -iià Matriz,
18h-César Cisz'/Rosíiri.ei'i
Voígt: Dha da Ftguelq,
18h-Dêrcio Rediess/Maiia

_ �
O amigo Jaime Cê- Ivanír Tolardo e, .em Ne

lio P.1azera, presidente -do reú, Ramos, 19h(30 ..Pilson

do. Botafogo FC, convld.an-
". Luiz Franceschi· e Marília

do a rapaziada,da Idlpren-.
de Medeiros. Ontem. na

Ba para um churrasqulnho .
Matriz, Reginaldo de: Fi

Mllgo dla. 26 próximO,' na gueíredo e M a'r i an e

sede social, para marcar o Eggert.
encerraDl.éllto do seu maDl-

--------..;._-__;;_.;..-

dato. . MARlUA E DnsON ....

A Igreja' N. Sra. do Ro- ,

.

sárío, de Nereu Ramos,
abrirá as suas portas nes-
te sábado. dia 21, para a

bênção nupcial do j<Y\Tem
casal Marilia de Medeiros
e Dilson Luiz Franceschi,
às 19h30. Dilson é compa
nheiro 'de trabalho de","A
Comercial" e "Correio do
Povo" e com a sua MaJ:ilia
inicia uma vida que, 4e-

. sejamos, seja trilhada de
amor, e; felicidade.,' São eles
filhos de Hum�rto, (Ira
ci) Medeiros e de'Ärduino
(Hilda) ·.Ftanceschi. "'com
recepção

-

aos conVidados,
após" a . cerimônia, 'na '�Ca
peff.l ,Sa,nto Antônio. 5e
ja!p., felizes e' parabén.sl.

.

. .

_ Na próxima sexta

feira, no Baependi, baile
azul e branco. que marca

a abertura do carnaval de
salão, da' cidade. Com a

Banda Verão 40 Graus.

_':' Blumena.t1 está. rece
bendo as Imagens do SBT

(Silvio Santos), via TV
Planalto, d_e Lages. E Jara...

pá do· SUl� como é que
flcat.

_ No CIn, Jaraguci, de
21 a '26/feverciiro,. às 20h15, .

. cenSura UI anos, o filme
.

.' . u.Amor Estranhö Amor",
�,- ,Rosane J�� "

, Sandra, Regb,la ,�orettl '. Que reúne em seu elenco
.

.

..

' ..R� 4\' Sa�ra,sãG'representaDtes da Vera' FISch Ti dSl
·Madsolllo·CO�CQt'sO.,Ml8S J'arag",87� u..arcadG para' .... .

er, . �
.

o

. o';dia '1 de mar.ço,' ,BQ GincislG,.Artur ·Müller. As: 1.Dscr1- Meira, X�a; �atllde Mas...

, ções ainda estio ,il1ieitas ·na. SECD"r.· ''OU, pelo - p.oDe. trange, Iris Bruz,zi, Walter
.. _

"
,

.

,q .., ..'. '. Forater e Zaearlas.
.

.

72 ,o8S.8. .' ','

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

• '. I
'

_ Comunldade Evangé-
lica Centro realiza dlä 7

. BODAS DÉ PRÃTA'''':,A
de março curso de baUs.... d@.ta de 11 de feveÚ�i.ro
mo e dias' 14,e 1.5, ó cur-, marco� a, paSsagem qos:25
80 .de noivOs.· Inscrlções ,.anos· de matriiri6niô-'do
a'bertas lia secretWla. cas�l. Ot4VÍo ,

:J"osl!: (Tere�
,': zi�a �r.ugnagor Vailätti.
O acon,teciPlento"� 'fes
tejado

.

neste' dia 21, 'com
uma in�ssà

'.

em açáo' de
grifças.,"às '19h; ni(Cª,pela
.N. Sra; Ai>arécida. (Ilha" da
FigU,eira), iià,. preseY:iça- '.'do
ca�l jubilar; dás filhos
J:�,ósane; Rogério é· ROllise.
familiares., e a,migQs.· Uma

.' confra�ern!�ç_ãQ na Socie
dade

.

Vitória .. reunirá: os

convidados.

- �.- ,..

'Borda • se ..à
-

mao
BlusaS;' Saias, tapetés, t�8s, toáIh8a, roupas de
-cama e outras�

.

'.

ó Ponto êíegantê de vésUr' be.n 'oS se� p�
polhos. Agora.� ;�arechal ,�or{;)' 8�9. a sua

espera, sempre' com as ,'últbilas novlcJades. '

'," "_

" .

EXperlênda de doze anos.
,

'-
'1." . • �

Informações: RUa .Theodoro Roéder, 6.3 .

..'

. 'Água Vei'de _ Fone 72-1730 . .

Maßl�e .' Coruja
R��pas, .perf1l!D.eS, ��joút�tlas, artlgöscpaiQ,

..

'presentes� ", .

..
, "',';' 'y .':

·

Tudo Ra�a' o públf�o 'Ini�t�.,"":jllve�íi; ':' ...

,

' ,

, Recebemos.� �a; da ,gatinha "HELLO:Krt'iY','
','
col6nlas - sh�P9!>B _; sàboDet� - espuiÖa':de baDho.

· .' Suas fóqnulas !luav,�s.Jor�"t�adaS para',iJ4o Irlt�
·
�ar, a,pel.c e__ os ,���os' das .CrI�çàs: � ,. �".-

'.

�ua Bal-ã� do RJ.o. !J�é()" 168 ;_ Fone'7,2-0695
"

. ' ." �ara�ci ·d..(fS1l1�SC•. � ", ':- �y: .,0 __

.

,Jóias, reU;g10l, pUlselras,' anéis, aliançaS.
pratarlà, artigos em ouro It tudo. o mais para
presentes ... ,

,:

Reloiâaria .

'.

'

IVenida .

Marechal '�<loró 443 e Getúlio Vargas no.9 a.rio do Rio BranC<9i,Sala 4
'fONE:]'2,'2607- '

-

..
_ .! .....

·

Sorveteria'Ki-Delícià �a::��==�=.:ÇÕeslQ_�·'
-,., .,. " ." ". ..

- - .', -'. Ac.eltaíD.0.8 ·encomendas �ra festas,.·. G"'�:":ersári'ru:z.
·

.... ;,.,as·am·'�e''nt''. o's.,.e..

". 'o':u-
Rua Jomvll1ei D9' '2:681) :..,. dertGáfe Cla.',··/UW,.. '-'. 'Ra. t

�.�' .,.. ...

. _.
ras. acontecimentos. " ."

.

. .'
, " ,..;, ..', '" ,"

junto ,:Bp �rçad�'Malhas.
'

" .;":
.

';.
.

,.
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Mario Sousa vai aos EUI para posse em. Rotar, International.
o ano. de 1986 apresen

ta-sa como um dos mars
importantes aos clubes de

"serviço da cídade. No dia
10' de fevereiro comemo

rou-Se os 25 anos de leo-:
nismo em Jaraguá do Sul,
com o aniversário' de fun

dação do Lions Clube Cen
tro e no mês de junho.
assume a governadorta do
Distrito 465 de Rotary In-

tematíonal, o bioquimico
Dr. Marlo Sousa, consti
tuindo-se no segundo' ro
tariano associado ao clube
local, a ascender no

.

maís
elevado posto dentro da

hierarquia rotáría, no Dis
trito. Em 1964, Oswaldo
Heusi, então membro do

Rotary local, assumiu a

governadoria.
No próximo dia 26, o

Dr. MarIo, em companhia
da esposa Jendíra, embar
cam para os Estados Uni
dos, para participarem, de
27 de fevereiro' a 08 de

março, �JIi Naschwílle, Te
nesee,: da Convenção In
ternational de 'Rotary, oca
sião em que o Presidente
de Rotary International
empossará os governado
res distritais de todo o

Blunk 'quer litorina entre Corupá. 'e São Bento
A . exemplo dos demais

municípios da região, .Co
rupá foi também duramen
te castigado pelas chuvas
e enchentes, do Iínal-de

semana. passado. Os pre
jUízos estão, ainda sendo

',apurados" Várias pontes
de' . madeire, pontilhões,
bueiros e leitos de estra-

: 'das foram levados pelas
águas, além de barreiras
e plantações destruídas.
,A/ ligação, Corupá-São
Bento, em vista das obras
.de retificação e asfalta
mento, não permitem pas
sagem. e a estrada, antiga
por Rio Natal só permite
o trânsito de veículos le-

.. ves, mas somente com bom
tempo,

'

De Corupá, a ínforma-.
ção da posse do vice-pre
feito Oto Ernesto Weber
no comando do município,
pé>,r um periodo de trinta

días, em virtude do perío- raís. com a participação
do de férias do titular AI- do .Síndíoato dos Traba-

, bano Melchert, O veres- lhadores Rurais, Acaresc
dor Ernesto Felipe Blunk e Cídasc.
(PFL), teve aprovada índí-

.

cação, solicitando a Rede
Ferroviária Federal a im

plantação de uma linha,
díéria de automotrtz ' en

tre Corupá e São Bento,
.enquanto d u r a r em as,
obras de asfaltamento da'
SC-301. beneficiando prin
cipalmente as comunida
des de Oswaldo Amaral,
Rio Natal, Rio Vermelho
e Serra Alta,
B1unk solicitou também

pedido para assinatura de
convênio ou termo de co

laboração entre Prefeitu
ra e o SENAR, para treí
namento de agricllltores
em consertos de equipa
mentos agrícoles. Os trei
namentos seriam realiza
dos nas comunidades ru-

ACIJS acerta o,curso Imposto,d.eRenda
. Está prevista para os

dias 19 e 20 de março.
através de c o n v ên i o

CEAG/SC e Associação
.

Comercial e Industrial, a

realização do curso "Im

.posto deRenda", que obje
tiva atualizar conhecimen
tos sobre a legislação es

'pecífíce 'mediante, aborda
gem e discussão da maté-

" ria, das recentes altera
" ções nela 'ocorridas .e seus

efeitos -sobre Os -resulta
.dos e o baliUlço patrimo
nial. Será ministrado pelo
Prof. Nélson das, Neves
Brandão. COm um total de
15 horas (pela' manhã e à
'tarde), aO custo de Cz$
2.400,00. _. Destina-se aos

profissionais dos setores
contábil, fiscal. fInanceiro
e de auditoria das empr�
sas.

O curso ·foi acertado es

ta semana pela Associa
ção Comercial, . quando

• também definiu�se a data
de 25 de març.o, às 19h,
no Centro Empresarial, a

palestra "Responsabilidade
do Empresáriö/Executivo
frente ao Plano Cruzado",
que marcará o primeiro
Encontro de Empresários

do ano. O palestrante sé
rá o Sr. G. Vieira, censul-.
tor e admínístrador de e��
presas .

A Câmara de \Tereado
res de Corupá, por

' seu

turno, elegeu as Comis
sões Técnicas. sendo seus

integrantes, os seguintes:
Legislação e Justiça: Er
nesto F. Blunk (PFL), Her
bert Mohr (PDS) e Ivo Tu
reck (PMOB) ; Finanças,
C on tas e Orçamentos:
Herrmann Suesenbach e

Haroldo Kuhl (PDS) e Lou
rival Malgrem (PMDB);
Saúde. Educação. e Bem
Estar Saciai: Carlos Díeter
'Werner (PMDB), Herr
mann Suesenbach e Her
bert Mohr (PE>S); Redação
de Leis: Haroldo Kuhl

(PDS), Pedro Bíanchíní
(PMDB) e Ernesto Felipe
Blunk (PFL). ".

Coluna .-da
. AMEVI' .

, O:Centro'deApoio Ge.-,
rencíal à Pequena e M�-

Outra decisão relacío-
.

día Empresa de Santa Ca
na-se ao pagamento, pelas tarina, realizará em Jara
empresas, até 31 de mar- guá do Sul;' na , segunda
ço, para seus colaborado- quinzena de março, em
res e dependentes interna- convênio com a', Associa
dos em hospitais da cída- ção Comercial e .Industríal
de, em quartos de enfer- da Micro e Pequena Em
maría (coletivos), da quan- presa do' Vale do Itapo
tia de Cz$ 50,00 por pes- cu, um novo curso do
soa, .como forma de con- Programá "Apoi9 aos Pe
tríbuír para a grave crise' quenos Negócios",

,
que

financeira dos nosocômios. vem sendo ViabiliZado pe
ocasionada· ,pela baixa la 'AMEVI. O curso é des
diária paga pelo Inamps. tinadb para grupo de 25
Esta contribuição fica a 30' participantes, com·
condicionada a participa- . cUsto' de Cz$ 500;00 por
ção dos médicos, ,a título pessoa. As micro e peque
de ocupação das instala- nas empresas interessadas,
ções d()s hospitais e dos devêrãQ se Insetever na

instrumentos cinítgicos e �sede da AMEVI (Rua Ve
d,a Prefejtura Municipal.' nâncio' da Silva' PortO) ou
A municipalidade vai co- contactarein pelos Fónes:
laborar com Cz$ 20 mil 72-2804 ou 72:'1492.
mensais aos hospitais, As inscrições deverão
além de assumir o pron- ser confirmadas até 10 de
to socQrro, para que a co- março, data:· do início· de
.1Ilunidade .'

não fique sem idêntico curso em Schroe
atendimento previdenciá- der. Se não houver núme
rio. caso os hospitais se ro suficiente de interes
descredenciem do Inamps, sados, o curso será can-
que ninguém deseja; celado.

mundo, dentre .os quais 34
brasileiros. O governador
indicado do Dístríto

:

465,
no dia 8· dé março segui
rá à Ewanston. Illinois,
para utna visita a

.

sede
mundial do Rotary e· no
giro aos Estados Unidos,
visitará ,: ainda: São Fran-.
cisco, Las Vegas, Orlando
e Miami. retomando no

dia 18.

