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Blocos desfilam' sáb'ado e' 'terç,a-Ieirâ
seil

Na' reunião do dia 23 da da Regional. Vic�nte da
Associação 'Comercial .

e ropreso.
industrial, foi deíínítíva
mente 'encerrada a discus- ,DESCREDENCIAMENTO .

são. posto que não se ehe- A SAlDA

gou a nenhum resultadö Os hospitais Jaraguá e

positivo na definição de São José, continuam acu

uma fórmula de ajuda> ü- . mulando déficits. A diá

nanceira aos dois hospí- ria. paga pelo Insmpg é

tais de Jaregué do, Sul, símplesmente . vergonhosa.
pela' .

comunidade, para Diante dos fatos arrolados. RFFSA VAl IMPLANTAR'
fazer frente' a crise eco- a saída seria o descreden- ESPELHOS >

nonnca. Os empresários cíamento, implicando na
.

A Rede Ferrovíána Fe-
.

haviam decidido por uma elítízação das internações, deral implantá na próxí
participação. desde que haja vísta que não seriam ma semana, napassagem
houvesse contrapartida da ínternados .J;?dcieJ?tes > pelo de nível: da rua Reínoldo

classe médica e da prefei- Inamps, Werner Schuster. Rau. dois espelhos conve

tura. A Associação Regío- do .Hospítal Jaraguá, disse :KOS, de 80cm de diâmetro

al·Médica, em seu posícío- que Q rombo é ,demasia- cada qual, para o aumen

namento, afirme que 'os damente grande e é pos- to da segurança _ quando
profissionais também são sível que o convênio seja do trânsito das composí
atingidos pela crise. .íacé denunciado antes de 31 �e, ções. As sapatas de., sus
aos baixos honorários re- março, passando o Jara- tentação foram fundidas e

cebídos e que, PQr isso. guá a atender somente in: a implantação destes espe
: não foi aceito o. desconto temações particulares. pa- lhos inaugura uma expe-

de determinada percenta- . ra sobreViver com 'meios riência nova à nível d,"

gem em favor dos hospi- ,próprios..'
,

Brasil. Em caso de aprova
tais" pela utilização de Já Magda' Rauv.do H9S� cão, outras passagens de

suas instalações � dos ins- pítal São José, afirmou nível, de. maior trânsito,
trumentos. -; que o nosocômío continua- receberão idêntico bene-

Os médicos proporem a rá atendendo pelo Inamps fícío. <,

criação .de um conselho até 31 de março. data fi- A RFFSA pro�ov:u
comunitária, formado pcr nal dáda pelo Inamps pa- melhorias na sinahzaçao
várias enfídades represerí- ra que os hospítaís contra- L em todo o munícípío, com
tatívas. com a finalidade tados renovem os., convê- novas sirenes e cruzes de

de conseguir apoio fil'ê1', nios com o Instituto. A de- Santo André', aumentando,
ceíro. Houve igualmente cisão, tomada -em conjun- com isso. o fator seguran-
intenção de alguns pröfis- -to com a maioria dos hos- ç�a::.� ��_�__

siQnais da m�dicina em pit�is catarinenses� �. nã� CLl�JBE' DE COMPRAS NO
colaborar expontaneamen- assmar o conv�mo e

5
te, .

segundo o presidente aguardar as medIdas do D�r falta de- público, a

reunião que definiria no

dia 19 último a formação
de um Clube de 'Compras,

Desde segunda-feira, o Social de Corupá Cz$ 30 envolvendo as mercearias
vice-préfeho Oto Ernesto mH. Seminário SCJ Cz$ e pequenos comérc�os de

Weber. de Corupá, vem 20 mil, FEIU e Movimento gêneros alimentícios bási-

respondendo pela Chefia Bandeirànte Cz$ 10 mil cos, foi adiada para o dia O Centro Empresarial rio.' Um amplo· auditóriô,'
do Executivo, em função cada qual. 5 de marçQ, às, 20 horas, de. Guatamirim, um prédio para duzentos l'\lgares, se

das férias do prefeito Al- Outros projetos trami- na Associação Çomercial e de 432m2, em dois pavic rá parte integrante do
bano Mekhert, por um tam no Legislativo. Den- Idustrial da Micro e Pe- mentos, deverá ser inau- Centro Empresarial, segun�
prazo de trinta dias. 'Oto, tre eles o que concede rea- qüena Empresa do Vale gurado no dia 19 de maio. do o presideIite da: ACIAG.
que já foi vereador, ocupou juste de 50% a pens.ioni�:-. do ItaJ>ocu, na rua Venân- As obras se encontram em Aclino Feder.
a Prefeitura, como titular, tas e inativos e 40% aós, cio. da Silva Porto. Este fase final e o CEG será se- O Centro. Empré'sarial
durante a· gestão 73/17. serviqores ativos e. ainda', Clube, de Compras obje- .

de da Associação Comer- de Guarami.rim é o resul
Como um dos primeiros o que cria o 'quadro oe tiva suprir com mercado- c;al, Industrial e Agríco- tado da gção da' dà�s� em-:
atos. Oto remeteu' à Câ- servidores municipais, que rias as vendas, direto .do Ja, devendo abrigar ainda presarial e "de ·órgãos pú�'

.

mara MunicipaL projeto.: permitirá o enquadramen- atacado e fontes de pro-. outros serviços básiços bHcos interessados n� 'con
de-lei concedendo subven- to dentro das atiVidades dução. , para a comunidade, como .cretizaç'ão de uma >-nova
ção às seguintes entidades: funcionais. possibilitando A AMEVI vai implantar o spe, Centro de Treina- Iniciativa voltada para o

C.E. Teresa Ramos Cz$ 60 uma melhor avaliação das dentro dos próximos trin- mento; Sindicato das In- desenvolvimento geral do
mH, E.B. São Jósé Cz$ 60 atividades e desempenho ta dias, uma assessoria d�stri�s da Alimentação é município. A preço atual.
mil. Grupo Escoteiro Leon do funcionalismo munici� cQnt�9j1, .

exclusivamente
.

SindiCato das Indústrias da O' prédiO deve custar em

Dehon Cz$ 30 mil, Ação paI.
.

,

.�. J.!.ß�:äjssociados. Construção e ,do ,Mobiliá- tOfno de Cz$ {' milhão.
"

---_ .•._-----__,;__........;...--....;_------.---.----------."..-

ABRIL _ Distrital do Iions.:_ Jaraguá receberá centen:as de casais. - IRTIMI: EXPOSITORES CROMADOS.

A�ude, p...i't.1c�per' seja um hOISpedeJ.ro. MOVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL.,

Inamps. \ que. poderãe re

sultar em descredencía
mente.
Neste jogo dé forças, vai

sobrar. para Q segurado da

prevídêncía, ameaçado de

perder a assistência hos- '

pitaler, em Jaraguá do
. Sul.

(:) primeiro desfilei dos
blocos carnavalescos acon
tecerá a partir das 20 ho
ras deste. sébado, 28, na

rua Reínoldo Rau, do qual
participarão o Bafínho, Pé

,

Quente, Sacarrolha. Bloco
dos Sujos, Kí-Kaska, .Aba
dabadu, Cartomantes e Es
trelinha do Mar. este de
Navegantes, especialmente
convidado pela Prefeitura.
através da 'Secretaria de
Turismo. para mostrar o:
sambe dos ritmistas e a

ginga das sambistas, todas'
moças. Os blocos serão
"puxados" pela bateria' co-

_ mandada pelos mestres
Manequinha e Perí '. que
na noite de sexta-feira
realizaram Ó. último en

saio.
O desfile desta'noite se

rá observado por uma co-�
rmssao julgadora. dístrí
buída ao longo do trajeto.
A

.

premiação aos três me-

lhores colocados. será en

tregue na terça-feira, últi
mo día de .desííle no asfal
to da Reínoldo RaU: A
concentração dar-sé-á nas

ímediações da Lukísa, a

exemplo do carnaval pas-
sado. > _' ,

., :
Nos clubes. onde' as fo

lias serão mais intensas, o'
, reinado de .mômo 'initiou�'
se sexta-feira. O C.A: Bae
pendi' realízou o seu. Baile

.