O acontecimento festi
vo . da transferência de
,cargo de . governador dís
trital de Rotary está mar

eado pare o día 26 de ju
nho, no C.A. Baependí,
ocasião em ,que pará Ja
raguá do Sul convergirão
rotarianos de todo o Dis
trito para prestigiar o no

vo governador, Dr. Mar
lo, que dia 23 de feverei-

. ro completa 25 anos de
clube com frequência cem

por cento nas reuniões.

TRANSFE�NCIA DE
CARGO

REESTRUTURAÇÄO DOS
CLUBES

.

No dia 26 de junho, o

Dr. Marle Sousa receberá
o cargo de. governador
dístrítal de . Rotary

.

do No retomo dos Estados
atual dtrígente, Dr. Geno- Unidos, o governador in-,
vêncio Matos Neto. An- dícado do Distrito 465 íní
tes porém, no dia 4 de ciará a formação do seu
abríl., em dependências do gabjnete. Dois nomes, no
C.A. Baependi, Jaraguá entanto. já estão confirma
do Sul será sede de um dos: Jorgé Carlos Roas"
Fórum Rotário, do qual na secretaria e E. V.
participarão o clube enfí- Schmöcke1 como relações
trião e os similares de públicas. A informação é
São Francisco do Sul, do futuro governador de
Joínvílle, São Bento do Rotary ao "Correio do Po
Sul, Guaramirím e Penha. vo", adiantando que a sua
Ainda em abril" de 24 a ineta principal, durante a
26, a Conferência Distrital gestão, , será a reestrutu
em Itajaí e. dia 30 de ração dos clubes, na sua
maio, Assembléia Distrital opíníão, apáticos com re
em Jaraguá do Sul, com. lecão 'ao trabalho, buscan
todos os . presidentes e se- do

.

o' fortalecimento e"
cretários dos 44 clubes maior entusiasmo à cansa
existentes no Distrito 465. de Paul Harrís,

Câmara pede informaçõe's/ExECulivo
O vereador - presidente

da Câmara de Vereadores
de Jaraguá do. Sul, Orí
val Vegíní (sein partido),
teve . aprovado e endere
çou ao Executivo Munici
pal, dois pedidos de ínfor
mações.. O primeiro, soli
citando se as entidades re

lacionadas no' projeto-de
lei em trámítação ne Le
gislativo (divulgadas edi
ção passada pelo "CP")
beneficiadas com contri
buições e 'ou subvenções,
apresentaram as presta
ções de contas nos últimos
dois' anos e, no caso es- ÂNIMOS QUENTES
pecífico da Arsepum (As- A sessão legislativa do
sociàçâo dos Servidores dia. 16, foi marcada por
Municipais), que sejam re", ânimos exaltados, quando
metidos os baI a n c e t e s da comunicação pelo pre
mensais com a documen-" sidente Orival VeRini, da
tação comprobatória de sua saída 'do PMDB. onde
despesas do exercício' dé acusou seus ex-compa-'
86, para análise da Co- nheiros Lauro' Siebert e
missão de Finanças e Or- ' Gustavo

'

Mathedi 'de te
ç�mentö. .

O outro pedido rem' tramado cõntra o
é para q?e.o ExecutiYQ próprio no lamentável epi
encaminhe à Câmara, a sódio, emprega.ndo, ainda
relação dos servidores (ce- por cima, o termo traição
letistas e estatutários), com ao partido. que Vegini
os nomes, cargos, fun�es não aceita. Acusações e
e

.

salários. posição até o defesas
.

recíprocas toma
dia 31 de janeiro de 1987. ram Os debates, com a
O vereador Luiz Zonta Participação, também. dos

pediu estudos e posterior vereadores Ademar Win
pavimentação des d e a ter e Abniro Fariás.

ponte de madeira até o

parque Malwee, assim co
mo solicitou o calçamento
da 'rua Bertha Weege,
objeto de reívíndícação-sua
já no ano passado. Além
disso, recuperação da rua
Francisco Hruschka, no

que o novo líder do go
verno ne Câmara, Almiro
Farias Filho, adiantou que
todo o·município carece
de melhorias. face as chu
vas e enchentes que dei
xaram ruas.e estradas in
transitáveis.
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ANIVERSARIANTES NASCIMENTOS

Aniversariam hoje: 21'
Dia 16/janeiro

Sr. Jaime Célio Piazera, Thiago, filho Teresinha

Sr. Guido Otávio Bartoli-. (Hélio) Xavier.

ní, Srta. Cláudia Márcia
Dia 26/janeiro

.

Bartel.. em Ponta Porã-MT;
Nilton. filho Inácio (On-

da) Hornburg.
'

Sra. Diva Clara Schnei- Dia 2'1jjaneiro
der, Deise Gomes, Car- Leandro César, Iilho
mem ,Uller. Iris Thomsen, João (Irene) da Silva.
Mário Steindei e Ervina Dia 30/Janeiro
���2/feverelro Marta, filha Manoel

Dr. Alfredo' Guenther, (Maria) Pereira.
Dia 3i/janelre)

Dra. Aracy Witt Spínola Josimar José, filho An-
(S. Paulo), Sra. Maria de

Lourdes Krause Peters,
tenor (Alzira) dós Santos.

Ruth Hoffmann. Paulo
Dia 04/fevere1ro

Lennert, Irío. João dos Zenaide. filha Valdemí-

Santos, Olávio Kisner, Ma-
ro (Sigridt) Sievert.
Dia OS/fevereiro

risa Felipe. D
Dia 23/fevereiro ébora Thais, filha San-

Sra. Angelina Pedri Pe- dro (Marise) Borges; An

ters, Srta. Nara Regina
derson Diego, filho. Eugê

Beltramini, Paber Luciano,
nio (Marlene) Juraszek;

filho Lúcio (Ivone) Ma- Michellí, filha Jair (Ma
chado; Sra. Ida Müller rinelza) 'Möller.

Dia 06/feverelro
(Corupá) Sr. Dagoberto
Soares (Jlle), SFa. Elfriede Eunice Jaquelíne, filha
Strebe Siefert. Mara Ana- Brfríed (Ma. L o u r des)

Morsch.
cleto, Silvana Tecilla, Má- Dia 07jfeverelro
rio Haffemann.
Dia 24jfeverelro _

Débora, filha César

Sr. Altair Luciano, Ro- (Marli) Silva; Charles, fi

senei Aparecida Gretter. lho Rivaldo (Rosely) Pe-
ters,

Irene Zapella Borges, Ma- /
ria Klein, Olavo Martins;

Dia 08 tevereíro .

An Marlos Luís, filho Már-
gela Célia Stinghen.

. cio (Elia) Gutz,' Carlos. fi-Dia 2S/fevereiro •.

Sr; Octacílío Pedro'Ra-
lho Rolando (Leonôra)

mos. Sr. Dávio Leu, Sr..��:Z09/feverelro
Lauro César Radtke Bra-

.Jekelíne, filha. Aldir
ga, Sr. Nestor Pedrí, Sra.

(Jeanete) Chiodini; .IeferEdit Gerent, em Astorga-
son, f i I h o Ademilson

PR; Sra. Hertha Piske
Gösch, Sra. Olinda Silva <'(Cleia) Junkes; Débora

de Oliveira.' Horst Erd- Cristina, filha Ja í r t o Ii

mann, Venâncio Darem, (Cleia) da Silva.
Dia lO/fevereiro

Sr. Alceu Simas. Clara
Vanessa Mera, filha Ju-Morettí Floriani, Waldir randír (Ilori) da Silva',Maas.

Dia 26/fevel'é1ro Rubían, filho J.osé (Mari-
Srta. Ingrid Fischer, se)Pradi; Ana Paula, .filha

Srta. Marisa Pavanello,
José (MaFistela) Fischer.

Sra. Darli da Costa (Jlle).· Dia, 11/fevereiro
Sra. Ursula Krause Ra-

João Paulo, filho João

dünz, em. JHe; Srta. So- (Arlete) Almeida; Danie

lange Doster, Sra. Car- la, filha Valmi-r (Solange)
dos &mtos.

mem Silva Schiochet,. Er- Dia 12/feveretro
na Trapp. Irene Eger.
Dia 2'1/fevereiro Geisa Cristina, filha Jo-

Sra. Claudina Zimmer- sé (Sueli) Rosa; Anderso'll,
mann Mendonça, Sra. Lú- {ilho Sido (Ivete) Müller.

cia Chaves, Sra. Verônica Diél:,13/fevereiro
Jagelski Pâvanello, Sra. Sidnei Cristiano. filho

Maria Luisa Rouineliottis Ercides (Arlinda) Stolf; Edital 15.306 de 11.02.87.

(Blumenau), Giovanna Pa- Marco Aurélio, filho Acir J'air Gilson da SUva�e Ma..

tdcia, filha Valério (Edel- (Elisabete); Renata, filha' rise. Llesenberg.
traud) Kasmierski, Sra. Renato (Vanda) Nieis. . Ele." brasileiro, solteiro,
Rosa R o s si o (Guara-

Dia 14/feve.relro operário, natural ,de Blu-

mirim), Sra. Rosa Ribeiro Juliana, filha Arlindo menau, neste Estado" do

Kochella. Sra. EU Alcioli,. (Zilda) Borchardt; Diego. miciliado e residente na

esposa' de Jairo de Barros filho Orlando (Cinara) Rua Bernardo Karsten. 133,
(Blumenaul, LeoIiida Kniss, Leithold; Diógenes Mag� nesta cidade, filho. de

Sra. Erica Reif Horst, Be- no, filho Irio (Roselane) Olímpia José- da Silva e

no ,Fischer. ·Sra. Elsa Koeh-
Laube. de V.éronicà da Silva. Ela,

ler Vieira, Sra. Elisa Bra-
Dia l�/feverelro brasileira, . solteira, operá-
Damele Luize, filha Nél- ria, natural de Jaraa"ã doga. M

6-

son ( arli) Ziemann. Sul,. domiciliada e residen-

DO POVO

lho de Vilibaldo
müller e de Maria
ra Brühmüller. Ela,
leira, solteira, costureira,
natural de Massarandubá,
neste Estado; domiciliada
� resídente na Ilha dá Fi

gueira, neste. dístrío.. filha
de Danuzío Andrich e de
Amélia Altini.
Edital 15.311 de 13.02.81.
Edllson Z1mmermann e

Gracll� Sdltoechet'
Elé, brasileiro. solteiro"
lavrador, natural d" Jara
guä do Sul; domiciliado e

residente em Pedras Bran
cas, nesta. distrito, filho
de Rudolfo Vasel Zimmet
mann e de Terezínha Cor
rea. Zimmermann.

.

Ela
.

brasileira, solteira, auxili
ar de cartonegem, natu
ral de Rio des. Cedros,
neste Estado, domtcüíadä
e residente em RIbeirão
Molha, neste distrito, fi
lha de Vicente' Schíoeche
e de Graciosa Schioechet.
Edital 15.312 de 16.02.81.
Silvio Planezer- e Leontda
Silveira de Borba
Ele. brasileiro, solteiro,

Edital 15.308 de 12;02.87. operärío, natural de aua
Adllso Bilck e Màí'lene ramirim, neste. Estado;' do ...

BaUsta mícilíadö e residente em

Ele. brasileiro, solteiro, . Ilha da Figueira. neste dís

operário, natural de Luís trito, filho de Valdir Pia

Alves, nesta Estado, do- nezer e de Helena. Tomc

micílíado e residente em zak Píanezer. Ela, brasí-'

Morro da Boa'Vista. nes- leíra, solteira. operária,
te distrito, filho de Ber- natural de Joinville,. neste
toldo Bilck e de Maria' Estado, domícílíada e re

Kamer Bilck. Ela, brasí- sidente em V,Ua Nova.

leira, solteira. operária, neste distrtito, filha de
natural de Ivaíporã, Para- Joio, Prancisco de Borba

Edital 15.305 de 11.02.87. ná, domiciliada e restden- e de Antonía Silveira de
Wilson José EUzio e Ma- te na 'Ilha da Figueira. Borba.
ria Marlzete Matelczyk neste distrito, filha de Edita115:313 de 16.02.87.
Ele, brasileiro, viuvo, ser- João Batista e de Tecla Cópia recebida do cartó
rador, natural de Jaraguá Cuzek Batista. '. rio de Ubatuba, neste Es-
do Sul, domiciliado e re- . Edital 15.309 de 12;02.81. lado. i

sidente em Riberão Mo- V-alc1onl RoJJerto de Souza Derivai Costa e Maria.
lha, neste distrito, filho de e Lldia Mar:la Baader" Augusta Maclíado..

.

Braz EUzio e de Mathilde Ele, brasileiro, solteiro. Ele, brasileiro. solteiro,
Moretti Hlino. Ela. brasi- operário, natural de.Um- natural' dê· Santa Cruz do
leira, solteira, operária, bici. néste Estado, domici- Sul, Rio Gr.ande do, Sul,
natural de'· Guaramirim. líado e' residente na Ilha domiciliado e' residente na

neste Estado, domiciliada dã Figueira, neste distri-' Rua José Emmendeerfer.
e residente em Ribeido tó. 1ilho de 'Otom de.Oli: 1648, nesta cidade, filho.
Molha, neste·distrito, filha veira Souza e Zúhnira Pe- de Eili<':> Figueirede Costa
de,'Vicente MateiczyJ,t e' reira de Souza. Ela brasi- e de Neli da Rosa Costa.
de. Irma Fogolarl. leira. solteira, operária, na' Ela, brasileira� solteira, na

tural de JaIaguá do Sul, tural de São 'Francisco do
domiciliaria e reflrdente na Sul, nest-é Estado" domi
Rua José Theodoro Ribei- ciliada e residente na'Rua
ro, 350, nesta· cidade. fi- Gustavo Vogelsangerm
lha de Leopoldo Alberto 140, em Ubatuba� rieste
Baader e de Iza Kruegér . Estado, filha de Manoel
Baadér. Machado e Maria Antonia
EdltaL 15 310 de 13.02.87. Bento Machado.
Antonio ,Brfthmtlller e Sue- . E para que Chegue ao

ly Andtlch conhecllilento de· todos.
Ele.' brasileiro, solteiro; mandel passar' o presente
estofador, natúral de Gua- Edital, que será publicado
raininm, neste Estado, doo' pela· Imprensa- em Cart6-
miciliado 'e residente na rio, onde. ser" aflxadó du

Fígueira.. neste distrit_o, fr- Tante 15' dias.

Proe'lamas de Casallenlls.
MARoOT ADEUA GRUBBA LEHMANN. Oficial do R"

gistro Civü do' 1q. Distrito da Comarca de Jaragúá do Sul. Es
tado de Santa Catarina. BraSü. faz saber que compareceram em

Cartório exibindo es documentos exiIidos pela Ieí, a fim' de se

habilitarem J)ara casar. OI seRUintea:
EdiÚt.115.303 de 10:02.87. te:na Rua João Sami Ta
Luciano lr1neu Tafner e vares. 20, nesta cidade, fi
Ivanir Maria Dalprl lha de Liesenberg e de AI
Ele, brasileiro. solteiro, vína Vevassorí Liesenberg
representante comercial,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente
na Rua Angelo Rubiní,
470, nesta cidade, filho de
Artur Tafner e de Clara
Zatellí Tafner. Ela; brasi
leira. solteirà, auxiliar de
escritório, natural de Mas-,
saranduba,

-

neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua Alexandre Köbl�r. 22,
nesta cidade, filha de AI
fredo Dalprá. e de Helena
Kluck Dalprá.

Edital 15.307 de 12.02.87.
José Alberto Pereira eSa
lete Ana Blanch1
Ele, brasileiro; solteiro,
operário. natural de Ce
dro Alto, Rio dos Cedros,
neste Bstado.: domiciliado
e residente na . Rua. José
Alves Pereira. nesta cida
de, filho de Francisco Pe
reira e de Maria Honora
to de Lima.
Ela, brasileira, solteira.
comerciana, natural de

Caraíba, Seara, neste Es

tado, domiciliada e resi
dente na RUa José Alves
Pereira, nesta cidade, fi
lha de Orestes Bia'llchi e

de Ondína Luíza Bíanchí.

Edital 15.304 de 11.02.87.
Aldr Formigarl e leonete
Gusß
Ele, brasileiro, solteiro.
operário, natural de Rio
dos Cedros, neste Estado,
domiciliado e residente
na Barra do Rio Cerro,
neste distrito, filho de
Arnoldo Formigari e de

Olimpia Formigari. Ela,
brasileira. solteira, operá
ria, natural de Lontras,
neste Estado, domiciliada
e residente na Barra do
Rio Cerro. neste distrito,
filha de Edgar Guse. e de
Ruth Guse..

D- e spa c b" a I: t e'� t. ú c i 1-
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEtCutO,.NAS MÃOS,DE QUEM lHE OFEREéE Ô MELHOR

. EM ATENDIMENTO; .

.

,

.

.
.

FUNCIONA .JUNTO·A AUTO ESCOLA .JÁRAGUÁ:- AV. GETULIO VARCAS, 26 � FONES: 72-1261
72�2078 FALE COM o 'LÚCIO E RETORNE SEMPRE.

.., ...

..

I

I
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Senai inicia dia 23 o Curso de Supenisores de 1: Linha
o Departamento Regio

nal do Senai, em convê
, nío com a Weg Motores,
iniciou no dia 2 de feve-

-reíro. no Centro Tecnoló

gico Weg, o Curso de Ele

trônica Básíca, com 16 par
ticipantes, em 2.940 horas.
'em quatro semestres, sen..,
do um com estágio. A em

presa e o órgão convenen

tes prestam material didá
tico e instrutores, pera 'a

operacíonalízação do cur

so. .que nesta primeira fa

se conta apenas com co

laboradores da Weg; os

cursos seguintes s e r ã o
abertos à, comunidadé,

SUPERVISORES DE 'ta,
LINHA
O Centro de Treina

mento do, Senai de Jara

guá do Sul ínícía segun
da-feira, dia 23, o Curso
de Formação p'ara .a Atea
de Mecêníca, nominado
de "Supervísores de ta,

", Linha", destinado a pro
fissionais que atuam na

área de 'mecânica geral
com potencial para exer

cer, no futuro, a função

o
,

profissional

de supervísor. Esta forma- AUMENTO 00 QUADRO
ção profissional dá-se gra- 'DE PESSO.A!L·'

'

ças a um. convênio de co- O er do' Senaí äe Ja

operação técnica
.

firmado raguá . do' Sul, segundo, o
entre o Brasile a Alema- seu, dlrétor, Pedro Paulo
nha Ocidental, curso ela- Pamplona, foi aumentado
borado pelos .têcnicos da com a incorporação em

Secíedade Alemã de Co- ' seu,quadro de pessoal .de
operação Técnica (GTZ) e maís três .técnícos. sendo
do Senai. um. engenheiro mecânico
A 'duraçãe é de três se- para 'a ceerdeneção do

mestres (122' horas) e 25 Curso de Supervisor de

alunos, de .empresas 10- la. Unha, um instrutor de
'cais, participarão., Ás au- mecênlca, 'admitido em

las se desenvolverão' .no função da im.plantação da

'próprio Senai, de segunda sala de ciências e uma

à qutnta-Ieíra, das 18 às Instrutora do Curso de

,21 horas. Costura. Industrial. em- vias'
de implantação.

COSTURA INDUSTRIAL
Terá início '110 dia 9 de F'un,da"ça-,O C"'ultu,,ra,1março, no Senai. ri Curso

de Costura Industnal 'à ní-
vel de,qualificação pro- l·n'SCfl·ta' no C P C'fissional, com dez vagas '

,',
'

,

,

'

por turma, pela manhã, e
A tarde, além de treina
mento no período notur
no. A qualificação .cónsu
mirá 400 horas e outras
200 horas par� t'reinamen
te. As ínscríções ,já estão

abertas as interessadas, no
,Centro de Treinamento.

farlDacêutico
Comum extenso e va- nidadé.

,

riado currículo, o profís- 'Extensa é a galería dos
,

síone! farmacêutico assim, farmacêuticos que engran

está preparado, 'apto a àeceram A ciência, dando
atuai: nas 'll'lais� diversas lhe dimensão e abrindo

áreas das atividades hu- lhe ainda maiores perspec
manas. Estas áreas com- Uvas com a índustríalíza

preendem as indústrias ção dos produtos farma

farmacêutica (medíeernen- cêuticos, muita coisa )IlU

tos), os médicos, solven- doll. na farmácia públiea,
tes e dorníssanítäríos. aná- como a sua apresentacão
lises-clínicas, dentre ou- funcional" mas se muita

tros (homeopatia, saúde coisa mudou em razão do

pública). O farmacêutíco tempo e progresso, não

em' sentido' duplo. A vista, mudou o papel da farmá
de sua formação é o mais cia pública na sociedade,
politécnico dos . profíssio- como centro de saúde pú-

: nais de quem o País mui-
' blíca e de i!lformé!-ções sa

to pode contar; quando nítáríes Não mudou tarn

das descobertas.de uma bém o papel do fermacêu

variedade de' elementos e tíco, que, no desempenho
substâncias químicas que de suas atividades, nas

contribuíram na composí- grandes ou pequenas' Ci

ção de drogas CNe, vieram dades, de dia ou. A noite,
trazer incalculáveis bene- tem uma missão a' cum

fkios, à humanidade na prir perante a
_ sQciedade.

sua "lut,ª- cOllstante �ontrà co�ô profissional 'qUe é da
a dor e "a"doença. Por'esta' 'área da saúde�

,

razão esses _descobridores
farmacêuticos fazem pat
te; com justiça; de patri
mônio cientifico da huma-

,

Alvaro Luiz Parente

(Por ocasião da passagem
do "Dia do Farmacêutico") \

A Fundação Cultúral
de Jaraguá do Sul jA es- ,

tá ínseríta no Cadastro
Nacional de Pessóàá

e

Jurí-
dicas' dê Natureza' Cultu
ral-Cl'C, habílítandc - se,

portanto, a receber doa

ção e :f)éitrocinio decorren
tes da Lei nQ 7.505{86. a

chamada "Lei Sarney", A
informação é do secretá
rio-geral 'do Mínístérío da
Cultura, joaqui� Itapary
Fílho. Podem se . beneficiar

des,sa, . lei, tanto pessoas
físieas tomo pessoas jurí
dicas.
,

Assim' como ii Funda
ção' Cultural, a Sociedade
Cultura Artística encami
nhou .documentação para
o seu ca,dastrameIito no

CPC. As entidades espe
ram doações e patrocí
nios.

", para o desenvolvi
mento dos programas cul-'
turaís em suas várias ma

rrífestações,

Se'nhore,s o

Assinantes
Estamos renovand» as

assinaturas de 8'1. Pedímos

que o pagamento, quando
possivel, seja feito na re

dação (Procópió' Gomes
290), ou então remeter

chequ� nominal cruzado.
Os valores conStam no

exped-lente �o jornal.
A Redação

Usuários reclalDam :dos coletivos
,

,

'

No decorrer
-

da Semana;
diversos telefonemas a Fe

dação do "Correio do Po
vo" denunciaram a Viação
Canarinho, permissionária,
do sistema' de. transporte
coletivo do município"
uma ,série de írregularí
dades que vem prejudi-

, cando e colocando em ris
co a integridade física'
dos usuários. Dentre as

írregulerldades denuncia
das figuram o não cum
primento dos horários,
priIicipalmente 'nas linhas
que ligam o centro aos

bairros Ilha da Figueira,
Barra do Rio Cetro e Ja
raguá Esquerdo, excesso

de passageiros nos coleti
vos, poucos horários, além
dos usuários, terem de su�

portar superlotação, mui
tas vezes, superíor ao do
bro dacapacídade permí-
tida.

'

e

Os denunciantes. que
aguerdsm uma posiçao
das autoridades municipais'
e da' empresa, afirmam

que as passagens foram

majoradas em 120%, po
rém, em contrapartida. ne
nhuma melhoria houve,
conforme o prefeit-o muni

cipal Durval Vasel anun

ciou, como oompeasação
pelo aumentõ- verificado.

presta esclarecimento
O SPC-Serviço de Proteção ao Crédíto de Ja

raguá do Sul, no intuito de preservar a imagem.
vem a público esclarecer que não, procedem as

acusações que fôra vítima, citada na matéria pa
g? publicada no "Correio do Povo", na edição'
correspondente a Semana de 07 a 13 de feverei
ro. assinada pela Sra. Edir Otília Gascho Demar
chí. O SPC é' um órgão prestador de "serv.iço e

como tai, não ínterfers nas relações cliente-em
.presa, sendo apenas o íntermedíárío no repasse
de informações.

'

No episódio, o SPC, tinha em aberto a fatu
ra como não-paga. uma vez que a loja não 'ha
via dado baixa, portanto, não poderia agir dife
rente. Posteriormente, a loja comunicou que a

dívida estava quitada e daí então foi beäxado o

nome da denunciante do registro de negativos. O
SPC, repetimos, presta serviços e as acusações ao

órgão não têm fundamento, no caso em tela,

Conselho Diretor do SPC �e J.araguá 'do Sul

Paróquia São Sebastiãó Infonne Paroquial
-_ MISSAS -

Sábado _ 19 horas _ Mis
sas na Matriz, São Luiz

Gonzaga 'e Ilha da Figuei
ra;

Domingo _: Matriz às 7, 9
e 19h. São Judas Tadeu e

São Cristovão' 8h e São
Francísco Aß 9h30.

Nossa Mensagem , ,

Uma das virtudes mais

apregoados pelo evangé-
lho é a alegria. ,

Na Vida do Cristão po
,

dem acontecer algumas

tempestades, mas passa
gerras.
O' Cristão é alegre por

opção; porque sabe que o

Senhor está continuamente
com ele'. Nem mesmo o

pecado é motivo pera uma

tristeza definitiva, pois
Deus é maior que e peca
do;
O que pensar de um

Cristão triste?
'

Há lugàr para este tipo
de Cristãó?

Linha FORD 8'1. Venha conhecer os veiculas que, são

a s�nsação d� estradas�
Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Fones '1�-1'177� '12-1995 e 72-2614

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Para nós,' s'eguro não, é so garanti'a de riscos
-

'. . .

'_

".,Seguro é

Pr�$lação d.e 'Serviços
Consulté� lOS'

. Se g u ro's " A� , G a r c i a ' '

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva n9 90, 19 andar, Sala 2:
Fone 72-1788 _ Jaraguá do Sul.