Azul e;Branco, abrindo o
carnaval de salão., .Neste
sábado será no Juvenius,

-

.
-

.

". .

'. ' r-.-' _' '.'

domíngo e. segund,é!:. nc
Beira Rio e na terÇü-felrâ.
encerra no Juventus. Ein
todos _

os salõe's,Ya(�cotl,�
tecer o concurse d,e blQçös
e fäntasias.

'. �.'
Nas sociedades Botafó

go, Vitória e Doertttg. úIO'
programa Intenso vai ser

cumprido, à tàrde e à nüf
te de acordo _ com o . cJQ-'
nograIDa esÚlbe)eC,i.(lô'_-,

..

.

.
. -'

,- �
,'. �

o
,
atendilento'

Em funcãe do' carnaval.
toda a movimentação e o

ritmo da cidade será al-.
teradi'l. :e que/bancos per
Pl'8necerão fechãdos, se

p.unda, terça. reabrindo às
13 horas de quarta-feira
de cinzas, o mesmo acon

tecendo com a Prefeitura
Municipal, que abrirá ape-

Inauguração . da CES se'rá_. em, maip �
..

�

nas no 'segundo -expedren
te. Da mesma forHl'9- e: Fó
rum' -e os 'Clirtõriog- 'Judi
ciais' e> Extra-:.Judi.ciais, te·';
rão,.expedre1'ites._a,penas a'
partir do período da tarde
de quarta-feira. O mesmo
se aplica aos ó!pãos es-

taduais.
.Dto Ernesto Weber governa' > Corupá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_ Colou grau domingo,
'

I

dia 22, em Nutrição, 'pela
Universidade Federal do

Paraná, tendo por local a

ReitQria da UFRR, a Sra.
Kátia Hínschíng Bauer, de
tradicional íamílíe [ara
guaense, esposa- do médi
co Dr. Victor Bauer Jú

nior. Parabéns e sucesso

na carreira.
_ A SCAR - Socleda_'

tele Cultura Artístfca de

JaraguA do Sul informa
que as aulas da Escôla de
Música lnldam-se qutnta
feira, dia 5. Na mesma da

ta começ..... as aulas de

violão. para cujo curso a

entidade tem lD'SCrlçõe'S
abertas. na casa da Cul
tura.
_ O Dr. Mario Söusa,

. que embarcou esta sema

na para os Estados Unidos,
para possa em Rotacy In

.temational, como gover
.

nador distrital, recebeu do

seu clube UID,a placa; pe
los 25 anos de Rotary cem

por cento, completados
dia 23 por sinal consagra
do ao rotariano.
_ Rosemary Schlochet,

de Nereu Ramos, é a Ga..

rota Sweeter Som 87, elei
ta _bado, em CorupA. no

SalIô Atlrac;lore'S. A "gé1l'O-'
tá SImpatia" é CéUa De
marchl. Rmremary,. como
prêmio, recebeu Cz$ 2
mil, medalha e passagem
para Foz do Iguaçu e ,Pa

raguai. A promoçlo foi
sucesso.'

.

_
. Padre. Donato Wie

mes, Vigario responsável'
pela construção da Igreja
,Màtrlz S. Sebastião, assu

me' às 8h30 deste domin-

20, o víearíato da Paró
quia Santo Huberto, de
Ibirama. Veio transferido
da l'ar6quia S. Judas, de
São �auto.
_ 'No dia 8 de maio, o

Beira'Rio realiza seu Bal
'te de' Aniversário com o

PÁGINA 02

Catarlila no dia '14 de
março, na Proeb. JA o con
curso Miss Brasil, aconte
eerä em 4 ,de março. em

Sio Paulo,· promoção do
Slst_a Brasileiro de Te
Ievísão,

fiO POVO

Candidatas laraguAMiss 87ai
Com o patrocínio da

balcelis, a Prefeítura/Secet

e Cäesar's Club promovem.

dia 7 de março, o Concur

so Miss Jara�uá 87. Apre
sentado por Andréia Reis,

Miss Santa Catarina 85 e

Celso Nagel, nove candi

datas concorrerão ao títu

lo: Tereza Agostini, Josa

ne Buchmann. Miriam
. Sasse, Sandra Regina Mo

retti, Rosani Junkes, Mau

rise Kríeser, Jane Terezi�
nha Lennert, Eltrita Butt

gen e Margaret Denise

Schmidt. A MÚsica será

do Conjunto Marca Re-

MÁReJA E RUBENS _

Sexta-feira próxima, dia 6,
na Igreja N. Sra. das Cre-

, ças, Barra do Rio Cerro,
às 20h, o casamento ali
nhado de Márcia da Sil
va e Rubens Petry. Már-
cía é filha de Eggon João

.r : (Laura) da Silya e Rubens,
de Evandro (Lilian) Petry,
A recepção acontecerá
em dependências do C.A.
Baependi e de antemão
seguem os cumprimentos
aos, noivos e respectivos
pais.

Josane Dalse Buchmann Jane Tereztnha Lennert

ENLACE HUFENüSSLER/
ZIPF '

,

A Capela N. Sra. do Ro
sário, do Rio Molha, foi
palco da cerímõnía de ca

samento de Brigitte Hu
fenüssler e Leonardo Faus
to Zipt, dia 21, sábado, às l

rlzani e às 18h ,... Rubens 11 horas, unindo as socíe-
Voigt/Maria Inez Klenen. dades jaraguaense oe blu
No RiQ MQlhA, 18h. Fell- menauense. Brigitte é fr..

pe Oesterré1ch/Ida Heiser. lha, do casal Rudolpho
-. Completa seu prí- (Karín] Hufenüssler e

meiro aínversárío dia 05 Leonardo, é filho de Lee
de março, o gerotínho Da- nardo (Elveny) Zipf. O· ato
vid Anthony Menslin. A fOi. testemunhado pelos
mamãe _Magali, nossa lei.. casais Marcos Greul/Rita
tora, reune seus amígut- Fausto Zipf, Carlos F,
nhos e familiares no gia 7, Schwartz / A n a L ú c i a

próximo sábado, em de- Schwartz. José Gil/Ester
pendêncíes da Vieirense. Zipf, Eduardo Gomes/Bea-

_ Presidente Augusto: tríce Daniele Gomes, paulo
Hermes Schmiflt, do Círcu- André Hufenüssler/Fabia
lo ide OrquidÓf.llos de Ja- ne Ewald e Cláudia Lube.

raguá do Sul, marcou as- Uma recepção íntima foi
sembléia do Cojas para o oferecida após o ato.
dia 9 de março, pará
prestação de eontas e tra-
tamento de assuntos díver-

CARNAVAL EM CORUPÁ
sos.

'

.

- Seis de março é o

Dia Mundial - da Or-ação,
Na data, a Igreja Evangé
lica Luterana 'programou
encontro às 16 horas, em

alemão .e português, no

centro e, às 20 horas, em

Santa' Luzia,
_ A representante elei

ta no �i9S Jaraguá, irá a

Blumenau ao Miss Santa

- Maurlse Ktles.er gistrada, de Curitiba.
-----.------�--�-_

..,- - __ .

Grupo 48,. Redenção. às

_23h, e, na mesma data o

Baependl . promove baile
em homenagém às mies"
com ßenry Polack e seus

Violinos Mágicos e

°

Grup�
Musi.cal. ,

..... Ademar Lotín Fras-
.

seto (Cída), que por muí-.
tos anos dirigiu o Centro
de Atividades do Sesí em

Jaraguá do Sul, foi e.ScQ-·
lhído o presidente. da CCO
dos Jogos Abertos de
Santa Catarina, em Cri-

_. Para uma permanên
cia de quatro díss, insta
lou-se em Jaraguá do Sul,
no final da Procópio Go
mes, o Circo Montecarlo,
com

.

suas· internacionais
atrações. É um grande cir
co onde são mostradós
grandes espetáculos.
_ Neste día 28, sábado,

na rua Reinoldo Rau,
COncurso de Blocos do
Carnaval de Rua/8?, Idea
llzação da Secretaría Mu

nicipal de Turísmõ. Oito
blocos vão deSfilar e con

correr. A coluna marcará

presença na comtssãc [ul-
. gadora.