• F R I G O R í F I CO G ,U M Z
_

S. A.

Produzlndo al1méntos com quaUdade e higiene
desde 1945. ,," '

Frigortflco _ Supe�ercado e Fábrléa, de ,�ações.
.

'C h a I ,é,.,
IMOBllJARlA E
REPRESENTAÇOES LTDA.

·V'E NDE'
Terreno, Rua Friedrich Zonenhol cl 450,00m2
próximo WEG II.

. .

Terreno, Ilha da Figueira c/580,00m2 proxlmo.
lndumak. '_ "

,

Terreno,' Loteamento 'Flávio 'lI cl 450,OOm2 pró
ximó da Escola Lenzi.

.

Terreno, Rua Emíl Burow cl 400,OOm2 próximo
Beira-Rio.

.

.

Casa Loteamento Centenário el aprox. 1:00,OOin2
em terreno de 420,OOm2 prox WEG II

,

Casa Rua Pe. Alberto Jacobs cl 110,00,m2. em
terreno de 500,00m2 'próx. WEG I. '.

Casa 'Rua José Emmendorffer cl 115,00m2 em ter�
reno de 340,OOm2. ," ,

Casa Rua Marina Fructuoso cl 105,OOm2� em ter
reno de 400.00m2. . '

.

Casa Loteamento São' luiz-Jguá Esquerdo cl
100,00m2 em terreno de

__

400,OOm2.
.

Casa Loteamento
-

São Luiz�Jguá - Esquerdo el
80,00m2, terreno de 400,OOm2.

.

Apartamento no Edifició Deníz, Rua José Emmen
dörfer cl 120,OOm2.

". Frioliveira Com. e Repres.' ltda.
Fiambreria

.

Sob a direção de Marc}'·Mascarenhas' de Oliveira

Presuntos, Queijos, U]lgú1ças, Defumados,

Carne de, Porco, Carne Bovfna Beneficiada,.

Chester, Peru�e Frango [íntelros e em pedaços)

E ,ali na Av. Màt Deodoro,'744 (proximidades do
Colégio Divina Providência) ou faça a_sua enco-

menda pelo fone: 72-1187.
.

r . -�.
, -

• Ic=

PRÊMIO PETROBRÁS DE
.

·CONTROLE_ DE QUALIDADE -1986

Nolas CP
_ 0, Tribunal ,de Con

tas do Estado, dirigido.' pe
lo ex-deputado Octacilio
Pedro Ramos, vem .desen
volvendo uma neve siste
mática. de trabalho, no

que tange a fiscalização
das contas municipais. Na
última semana, :0 TCE re�

. comendou às Câmaras de
Vereadores, a aprovação
das contas de vários UlU

nicipios caterínenses, den
tre os quais Massarandu
ba, Guaramirim, Schroe
der e Pomerode.

_x_

_ A . partir de 19 de

março, a OTN (Obriga
ções do Tesouro Nacional)
deverá, valer Cz$ 180,88,
com acréscimo de 10%. so
bre a Cz$ 106,40, em vigor
desde março do ano, pas
sado. Essa OTN reajusta
os contratos de aluguéis
qua tiverelD:. vencimento
naquele mês:

. ,

FnHOTE I OOBÊRMANN.
Vendo, com pedigree. Tra
tar pelo Fone 72�0297.

'NOVENA DE SANTA
CLARA

Oh Santa Clara que
seguistes a Cristo, com
tua vida de pobreza e

.oração, fazeis que eu-:

tregando�nos_ confiante�
a providência

.

do
.
paI

celestial, no In t e Ir o

abandono, aceitemos se

renamente :sua vontade,
amém. Rezar esta ora
ção e maís nove Ave
Märia durante nove

. dias com uma vela ace
sa e no .nono dia dei
xar queimar até o fim.
Fazer 3· pedidos: um d�
negócio e dois ímpossí
.veís, p\!.bJicar a novena
no nono' día..

-

D.S.

EDITAL
AUREA MÜLLER GRUBBA; Tabeliã

de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da, Comarca
de Jaragué do Sul, Estado 4e S. Catarina, na forma da

lei,etc.

Faz saber a todos quantos esté edital vlreD\ que
se acham neste Cartório para protestos os títulos contra:

•

lO _' ._' • ! � •

Centro Contábil :_ Rua Jorge Lacerda, 241 _ Nes
ta _ Cleurí Osmar Frederico _ Rua 314, sln. -
Nesta _ Gildo Antonio Alves...:. Rua Fredenco
Bart, s/n _ Nesta, _ Jaime 'Zapellini _ Nesta
José Orlando Machado Duarte _ Rua, Preso Bpí
täcío-Pessoa" 1376 _ Nesta _ Luiz Carlos Stinghen
_ Rua UM, s/n :.:.. Nesta _ Malhas Zeli Ltda -

Rua Honono Pradí, s/n _ Nesta _ Moacir Gon

çalves _ Nesta _ Nestor Gilberto Lessmann -

Rua Ceará, 248 _ Nesta _ Rogério Ersching -

Nesta _ Sebastíão ,Stahelin _ Rua Tifa Kienen,
s/n _ Nesta ... Nestor Gilberto Lessmann _ Rua

,

Ceará, 348 _ Nesta.
' '

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

�m neste Cartório, na Rua Artur MWler, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou (mtão
dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestadOs na forma da)ei" etc.

IH/Jaraguá do Sul, 19 de fevereiro de 1987.
Áurea Müller Grubba _ Tabeliã de Notas e

.)ficiaJ de Protestos de Títulos da'Comarca de J.do Sul

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
LIXEIRAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUÁ
}

Posto de· Vendas MarcaDo
Chapéus, bonés metras, camisas, shorts,

bermudas e cordu.
.

Em frente à fábrica. _ Amplo .taclon_ento.

Instaladora Elétrica Jaraguá
Istalaçio elétrica de baixa e alta tenslo, montagem
de . painéis.

.

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

.

Mari .

, Cabeleireira Unissex
Serviços de cabeleireiros para homens e se

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

Rua Erwino Menegotti 66 _ Jeraguä do Sul.

2&
ANOS
1961 weg1986
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ELElROLAR
-

Comercial ,de Peças ttd,a.
Onde o seu aparelho eletrodoméstico'é _trata

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

Peças e acessórios originais e assístêncía téc
nica autorizada ARNO; WALITA, BRITANIA,
SLACK & DECKER, FAET, GE, ÉLETROLUX
FAME e ,FORNOS LYER.

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

Jaraguá do Sul _ SC.

Dr. Altevir A. Fogaça Júnior'
Advogado

Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 12-0498

Jaraguá do Sul-SC.

O homem e a mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calcados, tênis, con

fecções e calças US-TOP. A mamãe e anoíva tam

bém têm completa linha de artigos infantis e en

xovais (cama, mesa, banho e copa) em lindos bor

dados vindos das fábricas de São Paulo;

Aproveite as promoções especiais' e vísíte a

KOIIIO,
Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 12-0648 - }araguá
do Sul e a

Bordados e Confecções A B
-

Rua 28 de Agosto, 2171 _ Fone 13-0363

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras.

OCULOS?
" k-·eS$sle1).\;pagueg

JOALHERlA A PEROlA "

,

dTlCA MODERNA
,

reinoldo rau,289

'CORREIO DO POVO PA.GlNA ' ,..7·

PMDB • Partido do, Movimento ,Democrático Brasileiro
Mota Oficial

Em virtude das declara- nicipal do ,PMDB de Jara- ta de palavra.
ções _ MAIS UMA VEZ guá do Sul, e que parti- A verdade é bem outra. '

_ incoerentes, mentirosas cipamos da reunião do dia No momento em que se

e comprometedoras, do 11.02.81, manifestamos: preparava a votação, o

Presidente da Câmara Mu- 1 _ Durante a reunião sr. Orival Vegini dizia:
nicipal de Vereadores de do Diretório Municipal do "Podem me matar, gente,
Jaraguá do Sul Orival Ve- PMDB, o Ex-peemedebista mas sair do partido, isso
gini, o Diretório Municipal Orival Vegini agiu de má nunca. Vocês não podem
do PMDB de Jaraguá do fé e desrespeitou Os mem- fazer isso comigo" ..•
Sul, sente-sé na obrigação bros do partido presentes, 5 _ Os peemedebístas
de apresentar, publica- haja. vista que não foi que se manifestaram du
mente, uma nota de repú- fiel ao que assinara na rante a reunião jamais
dío às mentiras de Orival ata: FARIA SUA RETRA- aprovaram a sua' atitude.
Vegini que, felizmente. TAÇÄO PÚBLICA _ E Pelo contrário. sentiram
deixou o partido. NÃO �ERIA EXPULSO se ofendidos e envergo-
Como se não bastassem DO PARTIDO; nhados. _

todas as calúnias e acu- 2 _ A reunião, díferen- Apesar de ter havido
seções feitas, 'irresponsa- temente do que anunciara aprovação, ne sentido de
velmente, através da im- o sr. Orival Vegíní, foi "acertar as coísas", com o

prensa escrita, falada e encerrada por. volta das seu compromisso de assí
televisada, antes da reu- 22h30min e não � 1 hora nar a ata e retratar-se,
nião do dia 11.02.87, o da madrugada; publicamente, é bom que
sr. Orival Vegini, após 3 _ Quando Orival Ve-' o sr. saiba qué, de fato, a

ter concordado com os gini afirma que 60% dos maioria desejava a sua
demais participantes' do presentes apoiaram a sua expulsão,
PMDB, aproximadamente pessoa, após a sua defesa, Por uma questão de bom
85% dos membros e essí- mesmo que no início da senso e tentativa de acer
nado em ata que se retra- entrevista à Rádio Jara- to, o Diretório Municipal
taria, teve a ousadia de guá, no dia. 13.02.81. o do PMDB aguardou o cum

declarar, .na Rádio Jare- sr. dízía que a situação prímento de sua palavra..
-

guá (13.02.81), que a nota era 45 centra 1. .. o no- 6 _ Com esta nota de
de esclarecimento _ RE- bre Presidente da Câma- esclarecimento, o Díretó-
,TRATAÇÄO PÚBLICA - ra de Vereadores dá pro- río Municipal do PMDB
era mentirosa. ,va de sua falta. de auten- encerra este caso polítí-
Ora convenhamos, di- ticidade, procurando sem- co, em que dirigentes e

ante destas posições con- pre inverter os fatos; militantes do Partido. Ia
traditórias do Ex-Compa- 4 _ Ao dizer que "não mentavelmente, foram in
nheíro Ortval Vegíní, nós tiveram coragem de Il1� íustamente caluniados.
a b a i x o - assinados, ínte- expulsar", Orival Vegini Executiva Municipal do
grantes do Diretório Mu- prova novamente sua fal- PMDB.

Organização Contábil "A Comercial" se Ltda.
Deixe sob nossa responsabiUdade os serviços contábeis de sua empresa.

Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 290 - Fone 72-0091
Jaragaá do Sul • SC.

José , Emmendörfer Lida.Persianas
Desde 1917 atendendo bem e vendendo qualidade.
Nem a chuva e nem o sol terão efeitos sobre as

Persianas José Emmenrlörfer que são fabricadas com'
lâminas de dura-lumínío e suas cores fixas e sólidas
são esmaltadas a fogo.

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

Compre seus materials de construção na

JaraguáLajeArte
'ivlateTiais de construção e telhas eoíomaísdireto da Cerämíca Vila Rica.

Aquecedor Solar da Funilaria Jaraguá.

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

Temos o melhor e um bom preco..

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

12-2334 e 12-1292 _ Jaraguá do SuLSC.
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FURGOES, FURGÖES ISOT:ER�lICOS E FRIGORlFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Bnrteo Fermi, 113 - Fone 72-1071"

,

'

Nós temos tudo
·

para agradar a todos.
o Venha conhecer. .

a linha Chevrolet 87.

.
t'

A rota da malha

Conheça etr lassa loja a linha Chevrolet 87, a mais completa do mercado.
Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.
Saia rodando 00lIl o que existe de melhor: Monza,· Caravan, Opala,

.

Diplomata, Chevette ou Marajó.
,

Veja' de perto as r-ovídades e as vantagens, além dos planos de
f" panciamento facílitados.

Emmendörfer tom2'fcio de· Vefcuios Itda
Av. Mal. D ..odo,o,SS7 -' FOliOS, 72·0655 e 72-0060 - Ja,aguá do Sul:SC

·RIÃ

Advogada
MÁRCIA BUTTCHEVITZ

Separações e divórcios, acidentes de transito,
inventários, cobranças e advocacia em geral.
Rua Jorge Lacerda 169 _ Sala 02 _ Fone 72-1108
Jaraguá do Sul.

---

INFORMATIVO ROTARIO

O Qualro-Meia
Ci,nco

"Rotary Leva Esperança"
Compreendendo OS nossos vizinhos

Bolsistas da Fundação estudam por um ano leti
vo no exterior. Durante sua estadia, eles devem /

participar de um ativo programa de diplomacia
pessoal. Membros' de equipes de Intercâmbio de
Grupos de Estudos _ jovens executivos e pro
fissionais' não rotarianos _ passam de quatro a
seis semanas em um país estrangeiro, onde, além
de estàbelecerem novos laços de amizade, apren
dem sobre QS vários aspectos educacionais, po
líticos, econômicos e culturais do, país anfitrião.

Karen McKay, de Cumming, Georgia, EUA,
disse o seguinte sobre sua recente experiência
como bolsista da Fundação Rotária na Espanha:
"Aprendi - que meu país,' por mais que o ame,
não é o único; e que meus vizinhos de outros la
dos não são nada diferentes daqueles qus vivem
em minha cidade, como eu pensava",

Carl-Otto Beckvíd, de Bromma, Suécia, foi
o líder da equipa de Intercâmbio de Grupos de
Estudos que visitou Míssouri, EUA, e disse o se

guinte sobre o programa: "Ele concede a jovens
profissionais a oportunidade de conhecer outros
países, seus habitantes, sua maneira de pensar,
sua cultura, a fim de concluírem que há muito
maís similaridades que diferenças". Outro pro
grama da Fundação criado para fomentar a pai
e a compreensão internacional é o Programa
"Saúde, Fome e Humanidade" (3-H) que vísa me

lhorar as condições de saúde, aliviar a fome e in
crementar o desenvolvimento social e humano em

nações economicamente menos desenvolvidas.

Os rotarianos contribuem com recursos hu
manos e financeiros ao programa 3-H, desde 1979
e já enviaram para servir no exterior maís de
500 voluntários roteríanos, 'de aproximadamente
40 países. Por exemplo, no Sudeste Asiático, mé
dicos e dentistas rotarianos estão trabalhando
em campos de refugiados.

'

(Da Comissão Distrital de Relações Públicas, Ano
1986-87)
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'C,omeçam em breves dias o reeapeamento da 8R-280
A Companhia Constru

tora Continental de- São
Paulo, Inaugurou sexta
feira. junto à - Pedreira
Rio Branco, em Guarami
rim, a usina de asfalto,
que contou com a presen
ça de diretores da empre-,
sa. autoridades e o enge
nheiro-chefe do 169 Distri
to Rodoviário Federal,
Arnaldo Severiano de Oli
veira. A Continental é a

empresa responsável pelo\'
recapeàmento dos 29: qui
lômetros da BR-280 ., en

tre Jaraguá do' Sul e, a
BR-l0l _ cujas obras te

rão início imediato, ao

custo de Cz$ 24 milhões.
Com a proximidade da usi
na de asfalto, apre pers
pectiva para que as ruas

asfaltadas no centro da cí
dade sejam recuperadas,
haja vista que apresentam
visíveis sinais de deterío-

ORAÇÄO A SANTA
CLARA

Pela intercessão de
Santa Clara o Sr. todo
poderoso me abençõe e

proteja. V o I t e pera
.

mim os seus olhos mi
sericordiosos, me dê a

paz e tranquilidade,
derrrame sobre mim as

suas copiosas graças e,

depois dessa vida me

aceite' no céu em com

panhia de Santa Clara
e de todos os santos.
Em nome do 1:ai, do Pí-

'

lho e do Espírito San
to, Amém. Fazer os pe-,
didos a Santa Clara, 1
de negócios e 2 impos
síveis, rezar durante 9
días 9 Ave-Marias com

,1 vela acesa. Deixar
queimar no 99 die, Mes
IDO sem fé seu pedido
será atendido. Mandar
publicar no 99 dia.
Agradece. O.M.F.

ração, pelo constante flu
xo de- veículos, de todos
os portes.
Esta semana, à Prefeitu

ra de Jaraguá do Sul re
cebeu Q Volvo N_10, ad

quirido pelo valor de
ces 1.155.000,00. Em con

trapartida, está alienando
a Scania, recebida' em
doação da Receita Federal.
A municipalidade também
aguarda posição das re

vendedoras Ford e Che
vrolet, para a compra de
seis caminhões, cujo pra
zo de entrega varía de 6
a 9 meses; A aquisição de
outra escavadeira hídráu
lica S-90, não disponível
no mercado a curto pra
zo, está nos planos do go
verno municipal.
O Executivo está redifi

níndo a prioridade dos
projetos aprovados pela
Secretaria. Especial de
Ação Comunitária da Pre
sidência da República,
que contemplou o muni-

cípío com recursos para
aplicação' na 'área social e
esportiva. A informação é .

do prefeito Durval Vasel,
que comentou, satisfeito, a
eleíção do deputado Luiz
Henrique da.Sílveíra como
Líder· da Bancada do
PMDB na Câmara Fede
ral, qualificando de "gran
de conquista para Santa
Catàrina" e príncípalmen
te para o Norte do Estado.
Luiz Henrique tem em Ja
raguá do Sul o seu segun
do maior reduto eleitoral.
O primeiro é a sua cida
de, Joinville, da qual fora
Prefeito.

SEIVAS DO PARAISO
Agora vossa senhoria

poderá adquírír o novo

.restaurador natural pa
ra coluna, composto de
raizes e ervas medici
nais. Tomado via oral.

Oswaldo FurlaiClo
Rio Novo

89280 _ Corupá-SC.

Desfil Máquinas' Lfda.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínío e bronze.

'

Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.
.

Rua joínvtlle, 433 - fone 72-1564,

Jaraguá do Sul _ SC

Fabricação de esteírínhas borízontaís e ver

ticais, paineis pera divisões, todas em madeira.
Persianas horízontaís e também, com exclusivida
de. as verticais em alumínio e [uta: portas san

fonadas 'em várias cores e box para banheiros.
Consertamos também persianas. Aguardamos

a sua visitaI

, Lanchonete e Sorveteria PinguilD,
�\�! '

Lanches, pizzas, petiscos, sorvetes e gelo

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO
-

, �ua Angelo Rubíní, 1110 _ Barra, do Rio Cerro
Fone 72-2181 ., Jaraguá do Sul/SC.

Confeccões Sueli Lida
,

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

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

. F. 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC. ,

'

'. Loja<2 Rua REfinoldo Rau, na 530 _ F. 72-2911 -

, Jaraguá do Sul _ SC.
,

.

LoJa.3 - Rodovia BR-280 (km 6a) - Portal de Jardgu�.
/ .

-

J,ARAGIJÁ.:30,ÄJ'\Ü$BEMTECIDOS.

eia. lida.Spezia &
,
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR'

Madeiras, para construção e' serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 1f.? _ Jeragué Es
querdo _ Fone 72�0300 _ Jarag1iá do Sul _ SC.

INTERIMOVEIS
Intermediária

.

de
,Imóveis Ltda.
-VENDE-

... 1 sala comercial c/43m2, no 49 andar do Edif.

Domingos Chiodini.
_ 1 apto. c/2 dormitórios, dep. empregada, cl

garage, no Ed. Jaraguá. '

.

_ 1 casa de madeira próxima Posto Marcolla.
_ 1 casa mista na Barra do Rio Cerro.
_ 1 terreno c/5.184m.2, próximo Móveis Spézía,
Vila Nova.

R. JoãqPíccolí, 104 - fone 72-2111- Jaraguá do Sul

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

mentaiS, coroas, com entrega a domidl1à.

Casa das, Flores
Relnoldo Rau 606, esquina com ii João Píceolí.

Comercícd Floriani
�caba de receber grande· quantidade de máquinas

,
de escrever portatets OUVEm.

Preços de promoção.

Rua Ve�c1o da Silva Porto _ Fone 72-1492
JaraguA do Sul

MARSCHALl:. POLIMENTOS
A t�pecia/idadé está

III!S mãos de um
, profissi01l_(l/

POLIMENTOS

'Ço.(_Lavagem./impeza de
tetos e estofizme.ntos.

Rua CeI. Procópio Gom� de Oliveira. 21:1
Jaraguá do Sull.SC

'

j :.
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Escritório Contábil Garcia
,

,

' ,CRC-SC sob n9 0015

,Escritas ,fiscais e contábeis

Imp�to de Ren,da
Registro de Micro-Empresa

"

Confira a eficiência de nossos serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - 'Fone: 12-06,95

/

F010 CenleÊ Lído,
Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mais uma ampliação did 20x25 e um álbum como

brinde.

XEROX ;_ APENAS Cz$ 1,00

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes' de transito - In
ventários - cobranças e, 'advocacia em geral.
Rua Reinoldo Rau,' 8� - sala.4 '� Fone 12-27 fi

,

e
'

, PERSJANAS • 'OI • ESQ. DE ALUMíNJO ....,
,

� . R!!L!�!:Ú!!SC• '110.. FONE: 10473I72.Q886 �

Persianas hoi1Zontais e verticais.
box para banheiros,

d'lvlSões. toldos. portas sanfonadas, esquadrias,

'e' cercas em alumínío.
Consulte-nosi Fone 72-0995

ESCRITÓRIO JURlDlCO

José' liberto Barbosa'
Alela·ndre Dellagiustina Barbosa

A-D V o G A DOS

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

Jaraguá do Sul.

SUBA NA HONDA

CHE GOU, A

CONCESSIONARlA HONDA DA kEGIÄO. CO
MeRCIO' DE 'MOTOS, ASSISTBNCIA TÉCNICA

E BOu:rIQ� HOND�-WAY. -

ENTRE NEstA 'HÕN,DA DA MENEGOTI1

MOTÖS E SAIA PILOTANoo .(\. SUA MÁQUIN�.
Rua Adélla :Fischer. 239' (Rodovia BR-�280)

Fone'72-2999. _ Jaraguá,do Sul _ SC.

Está marcado para o

período de 22 a 26 de mar
ço de 1�81, o 39 Encontro
Nacional de Idosos, na ci

dade p,réÍÜana de Santos,
que deverá ser o centro
polarizador das pessoas da
terceira idade, que sairão
daquele conclave mais

motivados e conscientes
da importância do, homem

da Comissão Executiva e Conse- ,e da mulher maduros nos

,
' quadros da sociedade bra-

Edmundo :W1lle _ Presidente sileira. .No sentido de al

cançar Q maior sucesso, a

a dança dos - números no ano de 1987 ' r:o�:��:�u ���s�iaM��dJ� ,

corrente uma reunião pre
liminar no Auditório Só
cio-Econômico, no Cam

pus da UFSC, na Capital,
onde também participaram
os aíunos vinculados ao

NETI _ Núcleo de Estu-.
dos da Terceira Idade. Pa
ra esse encontro poderão
se, habilitar todos os ido
sos que se julg�lTem capa
zes de uma viagem ao li
toral de São Paulo, apre
sentando, . quando possí
vel, uma contribuição oral
ou escrita, nas reuniões
plenárias, para maior brí-

__

lhantísmo do conclave. Os
interessados poderão tele..

fonar
-

para (0482) 33-9445
_ NETI, diariamente, das
13 às 18 horas, para saber

, de maiores detalhes dessa

importante reumao dos
idosos dos nossos dies.

'Pelo presente edital ficam convocados tod�s
os pais, escotísta. antigos escotístas e d-:mals
membros do Conselho de Grupo para reunirem

se em Assembléia Geral Ordinária, em sua sede

social, sito à rua Joaquim 'Francisco de Pau�a, 156

nesta cidade a realizar-se dia 28 de fevereiro de
,

- ..

1981. às 14:00 e, em segunda convocaçao, as

14:30 com qualquer' número de present�s, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do día:

_ Aprovação das contas do exercicio anterior.
_ Eleição da Presidência do Conselho de

GIUpO.
_ Eleição

lho Fiscal

15� Grupo 'Escoteiro Jacorilaba
EDITAL DE CONVOCAÇÄO

O ano de 1981 corresponde a:

6100 do período Juliano
2763 das Olimpíadas
2740 da Fundação de Roma
2134 da era de Nabonassar
1981 do Calendário Gregoriano
487 da Descoberta do Brasil
165 da Independência do Brasil
111 da Fundação de Jaraguá
98 da Proclamação da República
68 da Fundação do "Correio do Povo", de

Jaraguá do Sul
53 da Emancipação Política de .Iguá do Sul
42 do Término da 2a. Guerra Mundial
25 horas foram conferidas ao 139 dia de

Fevereiro/87 _

13 de Fevereiro era uma Sexta-Feira
2 vezes os relógios bateram a meia-noite
,ele 13.02.1981

,

1 vez isto acontece na vida do
- Fritz von Itapocu

Adoraçâo
Humberto de Campos

Entrando eu em nossa sala de festa
que, entãe, dormia solitária e triste,
ví o chão que te teve a sombra honesta
e a ampla folha do espelho em que te viste.
E, tão longe de tí, no meio desta
saudade ingra� cândida surgiste,
atitude cristã. teJção modesta. .

serenamente a Santa Blblla abriste!'
Olhei: na sala não se via um vulto.
,E sabes tu, neste fervor que assombra,
como, ali mesmo, te prestei meu culto?
Foi de um crente o meu gesto ide coragem:
Verguei no chão que te reteve ii sombra;
beijei o espelho que te vira a.fmagem!
A' memória de Ermínia Fiseher Sant'Ana. Seu
esposo Luiz J. Sant'Ana _ Curíítba-Pk, 14.04.86.

Foto Nortelândia Ltda,
Rua Venâncio da Sllva Porto 185 _ FQIle 72-2804

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

pAGINA 10

30. encontro'
nacional de idosos

ORAÇÄO A SANTA

CLARA

o Santa Clara qUe, ti
veste a Crísto com a

,tua vida de pobreza e

oração, faça-te encon

trando-nos confiante à
providência do Pai Ce
leste no inteiro aban
dono. Aceitamos sere

namente a tua divina
vontade. Amém. Rezar
essa oração, nove.Ave
Marias durante nove

dias c/uma vela 'acesa e

no último dia deixar
até o fim. Fazer o pedi
'do de um negócio e

'dois impossíveis.
Publicar no nono dia.
Agradece A.G.L.