_ Diretoria - social do
Beira Rio convidando pa
ra o carnaval/87, em suas

dependências, Domingo,'
dia 19, .matinê infantil às
15h, à noite as folias co

meçam às 21h e dia 2, .às
'

23h, com concurso de
blocos.

.

_ Casam día 28, sába
do, na Igreja Matriz, às
16h15 _ Honõrío Rosniak/
Marísa Fischer, 17h15
JOSé Cabral/Carmem T;"

cíúma.
� O Clne Jaraguá 'traz

à sua tela o grande Ama
do Mazzaropí em "Um

Caipira em Baríloche", em
horários especiais. Sábado
às 1915 e 21h15, domingo
às 14, 16h30, 19h15 e

21h15 e de segunda à quin
ta-feira, às 20h15 minutos.

Será na Soco Atirado
res dias 28, 19 e 03, co�
Sweeter Som e Musical
Os Díplomatas. Na segun
da-feira, dia 2, 18h, car

naval na Praça ..
Artur

Müller. Haverá igualmen
te concurso com premia
ção das três melhores fan
tasías, em bloco ou indi
vidual, na noite dé terça
feira.

'Ilil Mariae
, o ponto elegante de "vestir bem os seus pim
polhos•.Agora na Marechal Deedoro 819. a sua

espera, sempre cOm as últimas novidades.

Mamãe
-

Coruja
Se� filhos merece� uma loja só parà eles.

Loja Mamle Corujã o 'castelo de seu i'eizinho e

,sua p�incesinh�. :Enxovais- para. bebê, roupas in- .'
. (anto-Juvenis, perfumes, bijouterias, artigos para-

'

pres.entes.
- .' ,

Rua Barloo do ruo Branco 168 _ Fone 72-0695

J61as. relógios. pulseiras, anéis, alianças.
prataria, aiugos em ouro e tudo o maís para
presentes na

I'

Rellioari·a Ivenida
Marechal Deodoro 443- e Getúlio Vargas n° 9

I'
I'

I'

Barão do Rio Branco, sa'la 4

FONE: 72.2607

-Sorveteria Ki-Delícia-=
. -

. �

�..,. � 2/6°80 _ defronte da Arweg.
rcadão Malhas,

'

Em Jaraguá do Sul, uma nova opção 'para vocêc .

Ven,hai comprove ,e usufrua das saborosas sensações Ki-Delicia.
Aceitamos e�comendas para festas, aniversários casamentos e
tros t�ll,�epmentos. '

-'

'r;!��"f d'[�� �::>. . � �

ou-
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Engenheiros e a'rquilelo's, preocupadls CII a qUllid'ade da_. ,Iãl·de-ob'rl,':
, técnicas' durante a execu

, cão das obras.
E esta anomalia é cru

cíal, De repente, deseo-
.brtu-se que ser pedreiro
_ como revelam engenhei
ros ligados' ao' ramo -=- ren

de mais que determinadas
atividades no- setor índus
tríal e pessoas sem nenhu
ma ou com. pouca experi
ência predispõem-se a eri

gir obras, ocasionando
problemas técnicos, tais
como escoramentos inade
quados ou insuficientes,
desobediência às normas

téenícas determínadag em

cada obra pelos engenhei
ros e arquitetos, total fal
ta de nivelamento e pru
mo n,á consrução, mau

isolamento' (ou nenhum)
de pisos e coberturas,
além de outros.
Lamentam os engenheí-

ras que as normas ditadas
pela engenharia civil são
deixadas de 'lado em de
terminadas obras. "as ve

zes por iIicompetência ou

por insistência do próprio
proprietário, que no intui
to de economizar dema
siadamente põe em risco a

segurança e' a .sstabílída-
de das obras em questão".
Resumindo, os depoi

mentos ao "Correio, do
Povo" mostram que estão
ocorrendo sérios proble
mas técnicos, apesar das
orientações de engenhei
ros e arquitetos,' preocu
pados com a qualidade,
aliada a economia e a se

gurança necessana que
todos desejam. Alguns
"profissionais da constru

ção civil", junto com de
terminados contratantes de
mão-de-obra, confundem

Nos últimos tempos,
com o' crescimento da

construção civil em Jara

guá do Sul, multo, embo
ra a indefinição governa
mental neste setor, ocor

reu uma verdadeira prolí
feração de pessoas auto

intituladas "profissionais
,

da construção civil", on
de se incluem, dentre ou

tros, pedreiros, carpintei
ros, eletricistas e encana

dores, a maioria dos quais
sem nenhuma qualifica-

,

ção Oll competência com

provada para tanto. .O fa
to vem preocupando os

engenhéíros civis e arqui
tetos, responsáveis pelas
obras, 'que seguidamente
são notificados pelos pro
blemas que ocorrem nas

construções mal feitas,
.

muitas delas por não se

guirem' 'as' recomendações

ecenemíe com ausência de
ferre, ou utilizam _. pouco
ferre nas obras, bem como

misturas fracas de con

creto e argamassas" con
tribuindo para o aumento
da insegurança, e proble
mas técnicos" '

Segundo as informações,
neste conjunto de adver
sidades. não compreende
toda a mão-de-obra jàre.,
guaense, no ramo, São tal

.
vez cerca de trinta p�r
cento da totalidade, entre
os auto-íntítulados "pe
dreiros" e outros

.

desqua
lificados proüsáíonalmen-'
te. que vêm à cidade a

procura de emprego. A
mão-de-obra típicam�nte
jaralluaense é boa de mo-

'do geral, definem . enge
nheiros e arquâtetos, toda
via, ressaltam, pseudo-pro
fissionais denigrem a clas
se e comprometem o tra
balho dos psópríos enge
nheiros, que através do

.

movimento que se inicia,·
tencionam reciclar e me

lhorar a qualidade; bus
cando, acima de tudo, co-:
mo afirmem, "a seguran
ça".

Mas até que se atinja o

objetivo proposto. enge
nheiros e arquitetos acon
selham os clientes, a' pro-

, curá"los para que' indiquem
profíssionais competentes
pera o erguimento das
suas obras.

-

Feira da Malh:a: estand:es vendidos
, ,

o Rotary Clube de Ja- As empresas que vão

-ragué do .Sul, j� comercia- expor. e vender. seus, pro
lizou todos os trinta e três, dutos na Fetra são: Carí
estandes da I Feira da Ma-

.

nhoso, Artemallres. Mar
.lha, marcada para o perto- catto. Dalila, Josí Confec
do de 18 a 26 de julho, no ções, Mirtes, Da J n � i a, "

, Parque Agropecuário "Mi- ,Manske, Dalcelís, Dalmar,
nistro João Cleophas". A Lauder. .San Remo, Crís
mar. Person, Torres, Dar- mar, Torres, 'Darpe,

.

Gar
pe, Oarní's e Fruet. Além ni's e Fruet. Além destas,
destas o Besc terá um es- o Besc terá um estende no

tande no local. local.
-

, ..

,

centagem das' :vendas se

rá revertida ao Rotary
Club, para o Natal da Cri
ança Carente, há maig de
30 anos realizado em Ja

raguá do SuL

Municípios já discutem' movi'menlo econ8mico de 81
Os encarregados muni

cipais do movimento eco-

.nômlco dos municípios de

Jaraguá do Sul, Barra Ve

lha, Corupá Schroeder.
Massaranduba e Guarami
rim, estiveram reunidos
esta semana, para traçar
diretrizes com vistas ao

, levantamento de dados
econômicos da indústria,
comércio e agricultura, ré
ferentes ao

.

exercício fi

nanceiro de 1986. As De

clarações de Informações
Econômico : Fiscais, que
contém os valores do mo

vimento econômico é que
definem os índíces de re

torno do ICM aos munící

píos. As DIEFs, a exem

plo de
.

anos anteriores,
devem ser entregues até o

dia 30 de abril.
Outro encontro micror-

regional reuniu contadores
das Prefeituras Munici

pais, ne sede. da Assocía-.