Clínica Velerinaria
SCHWElTZER

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

Clinica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,,

raio x; internamentos, boutíque,
Rua Jolnv1lle. n9 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)

Fone 72-2840 .... laráguá do ,Sul - Santa Catarina.
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Atual uoverno já pavilentou' 28 km de ruas
A .Divisão de Bstatísti

ca da Prefeitura Munící
pai de Jaraguá do Sul. a

propósito do quarto. ano

da. atual adfuinistração,
completado no día, le} de
fevereiro, revelou, o rela
tório do exercício � 86,
e do quadriênio. No ano

passado, por, exemplo, 8,8-
viaturas ,rodar� 1.380.621
km, as mäquínes trabàlha-·
ram 26.161 horas, com con

sumo de- 625.423 litros de
combustíveis ..

,
De 83 a .. 86.

as víatures rodaram .....

4.954.963km, 84 ..401 horas
trabalhadas' pelas máqui
nas e 2.168.831 litros .cen
sumidos de combustíveis;
Em 1986, foram pavimen
tados com lajotas e, para
lelepípedos.9,1.318,10m2. e
recuperados 11.321.94m2,·
ao passo' que no quadríê-

.

,nio, fosam calçadas .

211.003,99m2 de ruas e re

cuperados 18.048,81m2..

No revestimento de
ruas, foram trensporta
das, em 86, 26.269. carra
das de saibro, 11.360. de
barro. 6.232 de arera, 350
de brita, 1.018 de parale
lepípedos- e 21.333 unida..

. des de tubos de concreto.
Nos quatro ·anos:do atua.l

Ve'nde�- se'
Terreoo

Vende-se um. terreno
próximo a Marisol (la
teral), área de 42 x 35m.
I n f o rm a 'ç õ e s Fone
12�0091, com Flávio.

govemo,. foram 143.824 e, de 1983, a. 1986; um to
carradas de saibro e- ou- tal de 16.421. Os bueiros
tros e 56.815 de barro, construidos no ano que

. além de 18.143 carradas de passou,somaram 12 unida
água para irrigaçã.o de. des, no .enteate. nos últí
ruas e,,26.233 de lixo'do.� mos'q1,1.éltro anos.foram de
méstico. 18, uaídades,

As reformes de pontes
A�fábrica de tubos. pro- pênseis e .ponülhões atín

duziu no ano passado giram a. 83 ' unidades no
11.980 unidades. de díver- ano passado-,e a 195 no

ses bitolas e no quadríê- quadriênio. Da mesma for
nio, 56.853 unidades. A ma, em. construções e re

produção, porém, é pouca e, formas_-de bocas-de-lobo e

para as - necessidades da ligações, de esgoto. o re

Prefeitura. Isto se -observa Iatörío, mostra 361 unida
pela colocação. em 86, de des, que sobem para 2.125,
21.333, tubos de ·concreto. de 1983 a. 1986.

SOCIEDADE ESPORTIVA' JOÄO\ PESSOA�

EDITAL DE CONVOO.(\QAQ_,

A Diretoria .da. Sociedade,' Espc)ltiva�. João
Pessoa convoca tQdás os- seus Associados pare, a
Assembléia·Geral Ordinária a reillizar�se·no- dia
28 de fevereiro de 1981, em sua, sede soeíal, no
Bairro João Pessoa à Rua Um, anexa ao Bstádío

. João, Lúcio. às 17:30 horas em primeira convoca

ção . � em segunda convecação meia: nor'Ô após
com qualquer' número de Sócios presentes (art,

.

XL _ Estatutos Sociais), para deliberarem sobre
a-seguínte ordem do dia:.

1 _ D�sc�ssão e aprovação das .conêas da, di
retoria e parecer do CoaselhocFiscal relativo ao

, exereícío de 1986;
2 _ Eleição da Diretoria e respectivo' Conse-

r: lho, Fiscal para o exercido � 198'1:
.

3 _ Assuntos diversos.
Obs. _ Os interessados a concerreremcpare a

p.Jeição da nova- diretoria deverão apresenrar as
I

respectivas chapas até o día . 17 -de íevereíro de
1987, de acordo com o capitulo XV 'e réspeetívos

[ artigos dos- estatutos ',sociais.,
.

Jaraguá,do (SC), 15 de fevereím.de 198-1;
,

ErwJD Harmel _ Presidente

"

Comércio, de Produtos
Têxteis Walter

Cómpra e Venda'de Fios Têxtet., CoDes de Papelio e PlásUcoi

Retalhas de Técldos e OUtros� Têxteis.

Rua 21.3 de Agosto- 3.412,_,Bairro Avai _ Fone {0413)"_ 12�1211;

Residência: 12-2520 _
.

Guaramirim.SC.

ABANDONO DE EMP'REGO

ABANDONO DE EMPR�GO

De conformidade com o artigo 482, letra I
da CLT, convidainos o Sr. Geraldo Bandeira Souza,
portador da Carteira Profissional n? 22988, Série
'002/SC, a comparecer em nossa Empresa no prazo
de 12·horas. O não comparecbliento ficará carac

terizado o ABANDONO DE EMPREGO.
Metalúrgica Erw:lilo MenegoM!' Uda..

R. 590 - Erwino Menegottí, 381 Jaraguá do Sul-SC

De conformidade com o artigo 482, letra I
da CLT, convidamos o Sr. Francisco de Assis Pi

res, portador da Carteira Profissional ne} 46550,
, Série 009/SC, a comparecer em nossa empresa no

prazo de 12 horas. O não comparecimento ncará
caracterizado o ABANDONO DE EMPREGO.

Metalúrgica Erw:lno Menegottl Uda.
R. 590 - Brwíno Menegottí, 381 Jaraguá do· Sul-SC

ABANDONO DE EMPREGO

De conformidade com o artigo 482, letra I
da CLT, convidamos o Sr. V:aldir Hacher, porta
dOI da Carteira Profissional n91322(), Série 008/SC,
a comparecer em nossa Empresa no prazo de 12
horas. O não comparecimento ficará caracteriza
do o ABANDONO DO EMPREGO.

Metalúrgica ErwIno Menegottl Uda.
R. 590 - Erwino Menegotti, 381 Jaraguâ do Sul-SC

ABANDONO DE EMPREGO

De conformidade com o artigo 482, letra I da
CLT, convidamos o Sr. Ismael Marcos Veloso,

portador da carteira. Profissional ne? 26156, Série
001/SC, a comparecer em nossa Empresa no pra
zo 'de 72. horas. O não comparecimento ficará ca

racterizado o ABANDONO DE EMPREGO.
Metalúrgica' ErWJno 'Menegottl. Uda.

R..590 - Erwino Menegotti, 381 Jaraguâ do Sul-SC

BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE
ASSEMBIJ'lIA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Pelo presente edital estão convocados todos

os associados do BOTAFOGO FC em pleno direito
de voto. para Assembléía- Geral Ordinária a rea

lizar-se dia 15 de março de 1918, às 9,30 horas
em la. convocação, ·ou meia hora após com qual
quer número de sócios presentes para delibera
rem sobre a seguinte

,ORDEM DO DIA
1) Relatório. de atividades 'e' prestação de contas
de 1986;

.

2) Eleição e posse da nova diretoria para 1 ano

de mandato:
.3) Assuntos diversos.

Obs.: Os associados em atraso com a tesou
raria até dezembro de 1986, terão prazo para lí

quídarem seus débitos até dia 14.03.81 na rua

Angelo Rubini, 1.420 no horário comercial, sob

pena de terem seus titulos anulados, conforme
determinam os . estatutos.

.

Jeragua do Sul. 16 de fevereiro de 1987
.

Jaime Célio Piazera, _ Presidente
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'Relojoaria 'AV'ENIDA

"A História de nossa gente do pode lIcH só na sau�de"

PÁGINA 12

As mais finas sugestões para presentes;
j6ias, rel6gios, violões, troféus,

medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA'AVENrnDA

Na Marechal e Da GetáUo Varpa

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhás para_ todas as finalidades

Apra tamb6m ,aqaeeedorea a

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

Viação Canarinho Ltda.
o transporte carinhoso"

Programe bem as suas víagens de férias e

recreação. A "Canarlnho" coloca à sua dis
posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.."
Av. Mal: Deodoro" 987 _ Fone _ 72-1422

,

Jaragná do Sn)
-

SC.

CONFIRA A HISTÓRIA ...
i',;:H'Á 57' ANOS da, como correspondente do In-stituto

Num jO'go amIgável entre dois de �pbsentadorias' e. Pensões dos _-Co�
·

clubes de futebol em Curttyba (assim mercíáríos para os municípios de Ja
se escrevia), o sportman (leia-se joga- raguá do Sul e Guaramírím e atendia
dor) Bertolde Arantes levava tão for- à rua José Bonítécío, 111. das '14-' às 18
te chute' nä cabeça que caiu sem sen- horas.
tidos, morrendo dois dias após.' O Egfégio' Tribunal ' Regional
_ "Páginas Singelas" era o titulo Eleitoral fiXava a data de 12 de maio

de uma nova brochura dada a publící- para eleições em i4 municípios ..

oatarí

dade pelo poeta' e escritor Ildefonso nenses. pará: vereadöres e prefeitos, nos
Juvenal. Contendo prose, versos 'e dis- . municípios de Santo Amaro, Lauro

cursos, o ,escritor patrício dedicou' esse Müller. Barra Velha, Vídal Ramos, Uru

serviço literário aos srs.' Dr. Nileto 'Ta:' bící, Descanso e Itá, Só para vereado

vares, CéI. Lopes e, Major Accacío:... res, nós munícípíos de . Ituporanga,
� O Partido Republicano Catarí- Guaramirim. .Cepínzal, Taió, Tangará,

nense indicava para senador o CéI. Piratuba e Turvo.'
,

Lopes e Major Accacio...' '., ...... O ano começava quente na CA-
� O Partido Republicano Catarinen- "mara Munícípal, com a presença 'de

se indicava pára senador o' CêI: Pereí- Mário Nícolíní, Fidelis Wolf, João Jo

ra Oliveira, velho político merecedor sé Bertolí, João Lúcio da Costa; José
dessa alta .ínvestídura. Para. deputados Pasqualíní, Artur Müller, Francisco Mo

à reeleição -os srs. Drs. Bdmundo. da drock, Augusto S. Prodoehl, Erich' Ba
luz Pinto. Abelardo Luz e Fulvio Addu-

.

tista e Raimundo Bmmendoerfer. Artur
ci. Para disputar a- minoria foi índice- Müller apresentava projeto leí prorro
do o dr. Walmor Ribeiro, Por parte da , gando p/28,de fevereiro' o pag��ento
Allíança Liberal, disputava _

um lugar .de impostos e taxas, tendo em vista
de deputado o sr. dr .. Nereu Ramos, exagerada majoração" aprovado por
ilustre advogado nos auditórios: da ca- 7x2. Logo em Seguida um projeto, de

·

pital do Estado. Resolução, com parecer favorável,
.

era

� Em começos de: 1'930. era constí-: submetído ao plenárío, autorizando o

tuído o novo Conselho Municipal de Presidente a ,promover a responsebílí
Joinville (uma espécie da Câmara .dos dade do Pre'teito- Municipal,. inclusive

· dias de hoje), a que estava submetido contratar _advogado para esse fim. As

Jeragúé, como distrito: .Gustavo Rich- _ razões: o Prefeito desrespeitara as leis,
lín, Presidente; Eduardo Schwartz; Vi- baixara decreto anulando lei e outros

ce; Sergio Vieira, 19 Secr.: Ricardo _ delitos. Era aprovado por maioria. Más,
Karmann, �,Secr.� Marinho Lobo .e

.

entre mortos e feridos, todos se salva
Sergio Vieira, Comissão da Pezenda: vam .. ,.

Sergíe Vieira, Comissão da Fazenda;
Sergio Vieira e' Karmenn, Comissão '

Sàlubrídade: Karmann e Schwartz. Co:
missão Obras Públicas; Marinho Lobo
e Schwartz., Comissão. Instrução PúbÚ-'
ca;' Karmann e Lobo; Com. de Benefi
cência e Vieira e Schwartz, da Comis
são de Segurança. Cons, Municipal pra
não botar defeítol

...HÁ 40 ANOS
_ Acompanhado do Pe. Clemente

Dingler, novo reitor do seminário Sa
grado Coração' de Jesus, de Corupá,
vinha trazer ao pessoal do "Correio do
Povo" o seu abraço de despedida o Pa
dre Honorato Piazera. O virtuoso sa

cerdote iria dedicar-se a uma outra e

nobre míssão, de diretor do Ginásio de
Tubarão.· . .

-, Falecia em Blumenau, em fins de
.

janeiro, o sr. Hermann Weege, do alto
comércio daquele município. Era ehe
fe da firma que levava o seu nome em

Pomerode e irmão dê.Wilhelm Weege
e dona Berta Weege Marquardt, esposa
do sr. Walter Màrquardt. ,..

-
.

- Aos 79 anos falecia Domingos De
marchí. residente em Rio Molha. O ex

tínto, homem culto, exerceu por mui
tos anos o cargo de professor, pois era

bacharel em letras, tendo colaborado
com eruditos escritos no "Correio do
Povo". Deixava viúva a sra. Amalia·
Pedri Demarchi, 11 filhos, 44 netos e 2
bísnetos, Foi sepultado do Cemítéríe- de
Barra do Rio Cerro.