ção dos Municípios do Va

le do Itapocu. O objetivo
foi a elaboração de pro
postas ao Tribunal de Con

tas do Estado,' para sim

plificar e desburocratizar
as normas de controle da

execução ' orçamentária e

fiscalização financeira jun
to as Prefeituras. A atual
diretoria do TCE, presidi
dá. por Octacílio Pedro
Ramos, mostrou-se sensí
vel a proposta, sendo a

simplificação' uma das me

tas daquela Corte.
E na quinte-feira, dia

26, o delegado da Amvalí

junto a FECAM e o secre
tárto-executívo da Asso-

. dação, Aldo Passold e Dá
via Leu, respectívamente.

participaram em Florianó
polís, da eleição da nova

dii:etoria
.

da Federação
Catarínense das Associa
ções de Municípios;

Senai tem vagas
Promoções paralelas' es

tão também programadas.
A Feira da Malha Perma�
necerá aberta das' -9 às 22

horas.' ininterruptamente.

para cursos
o Centro de Treinamen

to do Senai de Jaraguá do
Sul, que deu inicio segun
da-feirá, 'día 23, às 18 ho
ras, ao curso de Supervi
sores de 1a .. Linha na área
de Mecânica, está infor
mando que tem inscrições
abertas até o díe t l. de
março para os cursos ope
racionais de torneiro me

cânico, ajustador mecâni
co, eletricista instalador e

costureira índustrial, com

carga horária de 200 ho
ras e serão ministradas das

.

mentes sejam abertos e' 19 às 22 horas.

que, também, à cidade te-' O Senai está implantan
nha uma, nova opção pa- do o curso de costur-eira
ra o escoamento dó tráfe- índustrial, pela manhã ou

ge. Atualmente apenas à tarde... com 400 horas, a

uma ponte pênsil faz esta nível de aprendizagem,
ligação. aberto a candidatas a par-

.

O vereador Ataíde Ma- til' 'dê 14 anos de idade.
chado (Dadt), reivindicou Dá mesma forma, o Cen
o calçamento das ruas tro de 1Treinamento está
João Doubrawa (Tifa da colocando às empresas
Pólvora}, Henrique Mar: +alunos dos cursos de tor-.

quardt e Francisco Todt, nein) mecânico, ajustador
estas na Tifa dos Perei- mecânico, eletricista ins
ras, Já Almiro Farias Fi- talador e costureira indus
lho {Peca} solicitou a ins- trial. Os menores poderão
talação de um parque in- !"er contratados como. "me
fantil no Loteámento San- nore� aprendizes" e per
dra, em terreno de pro- menecem, meio expediente
pri.edadé do municípIO e, na empresa e meio expe
aindá, a iluminação públi� . di.ente

.

no Senai.
ca, pela Celesc, na rua Informflcões no.Senai .-

Mariano Witkosky, lateral' :mil' I!"irl(lT'f) PE>cl,-; 26�

da rua Prefeito José Bauer. f;rne 72-0722.

Estado de Santa Catarina
.

PREFEITURA MUNICiPAl;. DE CORUpA,
D E C R E TQ

.

� ,'01/81� .'

Institui Ponto Paeultatívo
OTO ERNESTO WEBER, Prefeito Municipal

de Corupá em exercício, usando de suas atribuí
ções que estão de conformidade, com o ítem X1.ll1
do artigo '70 da Lei Complementar ui?" 05 dê

26-11-751
.

DECRETA'Drival: ponte' entre Y. L.alaulFi,gueira
Ati. '1i?) .; Tedo em vista as' festas Carnava

lescas, fica instituído o Ponto Façultativo nas re

partições Públicas Municipais, nos dias 02,,03, e.

o primeiro
.

sxpedíente do dia 04 de·Março de

1987.

O Legislatívo Municipal
concluiu segunda-feira as

sessões ordinárias do pri
meiro mês, do atual perío
do. A· aprovação de indi

cações tomaram a pauta
da ordem do día. Orival

Vegini e Errol Kretzer,
solicítaram ao Samae. a

implantação da rede de

abastecimento de água
a0S Loteamentos Maran

gorli, Itajara, Bartel, Miel�
ke e Núcleo Habitacional
Vieiras. Vegini também
encaminhou pedido para
estüdos dOfO órgãos que
compõem á 'Prefeihíra ]'12-
ra a construção de umu

'Pönte em concreto arma

do sobre ci rio Itap'cicu, li
r.ando a Vila La]au a Ilha
da Pt!ueira, por,s1bilitando,
COtIl isso, que novos 10tea-

Art. 2i?) _ Este Decreto entra em vigor na

data de sua' Publicação, revogadas' 'as disposi
ções em contrario.

Prefeitura Municipal de Corupá. . 25 de-
Fevereiro de 1987.

.

oro ERNESTO WEBER
Prefeito MuniCipal em Exercido �

..

',:

FAÇA A SUA ASSINATURA � Cz$ 200,00

Rua. CeI. PrOCópio, GoJP.es, 290 ou Fone: 72-'0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul":'" Semana de 28/02 a 06/03/1987 CORREIO DO POV'O
----�------------------------------------------------�

ANIVERSARIANTES : N�CIMENTOS

Dia ai/janeiro
Douglas, filho Sérgio (Leo
níde) Uler..
Dia OI/fevereiro.
Rodrigo, filho Ivo (Alice) ,

Welk..
Dia 02/fevereiro
Juliana, filha João (Lín
domar) Wuerges.
Dia 04/fevereiro

. .João Felipe, filho Carlos

(Marli) Barzenski.
Dia 08/fevere1ro
Juliana. filha, A ,s s i r

(Laurete) Wolpi.
Dia 091fev�reiro
Raquel, filha Siívio (Al

zira) Klimekowski .

. Dia lO/fevereiro'
Fernando, filho Egon

(Ma. Lourdes) Karsten.
Dia H/fevereiro
Paulíne, filha Edu a r d o
(Mérçia) Horn. '.
Dia 12/fevereiro
Josíane, filha Levíno (El
mira) .Spredemann: Rafae
la Maria, . filha

.

Lourival
(Karín) Conti.
Dia Ia/fevereiro

"Rostlene, filha Antônio

(Célia) Dal-Ri; Daniel, fi
lho Elton (Lucíení) Furini.
Dia 14/feverelro
Eliana. filha' Rudibert (Ive
te) Grützmacher.
Dia' IS/fevereiro
Diego, filho Inácio [Lúcia)
Petry. '

,

Dia' 16/fevereiro
Janice Rosa, filha Sebas
ttão (Rosângela] Franco.
Dia 17/fevereiro
Cláudia Daíana, filha Luiz

(Emília) dos Santos; Joice.
filha José (Zulmira) da
Silva; Cristiano, filho Má-
rio (TeIma) Goerg; José
Paulo, filho Waldemar
(Dilma) Dornbusch.
Dia 18/feverelro
Díonei Anderson, filho
Dionísio (Ana Maria) Va

rela; Dionei,' fílho Idilson

(Janete) Erdmann: Eliete,
filha Edvino :(Rosarii) Kla
bunde.
Dia 19/fevereiro �

Fábio Herculano. filho Jo
sé (Moacir) Machado.

Senhores
Assinantes

Pracla,lDas de Casaßlentas
MARGOT ADELlA GRUBBA LEIL�N, t>ficial do R.:

gístro Civil do 19 Distrito da COmarca de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa, Cata,rina, Brasil. faz �ber que compareceram em
Cartório exibindo os documentos exigidos pela Iei, a fim de se
aabilitarem oara casar, os seguintes;

,

Edítal 15.314 de 17.02.87.
Ademar Martins e Dilma
Ventura
Ele, brasileiro. solteiro,
pintor, natural de Rio do

Sul, neste Estado. domicí
.líado e residente em Vila

Rau, neste distrito, filho
de Gentil Martins e de
Helena Martins. Ela. bra
sileira, solteir� do lar, na
tural de Santo Amaro da

Imperatríz, neste Estado,
domiciliado e residente em

Vila Rau, neste
.

distrito,
filha de José Domingos
Ventura e de Erondina

Assunção Ventura.

Edital 15,315 de 17.02.81.
Elemar Nazatto e Marinês
Rozz.a
Ele, brasileíro, solteiro,
representante, natural de

Jaraguá do' Sul, domicilia
do e residente na Rua: 07
'de setembro. 48, Caruaru
Pernambuco, filho de Ire
neu Nazatto e de Carmen
Pradi Nazatto. Ela, brasi
leira, solteira. auxiliar de
escritório, natural de Mas
saranduba,

.

neste Estado.
domiciliado e residente na

Rua: Jorge Lacerda, 456,
nesta cidade, filha de Ana-

FALECIMENTOS
-_._-

Dia Oa/fevereiro
'Angelo Márcio Martins, 7

dias,
Dia 06/fevereiro
Maria Bassani Lorenzetti,
19 anos.

Dia 07/fevereiro
Paulo Hafemann, 85 anos.

D1.a 081 ftwereiro
João Zacko, 74 anos.

Día 09/fevereiro
Micheie Moser, 23 horas.
Dia H/fevereiro
Amandio Lange, 55 anos.

Dia 12/feveretro
Bruno Kanenberg 38 anQ�
Lauro Arndt, 54 anos.

Di,a
.

14/fevereiro
Emma Radünz, 83 anos.

Uia 15/fevereiro
Edeltraud Rux Lemke. 50
anos..
Dia 17/fevereiro
João Felício 'dos Santos,
'6B anos.
Dia l8/fevereiro
Rosa Joana. Ramos. 58
anos;' Frida tipp Rosa, 69
anos.

Dia 19/fevereiro
Gustavo Bruch, 64 anos.

cleto Rozza e de Agnes
Císz Rozze,

Edital 15.316 de 18.02.87.
Alexan,dre Fernando Ha
fermanD' e Denise Marta
de Moura Saban
Ele, brasíleíro, solteiro,

.

comerciano. natural de
Jaraguá do Sul, domící
.líado e residente na Rua:
Alfredo Krause, 62, nesta
cidade. filho de Renato
Hafermann e de Carmen
Hafermann.
Ela, brasileira, solteira,
professora, natural de
Curitiba-Pro domícílíado e

residente na Rua: João
Picolli, 165, apt? 202, nes
ta cidade. filha de Jarge
de Souza Saban e de Hil
da de Moura Saban.

Edital 15.317 de 20.02.87.
Décio Bogo e Leoníce Císz
Ele, brasileiro, solteiro,
empresário. natural de
Massaranduba, SC domi
ciliado e residente em

Rua: Leopoldo Augusto
Getent, 264, nesta cidade,
filho de Rinaldo Bogo e de
Dolores Bramorski Bogo.
Ela, brasileíra, solteira,
comerciante, natural de
Masseranduba, SC, domi
ciliado e residente em

Rua: Brusque, 115, nesta
cidade. filha de José Cisz
e de Allda Fodi Cisz.

Edital 15.318 de 20.02.87.
Jorge Alves Nogueära e

Marlete Kühl
Ele, brasileiro, solteiro,
Tecelão, natural de Perei
ra Barreto-São Paulo, do
miciliado e residente em

Jaraguá Esquerdo, neste
distrito,' filho de Francis
co Alves Nogueira e de
Orezina Rosa Nogueira.
Ela. brasileira, solteira, do
lar, domiciliado e residen
te em Rua 487, em Vila
Nova, neste distrito. natu-

.PÁGINA O

. 'ral de
Estado, filha de Albert
Kühl e de 'Rovena Kühl.

Edital 15.319 de 23.02.81
Juarez Jurandír Vegínt
Márcia Ramthum
Ele.

_
brasileiro, solteiro,

analista de sistemas, na,
tural de Luís Alves-Santa
Catarina, domiciliado e re

sídente na Rua: Procópio
Gomes, 1.360. nesta cída
de, filho de Euclides Ve
gini, e de Colastíca Strin
gari Vegini. Ela. brasilei
ra, solteira,' índustríal, na

tural de Brasília-Distrito
Federal. domícílíada e re

sidente na Rua: Lourençq
Kanzler, 461, nesta cidade,
filha de Elias Ramthum e

de Vali Ramthum.

Edital 15.320 de 23.02.81.
OslíI.arino ,EvangelISta e,
Aparecida Batista R'ibeiro
Ele. brasileiro, solteiro,
operano, natural de Ce
dro Alto-Rio dos Cedros,
neste Estado, domiciliado
'e residente em Garíbaldí,
neste distrito, filho de
Antonio Evangelísta e de
Maria Terezínha de Lima.

·

Ela, brasileira, solteira. do
lar,' natural de Cedro Al
to-Rio dos Cedros. neste
Estado, domiciliada e resi
dente em'Garibaldi, neste

·

distrito, filha de Olívio
Batista Ribeiro e de Anto
nia Batista Ribeiro.

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
· mander passar o presente
Edital, que será publicado
pela imprensa em Cartö
rio, onde será afixado du
rante 15 días.

Vende - se"
Terreno

Vende-se um ·terreno

próximo a Marisol (la
teral), área de 42 x 35m.
I n f o r m a ç õ e s Fone
72-0091, com Flávio. I

e Cargas

Aniversariam hoje: 28
Sra. Bma K. Marschall,

, em Corupá; Srta. Adelína
Laube, Ivete Cecília Fran

ceschi, Tereza Lennert
Franceschi Sra. Iris Krau
se Bartel. 'Fernanda
Emmendoerfer, Sra. Fritzi

Fiedler, Sr. Martinho Jo

sé. Henn, Sra. Ingrid Ra

dünz Hornburg. Sr. Antô

nio R. dos Santos, Sr. Vi

torino Pelles.
Dia I� de março
Sra. Leonísia Cisz Losi,

Sra .. Ana Maria Rozza,
: Sra. Janete Gramkow, em

Rondônia; Sr. Waldemar
Reeck, Sr. Victor Bernar
des' Emmendoerfer, Sra.

Paula Baeumle, 'Sr. Osó

rio José Schreiner, Sr.

Ronivaldo ,Hoffmann, Sr.
Alfredo Blank, Sr. Edson
"Orlando C ..Müller.

.

Dia'< 02/março
Sr. Gunther Ewald Boss,

Sra. Marise Liane Mars
chall Schulze (Jlle), Sr.
Waldir Warhaftig, em

'Curitiba.; Sr. João Girolla,
Sr. Pedro Baeumle, Sr.

. Wilson Schmitz, Sra. Iara

Ballock Vargas, Wander
Luís Buzzí, Vilmar Maurí
cio Liekfeld.
Dia 03/março .

Sr. Ernesto Silva, Sra. Cla
ra Albus, Sr. Oldair Dal'Ri,
Sra. Anésia Bortolini Dal'
Ri, Srta. Náiade , Piske,
Srta. Aridréa Jaqueline
Prodöhl Kátia Aparecida
Bonomini, Aline, . Rozza,
Beatriz Mehler, Lucimar

Fusi, Cláudio Karam, em

Curitiba.
Dia 04/março
Sr. Carlos Rutzen. em Co

rupá; Sr. Benícío Rogério
Pedrí,

.

Sra. Márcia.Mara
Horst Schramm, em Blu

menau: Denize Marcatto,
Sra. Loní Hornburg Ivo.

Rístau Júnior (Schroeder),
Simone Teresinha Schwar

tz, Estela Berenice Stín

ghen.
Dia OSlmarço
-Wíllían, filho Raul (Ma
ria Fátima) Marschall,
.sra. Elisabeth Vieira, Sra.