TUBO DE POLIETILENO·
(�NGUEIRA PRETA}

TUBOS, SANTÄ HEl.ENA (TOA:
FÁBRICA: RUA JOiNVILLE.l016_· FONE'(0473l 72'1101 '

ESCRITÓRIO: RUA CeL. PROCÓPIO GOMES, 99- FONE (0'473) 72,0066
,

JARAGuA DO SUL- SC

Foto "L 0,-8 S
Fotografias _ equipamentos de clne

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

Lanznaster
o seu relojoeiro

Jóias, relógios, alianças, cristais, troféus, meda

lhas e presentes.
Marechal 364, _ Fone 72-1267

•••HA 30' ANOS
_ o Diretor do Departamento de

Arrecadação e Beneficios, de conformi
dade com a Ordem de Serviço n92.618,
de 02-04-55,'designava o sr. Aldo Pra-

, Barão ,de Itapoou

..•HA 22 ANOS
.:.. O Registro Civil do _19 Distrito da

Comarca de Jaraguá do Sul, entre ou
tros editais, publicava os que se se

guem: N9 5.877 � Raul Tavares da. Cu
nha Mello e Doroti Vitoria Grubba, ele
natural de Mafra, brasileiro e advogado,
filho de Flávio Tavares da Cunha Mello
e de Djaura Fonseca Tavares e ela, fi
lha de Bernardo Werner Grubbe Jú
nior e de Áurea Müller Grubba, resi
dente à Rua Artur Müller, nesta cida
de. N9 5.878 � Milton Maiochi e Angela
Pereira, ele brasileiro, bancário, filho de
Alberto Malocht e Berta Maiochi e ela,
natural de Joinville, filha de João Pos
sídoneo Pereira e Rosa Pereira.

� Falecia Heráclito Lobato Macha
do, que por 28 anos emprestou, o brilho
de sua pena, em escritos vibrantes,
ocupando o posto redacional de A NO
TICIA, de Joinville, transformende sua

terra adotiva, entre as de maior proje
ção no cenário nacional.

• ••HÁ 10 ANOS
_ Era composta e. Mêsa da Câmara

de Vereadores para o biênio' 1977/78:
Presidente: Mário Krutzsch.. Vice-Pre
sidente: Eugênio Gascho; 19 Secretá
rio: Enno Janssen; 'lJ Secretário: Ma-
noel Milbratz; Lider do Governo: José
Alberto Klitzk.e e Lider da Areria:
Heinz Bartel.

� Dava-se, também, a transmissão"
do cargo do Pref. Eugênio Strebe ao

sr. Victor Bauer, a que compareciam o

povo e autoridades convidadas, ,entre
elas o deputado federal Pedro Colin, o
ex-deputado federal e cidadao honorá-.·
rio do muniéipiq, Lauro Carneiro de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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till �� ,olihl e ,'as,uele reativada. Campeaa,Io começa: em maio
.

'Atlética Banco do Brasil,
foi- empossada- a diretoria
com,mandato de. um ano,
tonaeda por Nilso Danna

',:Ceofirlados,8 'clubes'óa'1=, Divisã:o '�:::!d:��;'LO���r.e:!�
:�.'

,,', ."",' "

'

,- _ :' ''cretária Aíbertíne, Junkes
" -,'Oito clubes, confirma- tá, fora. da competição. -O :� Kliti:ke" tesoureiro

.

Sérgio
pam;'e vão :- participar -do Cam:peonato da la.. Díví- -Sohn, diretor técnico Nil ..

campeonato dâ la.
-

Díví- são terá chav� única, com SOB Franz diretora de ár

-são de Amadores .da. Liga turno e retumo, todos [e- bítros Ana Teranto e di

.Iarä.gUaeIl$e de ;,,; FUt�ool "gando centra todos, eJll retor de basquete Osmar

;�e, começará no dia 15 de - catorZe rodadas, sagreado- Vogel (Zito); O Conselho
mareo, ,S!o eles 'oõBota- se campeã a

-

equipe que Fiscal e a Junta Díseípll-
fogo� Cruz de Malta, -Mal- somar Q maior nútnéFO de; .nar Desportíva serão 'for

vice, Alvorada;: Améric8, 'Pt:>nt0s -nos' dois '; turnos. cmados .nos próximos días,

tdian�a;GrêmiO'Garibaldi 'Na. prÓxima ,terça-fe_ira, A LRVB realízou e'tn
e>tlU8:,rami os quatro''Últi- �diá 24, 11.a· sede da Itlga, 1984" campéonatos extra
'mos como convldados; ha- os Clubes se reúnem' para '

oãcíaís ,e em 1985" funda-
,ja vísta::que pertencem à ' 'aprovação '00 regulamen- da ,oficialp:lente "e iég�s- ARWEG - A Assocía- primeira reunião.

-2açD�Visão:'O campeão e to. confecção dá tal:!ela e -

trada ,j"\lÍitQ ao CRI). 'e ,çlQ Recreativa Werß que
'

VILA MARIANA ÀQUI
vice, adquirirãO 'o .díréíto -ecertos tinàis: FAC, promoveu oseu prl- 'realiza neste día '21 es- ;... O C.A. Baependi sedíóu
de díspútar, enL198B; o melro certame oicial, to- sembléia geral pera alte- '�i>ortante' amistoso de

Campeonâto E s t a du !lI Segundo Waldemar Vt-
davla, _

-

, permalléceu_ , na ração estatutária. está bolão no día 1 de feve-

i:Júnado:r, 'uma "ve,;, que" os eira;' presidente- da. LJF, inatividade no ano passa- promovendo um Torneio reíro, quando enfrentou o

.representanteS 'deste ano as partidas _ preltmínares do. O soerguímento da en- 'de Despedida em home- Vila Mariana, de São

ser�o novamente Cruz de serão entre asplrentes. O
tidade reuniu grupo de Ba,gem.

'

a ,'atual ' diretoria Paulo, abrindo o caleridá-

Màtta 'e: 'BoafQgo, 'atJiavés -quadrç de árbitros serä .

desportistas interessa<,1ps'qUe� 'äeixa--ra o 'cargo em rio bolonístíco da, cidade.

de 'conseaso e acordo ,fir- comandado pelo experien� márçó, nas, modalidades ,A vitória 'coube ao, Bae- '

mado. entre .os .clubes, te e veterano Alberto Ta- Nova 10-teca de bocha e' sinuca. A pendi,. por 1.494 a 1.324

,

'

'0 EstrelIä.�"qQ.e, não com- Jia.íltö, Ó .qae ê garantia ,'"t", Arwég mareeu para o dia palitos. Lamenta.;se a .pou-

pä,_r�êel,],'� r�tüiíáo ,que de- de boas,escalas e de'OFga- 21. do próximo mês, as- ca publícídade dada pelo
tiniU o�: pártréip�tes, j�s- Ilização.

'.

, el-' "março seIilbléia p�rÇl.eleição da' clube .. ao - acontecimento,

R---a'I'I--,-:-,.:d',e:- ".C_"-a"I,c'-a'"U,II·. -r'esc,e,. iateresse . AC paFtir de·· março, a :;afO�:":::�!���t:� :,!dà�sj=�:'�:;ó�
.

li,.
_ Loteria' 'Esportiva passará póde çoncórr�i' a _reelei� $erviço de relações públi-

,�'/Q'Gii�fe' d.� D�viS:ãO Mu- '.
A largád--ã, $iIÍ1uHâriéâ. de íá pat:a 16 jogos nos ção. a presidida por .Célio cas do clube.

__ Dicipa.1- de' ,Espores,_ .R�ul àcontecerá sob." a Po�te testes dos finais:::de'::semà_ Alberto Eisenhut. JEC NÄO VEIO - Ás
'A.r, ldi R .1,-' ç _A"lbert,'o 'Bau.'e'"r, 'e'-m"Ne'J;'e,_u 'nà-. 'Os prêmios serãô di- GÓES ,EM PRIMEIRO - f<>_Ítes chuvas clo"final�de-
yy'e

__ .�t o\.p1gtles, J!oi-a ,

.

..

. Ibiran:l�, esta'semana;. bus- Ramos e ,chegadà ou nas Vidi�os �ntre quem fiz�r O tenista Júlio Góes, u,m semana obrigaram ao can-

,car'.o regulamento e- de- lmedià'ç.ões -da" ponte ..

16 e 1:5 pont�s! sen.,do:que dos melh(;jres 'do, "'ran- éelamentodo ainistoso que

,JP�s.' s.\:lb�i:dios à realiza- Äbdon Batista ÕU, na Fon- ,�s chance� :i� ac;:er{ar 15. -king" brasileiro, patroci�" Cruz de, Malta e JoinVille

�i' n<;>, 'último dommgo te -Walter B�eithaupt (a ,'Jogos serao' lDalOre� {jo ,nado pela Kohlbach S.A., Esporte Clube realizariam

�e ma.J,"ço .ou' primeiro do- ,nova), -no -centro da _-cida- 'que fazer os
_

atuaIS 13 de _Jaraguá do Stil; f-oi o 'sexta,-feira à noUe, no Es-

�g() tie"abr-ilí,dG I Railye _de.;Esta. prová' de ,canoa-
.

pontos . .os cartoeg- da Lo- ve�ce?or" dOmi:ngo" dã, tiidio .Max �Wihelin. Est.a
A:I�)�oagem, em ,conjun- ,gero cujas ,inscri,çpes se- , te�a ,delxarão .de

_

se:r '110- -- pnmeua
. etaJ)él, da Copa_, e�liton�-,de ,�sp_ortes Bob-

to com', as Lojas, Hermes -ião �bertas,proxjjriallÍeIÍte, ,mIIlâ:�s, _pa�sand� a ser ao Vat 69; �Isputada �o .

.cen�), C10� .que' o JC?g? foi, con

.,Maeed&;,- no' :Ri()' -Itapoéu. vem despertando, interes- portagor. l�al a LQto., ,tro Pauh�ta de Tellls. A crebzado. em VIsta do fe

Elite' _FaUye "reunirá ,caia- -._se, e são cemuns, cànoei- As ,chances d9 ap,ostà- TV e a Imprenß6, de, �m ,ch��ellto _antecipado da

'���';",®tertas (feitas: cóm ros' cumpnrem otrajet.o dor acertar os 16 ]og?S modo geral, deJ;am amplo edIçao, antes da ,partida.

�.b�asl e' eanóas' (éntalha- para conhecer � percurs� 1!Iã? de 1/43. mHhõe�, ou
__ dés�aque a cQpquista ,do Descul�m a u.barriga': �'

gas em tFonco de' madei- . é'fIeiriánd6 pára a campe-, ����' ele.�:na dque J��ar. tenI�ta. ��ta s�mgna, ê se� , ie a.l1�pri·ns!i está SUJeI-

'f,a)w,"',: : \',"0' - . "i äe ' mI oes' e ca oes g\lIl a, ,e apa �,,' opa a, pnnqpa mente a inte-

............... .......--- .-...- ...... - __ , com a aposta minima de ocorreu em Ribeirão, Pre- riorana.

,::� ;:é',:: " :'CI.UBE --ATLSnCO BAEPENDI -um duplo. Para fazer 15 tQ, intetiorde�São':P�u1o,' NA_TAÇÄO SUSPENSA
" : ,; ':: -l1DlTAL: DE) CONVOCA(:ÄO pontos. entretanto,

/
as ,;DESPORTO SESIANO - - As aulas de patação do

chances se ampliam: 1 1,3 O Serviço de Esportes do Clube Atlético Baepeidi
- ,; ":- _ :,:;P�lo, :presente 'E9,ital ,ficátn convocados todos llliIhãó ou 650 mil cartões Centro de' Atividades 'do' foram-suspensas .dev.ido as

,

ós ,sócios Patrimolliais do Clube, Atlético ßaepen.: ,'por'aposta m,ínima, menos Sesi de Jaraguá, do Sul, enchentes,"'Exp1-ica�se: com
,

--di; .�fim de se reunirem em Assembléia Geral Ex� do que -as probalidades de remeteu mais de cem cor" a -alta do Rio Itapocu, as
-

traordmária, ,em. sua sede Söc'iaf, sito à RUa: Au- acerto dos 13 pontos respond,ências a empre-sas' águas invadiram a casa

" guSto. MÍeÍke" 46ô ':p.esta cidade, à realizar-se dia: atti:àis; que é de 111.5 mi- locais. para definir a for- das, máquinas
-

do Parque
23":dt=j' Fßverelrq �e -t981.' às 20:00hs é em segun-_' lhão (150 mil cartões por mação do Conselho Des;. Aquático "Haroldo Ris-

,da cOllvocação_ às .2Q:30hs com qUalquer númerO' aposta). Para os dois prê- portivQ Sesiano para STe tow", estourando os mo-

.,de Sócios ,presentes,- para Deliberarep:l sobre a se,. ,

Blios, os 31,5% do total da fixar calendário de com- tores. Com isso, a reno-

. guinte or-dem-"do <:Íi:a -

, arrec��açãG. sem, imposto petições, entre as, que con- vação do líquido não pode
, '_ Alteração dos E�atutos Sociais. '

de renda, serão, divididos firmarem participação. Na ser concretizada nas pisci.;
_'"

"

Jaraguá'do Sul, ,21 de Janeiro de 1981.
_

_

em 6Q%, para" quep:l acer- próxima semana, segundo nas; Assim, as aulas rei-
. ,

-;Reiner 'Módro',_, ,PresJdenle tar 16 jogos e 40%päta os Hercílio Mendonça'da Ro- nlciam-se somente no dia

l-"'=;;;;:==:::::::�;:::==;::::::=====::::;::;::::=;:::::;:::::====::::::::::'--",:'a�'c:::e:!r!!ta�d�Q�r.e!::s� de 15_ l?ontos. sa" deverá aCQnt$cer a' 24.
'

" A "'Liga ,Regional. de
/Velibol �; Basqueteböl loi

, ireativada., APós duas reu-
-;:'

.,' �. .

moes. "preparatórias,: na

,

norte 'do dia J3,� em" de
peadêncías da, Associação

em mo:vimentar o voiibol
e o basquetebol, modalí-.
dades que vêm crescendo,
principalmente, o vôlei.

está, decidido para, o mês
de maio, o inicio dos
Campeonatos "Adultos de
Volibol Masculino/Femi
nino er como novidade,
as equipes integrantes po
derão requisitar, até dois
atletas c;J.as equipes DME/
Kohibach. .que são a base
da seleção jaraguaense,
visando, com isso,' o nive
lamento das equipes, haja
vista a necessidade de ha
ver maior motivação entre
os participantes.