Iris Lange Engelmann, Sra.
Lúcia Luíza Albrecht, Ro

gério Jackson Raduenz,
João Alves Pereira, Inês
Fock, Maria Sueli Radtke, Estamos renovando as

Margarida Schwartz, Mar- assinaturas de 87. "Pedimos.
ciele Píccoli. que o pagamento. quando,
Dia '06Jmarço possivel, seja feito na re-

Srta. Araci Pieper, Sra. délção (Procópio Gomes
Elizete Magd, Sra. Julia- ,290), ou então remeter
na K.V. Coutinho, Ana

.

cheque nominal cruzado.
Cláudia, filha Liberato Os valores conStam no

- -(Hilda) .' Ronchi, em Jlle; ,expediente do jornal.
Aldo Mannrich. A Redação

Passagens
Rua Cei. Procópio Gomes' de Oliveira, 290

Fone: 72-0091 _ J9raguá do Sul-SC.

,- O e spa C'h a n I e
�,

L
.

í c' i a
'

ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULOI�'��ÃOS DE' QUEM LHE OFERECE O MELHOR
EM ATENDIMENTO. .

'

FUNCIONA. JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUA - AV. GETULIO VARGAS, 26 - FONES: 72-1261
12�2018

,,�.

FALE COM o LÚCIO E RETORNE SEMPRE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_Melallirgicls via is urnas para eleiçAI dos, dlrlaeales sindicais
.

_" .\..

chapà; - mas garante que
ela é legitima e como tat;
hêver,á de ir até 'as ins"
tâncias superiores para
garantir à pärtíõípáção
nessas eleíçõés.
Salário justo ê emprego

para todos são as princi
pais bandeiras de lutas da
Chapa. "Força Metalúrgi
ca". Nelas se incluem a

recuperação � das perdas
salariais e aumento real
dos salários, escala móvel
de salário com reajuste
mensal e com base na in
flação real dó período, es

tabilidade no emprego, re
dução da [omada de tra
balho para 40 horas se

manais, sem 'prejui'zo nos

salários e salário desem
prego para todos.
O plano geral de traba

lho está baseado na orien
tação dos trabalhadores
através de UIJil ínformatívo
mensal, a organização dos
trabalhadores para a con

quista de melhores condi
ções de salário, de traba
lho e de vida; defesa dos
direitos inalienáveis do
trabalhador e, ainda, man
ter e melhorar a

- assístên
cia odontológtca, paga
mento

. de 40% dos medi
camentos, barbearia, dís
tríbuíção de material es�
coíar e transporte aos as

sociados enfermos.

o Sindicato dos Trabs
'lhadoree nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas
e do 'Material Elétrico de
Jamguá do Sul, realiza no

mês de abril. dias 9 elO,
Cl eleíção da diretoria,
conselho fiscal e o conse

lho de representantes jun
to a Federação. Desta fei
ta os metalúrgicos vão as

"Umas pare a escolha dos

;novos d1rieentes do Sindi
cato com opções, haja
vtilta que uma. chapa de
oposíção foi organizada. e

registrada no Departa
mento Regional do Traba
lho, encabeçada por Luiz
Carlos Busana, denomina
da "Porca Metàlúrgica",
enquanto a chapa situa
cionista é líderade por Lí
no Dalpiaz.
A categoria reúne em

Jaraguá do Sul em tomo
de 10 mil trabalhadores,
dos quais mil e quinhen
tos síndlcahzados, como

acredita Luiz Carlos Bu

sanai que sístematícemen
te vem reunínde os com

pa:nhelros de chapa, tendo
'inclusive lançado o pri
meiro panfleto, que busca.
orientar, organizar. defen
der e assistir a classe. No
panfleto, a Chapa 2 de
nuncia os atuai�. dirigen
tes do Sindicato pela ten
tativa de impugnação da

Chuvas Irouxeram prejuízos superiores a CzS 3 mUhões
As fortes chuvas- regis

tradas há duas semanas

em Jaraguá do Sul e re

gião, que deixaram um

rastro de destruição e

prejuízos. provocaram per
das no município' de Cz$
3.314.900,00. O levanta
mento foi concluido esta
semana. Em termos de
serviços públicos, regis
tràram-se danos elevados
e a 'Estação de Tratamen
to de Agua do Samae fi
cou parcialmente submer
sa, com isso a cidade fi
cou sem água por maís de
dois días. No setor priva
do, as empresas maís atin

gidas foram a. Estofados
Krause, com Cz$ 65 mil
de prejuízos, Indústrias
Reunídas com mais de
CZ$ 1 milhão e, ainda, a

'Indumak, Artefatos dI"
Concreto Mohr e a Trans
portadora Müller. A Esto,
fados Figueira teve pre
juízos de Cz$ 150 mil e

a Ajocar Cz$ 10 mil.

da rua, por erosão Ei de
um 'pontílhão de 41m2. E
na rua Bernardo Dorn
busch ocorreu erosão na
cabeceira da ponte: To
dos estes estragos some
ram Cz$ 491.800,00.

-

vestímento em Ríbeírãö
Grande, solo com necessi
dade de um novo traçado
na mesma localidade e

deslizamentos em Ribei
rão Grande, Ribeirão Ca
valo, Tifa Schubert. Gari
baldi, Macuco e Rio Cerro
Esquerdo. Houve destrui
ção total de três ponti
lhões, uma ponte e. uma

ponte pênsil, ocasionando
prejuízos de Cz$ , .... ,.

1.181.500,00. E ainda asso

reamento do sistema de

drenagem pluvial nas ruas

João Planinscheck, Anto
nio Ayroso, Eleonora sa
tIer Rubíní. . José Albus,
Walter Marquardt e João
Januário Ayroso, que ne

cessitará de Cz$ 202 mil.'

A área social apresen
tou o seguinte quadro:
490 residências atingidas,
62 danificadas e 2 destruí
das. Cínco edificações pú
blícas

-

municipais foram
atingidas, 1.600 pessoas
ficaram desalojadas, 1.200
recolhidas em residências
particulares e 400 em ou
tros locais.

Lilorinas lêm·
novos preçosNo sistema viário urba

no, verífícoucse desliza
mento do talude na rua
Preso Bpítácío Pessoa, o

transbordamento do ribei
rão na rua 348-Dietrich
Borchers, face ao assorea

mento, onde danificou-se
a pista e novos tubos ne

cessitam ser colocados. Já
na rua Frederíco Barg
houve destruição do leito

Desde o último dia 15
de fevereiro, as automo
trizes que fazem o trajeto
diário entre Corupá e São
Francisco do Sul circulam
Com novos preços, autori
zados pelo Governo Fed�
ral. A passagem de Jara
guá do Sul a Corupá cus

tar agora, Cz$ 10,00; de
Jaraguá para Nereu OU

Guaramirim Cz$ 8,00; de
Jaraguá para Joínvílle Cz$'
10,00, para Arequert C_z$
12,00 e, de Jaraguá do Sul
a Säo Francisco do Sul,
Cz$ 16,00.

MUDAS DE CAFe

O Escritório Local da .,...Acaresc. localizado na rua
.

Barão do Rio Branco, ain-
da 'dispõe de mudas de ca-
fé caturra, de porte bai-
xo, para venda. As 'mudas
foram adquiridas em Cam
boriú é estão sendo co

mercializadas <1-0 preço de
custo, isto é, 3,00. Elas de
verão ser retiradas no

Agropecuário.

O sistema viário, para a

sua recuperação, exigirá
investimento de Cz$ 214
mil. Houve erosão do re-

Ressurge o. enxadrismo em Jaraguá
.

Ö Clube Jaraguaense e 13). Heinz F. Taeschner
de Xadrez, prestes a com- - 2,00 pontos. Os troféus

pletar 35 anos de exístên- e medalhas da competição
cia (31/março), concluiu foram patrocinados pela
neste mês. o Torneie de SECET.
Verão, que reuniu enxa-

.

O Clube se prepara para
dristas jaraguaenses e intervir nos Jogos Aber

guaramirenses. O torneio tos, em Críciúma. reter
foi realizado entre novem- nando às disputas, após
bro e fevereiro, através ausência de vários anos.

do Sistema Schuring, cuja Dentro dos preparativos
classificação final é esta: está previsto a realização
1). Walter Sonnenhohl _ de um torneio aberto, pa-
11,50 pontos, 2). Ricardo ra enxadristas da região e

Feldens _ 10,00' pontos, também três match com

3). Marcos Mahfud _ 9,00 São Bento, Joinville e

4). Aleeste Berri _ 1,50, Blumenau, além de um

5). Aldo Prada _ 6,60 pon- torneio interno para a

tos, 6). Oscar Mendes Fí- classificação dos seis ta
lho _ 6,50, 7). Roberto buleiros que representarão
D'Aquíno _ 5,00, 8). Dr. o município nos JASe.
José Constáncío de Albu- Dirigentes do CJX obser
querque _ 4,50, 9). R09É'- vam que tais preparativos
rio Vieente _ 4.50- 10). SB- se realizarão desde que
via Kleine 4.00, 11 \. haja liberação de recursos

Paulo Pereira _ 4,00 .. 12'- financeiros por parte da

I_v_a_ld_0_K_u__cz_k_o_w_sk_i_--_3_,0_0__m_u_n_1_·c....;ip!;...a_l_id_a_d_e_...... ----...:--��----'""'--'--'F-- .�._-------,...----"----"-------- ..

e, clnvite
Culto

Igradecimento
para

Á f.8Billta de

BRWrNO LIPPINSKI

falecido dta 18 de fevereiro, aos 66 anos de

idade, deixando enlutados a esposa,. 2 filhos, 2 n

lhas, 2 enteados. 2 genros, 2 noras e 9 netos, agr,a.;.
decem as JIUlU1festaçÕe8 de pesar recebidas, aos

que enviaram üores, coroas e que ,acompanharam
o féretro C\ última morada. Agradecimentos são

dirigidos. tam�m' aos médicos e enfermeiras. do

Hospital sao José, de J01nv'llle e, nesta oportu
ntdade,

.

a famllia convida para o culto que man

dou celebrar no dta 08 de março, àS 8 horas, na

Igreja EvangéÍlca Crtsto Salvador, da Barra do

do Rio Cerro.,

J.aragná do Sul, fevereiro de 1981

Faça sua empresa chegar
mals Ionge, Anuncie no

"Correio do Povo".
Fone 72-0091.

Linha PORD 81. Venha conhecer os ve1eulot que Bio
. �;

a sensação das estradas.
fOD" '1�.1777, 72-1"5 e 72-26i4

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Í!scrttas�, ftsc�s e' contiibels

- �posto 4e �en4a , ) ,

- Registro de Mlcro-EJP.pres�',

Confira a' efici�cia de nossos serviços.
Rua Barão do' Rio' Branco: 168 - Fone: 12-0695

'

Escritório. Cootábil Garcia

-
- ._

-

- _'. _',_ -'

. Rév�l�'se� fi1I9,�:äco.res e ganhe de�ç()nto,d9:�30%,
t •

mail! ..uma ampliação q� 20x2.S e um álbum 'co�np
. ,',

brinde."
.'

XEROX _ APENAS Cz$ 1,00

Foto Center - G�.é",a Dom Pranctsco - Sala 05

,ADVOGA-DA
, .Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras -' acidentes '-de .tránsíte '- In
ventértos - cobranças e' advocacia em geral.
Rua Reinoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

_
';

-

P�RSIAIIAS • BOI • .ESQ. DE �lOMíNIO ..,

,i ,,:., P'ERFLE.X
,

RUAJOJNVJUE.,.. ·JAIlAGUADOSUL.SC
"- ' FONE: (0473) 12-01186 "

�

..

r

_. o:.

Persianas horizontaiS <' e. vertícaís,
" ,box para 'banheíres, .

.

'divisões, toldos, portas sanfonadas, esquadrias
e cercas -em -alumínío.

Consulte-nosl Fone. 72-0995

ESCRITORIO JURlDlCO

José Alberto Barbo$a.
Alexa'odre ,DellaUiustina, ::B.a[bosa

" ADVQGAD:OS
Rua João �rêatto n.> 13 _ 2° andar, Sala 204

Jafagllá 4,0 Sul,

S,U BA NA ',BON'DA:

CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÄO. CO
MSRCIQ, DE MOTOS, ASSISISNq-A" TgÇN�Ç1'

E BOUTIQUE HONDA-WAY.
.'

.'

"', ' -, ," c ··-:€_O_R_R_B_I_O_D_O_·P..;..;-,O_V;....'O_'_,.__..;__.,..
.. _".................,.........,..,.'_

.

..,..�_PÄ_G_IN_,_A_,'_'08.
,

.

Estação Férrea
As diluvianas águas que

se abateram sobre O Vale
do Itapocu, nos dias 13 a

15 do corrente, transfor
maram a planície 'num

grande lençol líquido, Ia

zendo sofrer es morado
res próximos 'dos leitos
dos rios Itapocu, Jaraguá
e Itapocuzi:nho. .

Não' só Os governos -das
comunidades atingidas,
mas também populares
cumpriram '. selídaríamente
a ajuda' aos -neeeesítedes.
salvando o que podiam de

bens matertaís 'e pessoas
em

.

situações delicadas,

enquanto qUe jornalistas,
.

cínegraüstes e íotógratos
levavam pera a posterida
de os momentos raros,

mas nem sempre a: descer
tada possibilidáde da ma

nifestação da natureza em

fúria.
.

Ficamos deveras compa
decidos com as famílias

que tiveram seus bens
destruídos, assim como, os

empresáríos gu� ti9-bal�q�
ram como verdadeiros
mouros para pôr à salvo
as matérias prímas; os veí
culos e as máquinas. a que
acorreram os operários
para garantir o seu ganha
pão de todos os dias. E' Q.
conseguiram, graças à
Deus!

.

Nereu Ramos, a antiga
Retorcida, não deixou de
escapar de maís uma 'en

chente que pôs debaixo
da água grandes áreas agrí
cultáveís, Mas constata
mos também contristados
o estado de 'conservação

,

da Estação Férrea de Me
reu Ramos, que agora des
toa ainda mais, depois do

,

.calcamento da. via princi
pal. Ao seu lado está mui
to bem tratada a pracinha
construída na admtnístra
ção Mayer-Schrnõckel, em
1972, que recebeu o bene
fício do "petit pavê'" em

setembr%utubro / 86 da
,atual administraí;ão. Nos
áureos tempos da RVPSC,
ela foi palco de, grandes

embarques de frutas. e nós tura.: que se encarregaria
díes atuais, especialmente da restauração do prédio
nos fins de semana, a sua em tão mau estado.
plataforma é pequena para Mesmo porque o turista
abrigar Os que tomem ou que já se vem emocionan
que voltam de uma viagem .do com (J desenvolvimen
pela Iítorína, E tudo isso to dos loiros alemães, lã
sem um" funcionário a no alto da serra, súbita
atender es usuários, vez mente depara com Serra
que o último agente da Alta. para se despencar.
estação já faz anos' que pare as estações de Rio
deixou aquele local. Vermelho, Rio 'Natal e
,

"

O prédio oferece' sério Oswaldo.Amaral. a.lguinas
risc:o"aos que' tomam, o� sem 'agente, -há muttos
condução ou dela saltam; anos, quando divisa com ci
De 'noite sob a ilumina- fantasmagóJiCa estação de
ção da -proxímldade da Nereu Ramos, que se sí
praça a edificação lembra tua exatamente no muni
os monstrengos inal as- cípio de muitos imigran
sombrados ,dos castelos tes alemães, italianos, hún
ingleses. onde se alber- gares. poloneses e de ou
gam as elmas penadas, tras tantas etnias, queA aparência à luz do aqui construíram um pardia deixa muito a desejar, que fabril 'ncomensurávaj,
especialmente

.

agora que com os cognomes de Capí
o projeto Rodo-ferrovíá- tal da Malha, Pérola do
río. criado aqui em Jara- Vale dó Itapocu, Metrópoguá, já trouxe o milésimo Ie do Dínarnísmo r._ Palnl'a
turista.