No día 9 de março, na

AABB; a Liga Regional de
Volíbol e . Basquetebol
reunirá os clubes, -às 20,
horas, para epresentacão
do regulamento,' fórmula
de disputas pára tO�das -às

'categorias e -estabeleci
mente das anuidades," en
tre outros assuntos. Já

-. Dímensêo esporlivd

O"_' " '_","

Tepi. qenle n,ova em Jaraquá
. r.S;:EquipâmßIltosparaEscritórioLtda�
c ,-

Venda: e asslstên(ia té�ca .
em geral.

;':
"

__ '- "-c';' ,,_-, Lô1a R Pres Epltáclo Pessoa 419
... '. � ... ' J � '_.. ,

.- .-

.... "'""
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ano.

Já o setor terciário cem-

tríbuíu com Cz$ .; .

Is Inotações de Flávio,José Renda per-capila, lermômelro do potencial dOlunicípio
_ Existem na cidade, uns desavergonhados e in- Na edição anterior, n' Os dados tabulados, 144.220.126,QO (empresas

-cívílizados que' se autodenominam "punk's", pichando As Anotações de Flávio tendo como fonte o IBGE, gcestadO'ras' de serviços).
muros e paredes de+prédlos, muna ação que merece, José, uma nota aguçou Indústria e Acaresc, reve- s.m.ados os fatv.tàmeilto.s;
repúdio da comunidade. Frases impublicáveis e des- a curiosidade dos leitores: Iam que na agricultura, na chega-se ao' total de Cz$
conexas, bem traduzem o estado. desses porras-loucas a renda peLcàpiia" do ja- produção" de aFrOZ, bana- 3.031.531.473,00, a,t,r.a vê s

que merecem cadeia e, como' castigo, pintar todos, os raguaense.Iqus-atíngíu, no ne, milho, mandioca, ole- da forçá de 2.685 empre
muros e pa:redes emporcalhados, com a comunidade ano passado (com base em rícultura e outros, a área sas . e 25.6�4 empregados.
assístíndo. '85), a importância de Cz$ cultivada, em 1985, foi de Estes, repetimos, São. reais,

43.307,00, que é o resul- 7.850 hectares, para uma e, certamente, seriam m8i.
tado do faturamento. de produção. de 81.312 tone- ,ores, caso todos, os cedas
Cz$ 3.031.531.473,00 dos ladas e íaturamentc de tros e formulários da, pes-

'

setores prímärío, secundá- Cz$ 66.740.000,00. Na, pe- quísa ACI:JS-Prefeitura.", tí
rio e tercíérío, pela popu- cuária (aves, bovinos de vessem sido' preenchidos e

lação estimada' do munící- leite e suínos), o valor da devolvídes, Apesar disto,
pio, de 70 mil habitantes. produção atingiu Cz$ .,. os números disponiveis já
Esta renda' per-capita é 99.730.000,00. No setor se- -atestam a pujança e o IPO
real, calculada, à luz 'tios cundérío, onde sobressa- tencíal, econômico da nOS
dados' existentes, no en- era-se as indústrias de ali- sa comunidade.'
tanto, ela é ainda maior mentação, vestuário, me- A, renda' per-capita,
do que esses números acu- ,talúrgicas, m e c 4n'i c as, -trensíórmeda � na.: ',' moeda
.sam, porque centenas de construção, e, mo'bi1iário, cömereíal, o dólar, é de
pequenas e médias empre- comércio' varejista e ou- US$ '2.417, calculada- na
sas índustríaís ,e comer- tras índústrias, o fatura- taxa. atua,l, 'uma- das_mais
dais não forneceram o' fa- mento foi de Cz$ �. elevadas do: Pa:is, segundo
turemento de 1985, 'preju- 2.720.841.3'47,00 naquele analistas.
dicando a pesquisa da As
sociação Comercial e Pre-
feitura.

'

Os dirigentes de 150 es- condições de homologar O'' Programa Creches
, , celas 'particula1"es do Es- os pedidos de cada esco- Domiciliares, , iniplant"!do

- Ein Nota Ofíeíal publicada na páglná sete do tado. reuidos segunda- la, que já estão sendo en-
em' Jaraguá do ,Sul nó ano' ,

,"Correio do Povo", o PMDB" ainda "alfinetando" Ve- feira em assembléia geral, caminhados. de 1985, vem 'alcançando'
gíní. dá por encerrado . o 'rumoroso caso polítíco. O em Florianópolis, decidi- Isto poste, no caso espe- grande receptividade, a
Presidente da Câmara, por seu turno, 'presta esclare- ram aceitar os 35% de rea- cifico de Jaraguâ â.o Sul, ponto de constantemente
cimento (vide box, nesta página), afirmando ..ser in- juste das semestralidades, os três estabelecimentos ser requisitado. A opera
verídico o' compromisso da publicação, da retratação � s tab e 1 e c i da' s pelas íntegrantes ,da .rede .par- cionalização dá-se, através
pública, que saiu na Imprensa, Ele prometa [r- a fundo portarias 4 e 5 do Conse- tícular de énsíno iniciam da Secretaria de Desenvol
no caso. lho Federal de Educação. ,as aulas segunda-teíra, día vimento Social.ß Pró.;.Cri-

_ Uderànças politicas do PDS, PFl, PDT e' até do Os estabelecimentos : re- 23 . .são eles o, Colégio São ança, No município; fuä
PMDB, reuniram-se no 'finaCde...:.Semanéll, com 'ó pre- 'jeitar�m os 15 por' cento Luis, Colégio .Dívína Pro- cíonam catorze' creches,
sídentá da Câmara Orival VégiIii, para traçar um pon- de. negoctação com ,os' vídêncía.e Escola Jaraguá todas COIn' a éapacidade'de
to de ação comum" para fazer frente ao Executivo l\fu- J?8IS,.: autorIzados' pelo.s (C.entro Educacional Evan- cliénte'a esgotada, ,haven
n'lcipal. Na Câmärà, 'o 'Executivo já não temm. maio,. orgaos' federais, mas re-, gélico). No' dia 16' últi:rno do previsão de' implànta-

, rla,e pelo que consta, OrlvalVegini terá todo (> asses- s�l'Yeram encaminhar in- começou ti ano letivo pa- ção de oútras'vinte e, duas,
,saramento neeessál1lQ� inclusive jurid.'c&' no presente dlvldualmente" propostas ra Os aluno.s das rede es- durante este ano.. O ero

" "aifairrr• J, "! de correção da defasagem tadual, e ulUnicipal. O' !lloglama ,de' instalação 'es-
ao Conselho Estadual de curso supletivO' dO Divina' tá COhcllddo" todavia; a

,_, A.s e�caramuças internas vividas pel� PMPB, EdUcação. Os dirigentes Providência' i,niciou dia 2 Co.ordenado.ra MÚilicipal
, têm vistas ao pleito d,é' 88. Lauro Siebert era o.homem acreditam ,que o. CEE tem de fevereiro. de Creches '

DOlDlciliares,
do esquema para, a presidência da ,Câqtara� um tran-

'

....... .;..__--.....-..._--.--_--_-
Sra. Alfa Pamplona, dese-

polim para a sua indicação a vice�prefeito, tirando A P E D I D O ja: anteéipar e soliCitar
AC1<tmar Winter da j.ogada. Winter, de ' recpnhecida outràs, para o. atendiIJiien-
força política, 'no, interior e periferia"não esconde que, " N'ola"d'B", Esc'I,'arecI·m,e',n'lo, " :to. �os ,,�i��r�os pedidos
a sua próxima meta p,olítica é a Prefeiturà. A luta'vai "

""'_�, felt_os <;�laS. q'oniunidades
, ,contiJluar.

'

,da penféria da cidade. '

Empresas também dese
'. jaril, converitar; ,para o

,

atendimento aOS filho.s de
suas funciónáI;ià$,. A Weg,
por e:x:empJo" terá doze
creches' çlolD'Íctlia:r;es ,e a
Marisol vem ultimándo
det�lhes

..

pâra O'integ:r:àr o
- pr�gra�a:' NQs próxímos
dias, o. Coordenàdor Esta
duál de Creches 'Domici
liares, \!:Überto Gianesini

, virá a Jaraguá do Sul, p��
ra discutir a implantação
de creches em convêntbs
com as empreSas interes
sadas.' ��.,

_' Sinal des tempos. Até o ano passado; ao tér
mino das sessões legislativas, os

.
edis do PDS saiam

apressadamente do plenádo, enquanto" os peemedebts
tas 'tomavam o recinto. Hoje a sítnação se inverte.
Sendo minoritária com a saída de Vegini e o isola
mente de : Menel, estes, com a bancada pedessísta é

que tomam de assalto as dependências, para reuniões
de bastidores. ' "

'

_ A bancada do PDS tem seis vereadores e a do
PMDS'sete. Como Olival Vegini (que deixou o PMDB)
e Menel "fecham" com o PDS, fazendo maioria, o Exe
cutívo, nos próximos dois anos, terá muitas dificulda
des na aprovação de projetosepolêmícós, ainda maís
se considerar que o PDS detem' duas importantes Co
missões" 'dentre,Jas <PIais a de Fínenças e Orçamento
do Município.

'

_ Além disso, pedidas de Informações ,deverão
ser constantes, O presidente Oríval Veg'ini já, encami
nhou dois. Isto parece que não assusta o prefeito Dqr
val Vasel, .que confessa. tranquilidade. ,"EIes PQldepa
vii' com,' o que qufzer, até pedir uma CPI que n,ã9 vão
encontrar htregulandades. Será pura perda de tempo.
Vão-apenas quebrar a cara mais uma vez", diz,

"_ A natureza deu', no último final-�e-seinan�
-outra grande' lição aó seu principal predador, fi bicho.:
homem. As' enxúl'F�:das r e as enchentes,' com as suas

danosas cOnseqüênCias, são reflexos das agressões que
recebe, pr'incfpal1nente' pelos' dema.tamen'tos indiscrTt
minadOs. A Jiaturezà qúe tudo dá; quer lambém pro
teção, para que outtos, DO futuro, pOSSam desfrutá:-Ia.
!'ense nisso:

'

"
,- Terminou no dia 13· de" fevereiro o horário

,brasileIro de verão, retrocedendo os relógios em ·uma
hora. Vai continuar no próximo: verão. o. dia 13 caiu
numa sexta-feira, que terminou com 25 horas e os re

lógios das cidades e das residências bateram duas vezes
à meia-noite; A hora ganha, de graçà, ago.ra certamen
te será descontada no camàval. E viva. o sambaI. ,

ANTES DE TOMAR. UMA

DECISÃO, TOME, UMA

DECISÃO INTELIGENTE.

Café' SISSE

tara.lÍ: 'lais_22
Rede particular ioicia aulas dia· 23 ,.' crecüés; el 81

Tendo em vista as pUbl1éações Inseridas nos '

Jornais liA Noticia", "Extra", Dláilo Ca:tarinens.e,
"eorreio" do Povo" e IIJornaI de Santa Catarliila",

,

em edições, recentes; CUIilpre-'me,esclarecer o se-

guinte a opinião'pública:
'

1� _ Não é verdéllde e nem tampouco fpl as
sinado por nós a �ota de esclaredlmento à �'opi
nião públ1ça", retratandó-nen:. ,das declalaçõe8'
feitas aos Srs. Durvat' Vasel, Ademar Duwe, Ivo
Konell e Luis' Alberto Oeschler.

,

� _ Cumpre�nos informar que.na reunião
do Dlretór.to Municipal, no dia 11 do corrente,
'após debates, decidiu� pela não expulsãO de
minha pesSoa do Diretório do PMDB, bem como

chegou-se a,conclusão, que,todos retratassem. entre
si das atitudes tomadas, com o intuito de preser...
,var a unidade partidária.

'

39 _ Em nenhum momen:to, foI: !decidido que
houvesse publilcação de "nota de esclareclmento"
e "retratação ,públ1ca" sendo indigno tal rom-,
portamento, de quem ass'1m procedeu, é havere-..
mos de tomar medidas necessárJ,as p_ ' reparar'
tal gesto' insano.
."

, ORIVAL VEGINI
Presidente 'Id.a Câmara de Vereadores

Jornal. dQ 6..teitõr;, a

forçá da ColiiUDlçaça� '",
,

.mpressá�
",

Faça dq r�tiQvC[! a sua'
assínatura "do

"Correio do Povo"
Você é especial para, n��.
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