.

do. Arroz, e os título�· de,

Em temos turísttcos. en- Capital Latino-americana
tão, a estaçãÔz1nba des- do Motor Elétrico e Capi
prezada pela Rede é do taLSul-americana do Cba-

. mais extremo mau gosto, péu, .este. pedaço' de terra
sabendo-se como se sabe que ostenta como orgulho
que tanto a Rede como a de seus' filhos o 39 Parque
Municipalidade tem vivo Fabril diversifícado e con
interesse em estimular' Corre .como . terceiro muní
esss filão de recursos que. cípto .que maís

.

arrecàda
a indústria sem chaminé ICM para o Estado.
proporciona. Daí porque se impõe a
Então nos lembramos mudança do visual óra

da idéia de uma trabalho motivo de· comentärro,
conjunto, ,ferrovia�munici-' E que na reconstrução
palidade, em que a RVPSC dos danos da enchente f'�

concorreria com recursos teia a Estação de Nereu.
conveniados com é) prefei- Fritz von Ita,pocu

·Coluna, ' Escoleira
_ O Grupo Escoíc+c

Jacorítaba voltará às
suas atividades nor

mais a partír : do . dia
28/02,' com a eleição
de sua nove diretoria.

bos os sexos.

_ A Diretoria e as

chefias de tropa estão
ultimando os detalhes
da programação anual.
que visará o adestra
mento dos escoteiros
para ,suas tarefas de
t1poio à comunidade,
bem como promoções
de lazer para a juven
tude jaia'guaense.

..

-, As inscrições, es

tão ,abertas até o dia
29/03, para crianças e

jovens Q€ 7 a 17 anos,
e para. adultos de am-

CoIn-ércio .' de

Comprd e Venda de Fios Têxteis., Cones de Papelão e Plástico,

Retalhos de Tecidos' e Outros Produtos Têxteis.

Rua 2,'3 Je Ag:)stc :i.472 _ Bairro Avaí _ Fone (0473) _ 72-1217.

Residência: 72-2520 _ Guararilirim-SC.

Têxteis
Produtos

Walter. .Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, Estão abertas até o dia
30 de março as inscrições
pare o VIIl Concurso Na
cional de Poesias da re

vista Brasília, cujos prê
mios serão' medalhas de
ouro, prata e bronze, pu
blicação no órgão premo
tor, edição individual ou
coletiva, além de men

ções honrosas. Poderão
concorrer autores nacio
nais e estrangeiros, inédi
tos ou não, radicados no

Brasil, de qualquer idade,
estilo ou gênero poético,
bastando remeter o traba
lho, via postal. sob pseu
dônimo, com nome e en

dereço em envelope ane

xo,' para Vlll Concurso
Nacíonal de Poesias _ re-

.víste Brasília Caixa
Postal' 07-0467 _ Brasília
DF, CEP 70359.

. NOVA POESIA

'BRASILEIRA II

Dando prosseguimento
·série Nova Poesía Bra=

Aos 77 anos, Adolfo Francisco Moraes, rumicultor do município
de Santa Cruz do Sul, sejulga um homem realizado.
Ele está há mais.de 50 anos nessa atividade. Pra1icomente viu
a fumicultura nascer e acompanhou passo a passo
o desenvolvimento que ela trouxe para sua região.
O primeiro cantata que teve com uma lavouro de fumo foi em
1925. Em 1936 já tinha uma estufa. Fez muito fIW6 em
carroço para transportar sua prOdução e a dos vizinhos paro
a Sauza Cruz. Chegava a levar oito dias de viagem. Mos "Sec"
Adolfo tinha muito entusiasmo. Sempre foi um dos primeiros a
utilizar as novas técnicas que os orientadores da Sauza Cruz
levavam paro o campo. E ficava ansioso para ver os resultados.
Todo ano tinha novidades.

sileira (que publicou. dois
volumes em 1982, 1983,
1984, 1985 e 1986 com ex

celente aceitação por par
te dos autores e público),
a Shogun Arte está sele
cíonando até o dia 30 de
maio os trabalhos. para
publicação

.

em "Nova
Poesia Brasileira 11". Cada
autor poderá apresentar
no máximo 3 trabalhos
poéticos sobre qualquer
tema, dattlografados em

espaço 2 com 3 copias
cada um. Dos trabalhos
enviados, a Comissão Edi
torial selecionará os que
participarão de Nova Poe-

I PRECE DE
STA. CLARA

, Três pedidos, um de ne
I gócio e 2 impossíveis.
Rezar 9 Ave:- Maria,
mesmo sem fé será

. atendido. Reze com uma

vela acesa e no nono

dia, deixar
Publicar no

Agradece

"Sec" Adolfo conta que mesmo em êpocas de crise, sempre .

pôde contar com a Souza Oruz. blVez por isso, suas safras até
hoje têm endeI'eçct certo. .

Um pioneiro, lutodpr e vencedor, ele Continua com mesmo
entusiasmo pelo �balho. E afirma que numa lavoura de filmo
se sente tão bem qúanto numa testa.

.

GENIE, 1RA8AlHO E 1ECNOI.OG1A. ASSIM FAZEMOS HISTÓRIA.

SouzaCruz*

sia Brasileira II. O 'livro "Salada Mista'" é o títu
terá divulgação' naciona'. lo do livro do cearense

press-releases enviados Ivan de Castro Alves, ho

para jornais e revistas de mem .vívído, viajade e ex

todo o país. exemplares periente que se enveredou
remetidos para os convê- pelo caminho das letras. ,

níos da Shogun Arte com Nas. suas vinte e cinco

instituições culturais do crônicas, uma delas diz de
Brasil e do Exterior, per- perto a nós. Seu titulo:
mitindo ao autor um ní- "Noturno em Jaragué".
vel máximo de divulgação No conto, Ivan d� Castro
do seu trabalhô e de seu .

Alves relata a noitada vi

nome, sem grande investi- . vida num quarto �e hotel,
mento. Os trabalhos de- que qualifica de moldu
vem ser remetidos até o ra e. como pano de fundo

dia 30 de maio de 1987' à as duas pontiagudas tor

Shogun Arte _ Caixa Pos- res da Igreja (a Matriz?)
ta1- 43.021 _ CEP 22052· e o cenário completado
Rio de Janeiro. pelo cri-cri dos gÉilos, os

cães, os galos da madru-
gada, a taverna defronte o

hotel e as prímeíras pisa
das na calçada. ap' ama
nhecer.

.A obra reúne remínís
- cências, impressões de
viagem, . flagrantes' humo-

. risticos, pequenos mora

lismos
.

e
- até poemas. "Sa �

lada Mista". que chegou a

redação através de seere-

Concursos abrem oportunidades a poetas da - reaião· Livro faz'menção a Jaraa,uá do Sul
�---

SEIVAS 00 PARÃtSO!
Agora vossa senhoritl

poderá adqumr é) nc vc.

restaurador na.tural pa
ra coluna. composto de
raízes e ervas medici
nais. tomado via oral.

OsWaldo FurtadO
-1�tUo Novo

'c

_ Corupá-SC.

târio . Balduino Raulíno, .da
Educação, Cultural Espor
te e Turismo, é prefaciada
pela grande Rachel de
Queiroz, que faz a apolo
gia do escritor e' das suas
crônicas. "Ele tem um gol-
1*. de vísta especíalmenta
observador, sabe surpreen
der com agudeza o minu
to curioso, o instante cô
mico, o lance síngular,
quer se trate de gente,
bicho. terra ou mar, e

disso tudo faz a matéria
de suas crônicas".
a deveras importante e

até uma homenagem a Ja-:
raguá do Sul a inserção
da crônica . "Noturno em

Jaraguä" no livro que não
deveria faltar em nenhu
ma bíblíoteca, Príncípal
mente nesta região.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Imposto, de Renda
'Os .contríbuíntes com

imposte a pagar, tem pra
zo até o, día 31, de março
pare, apresentação das
suas declareções de im

poste' de renda
-

pessoa fí�

sica e até' 30 .de abril os

isentos e contribuintes com

imposto à restituir e, tarn
bém. os ausentes no exte
rior. Devem declarar os

-que auferiram, rio ano pas
sado, rendimentos superío
res a 27 mil cruzados, ca

so contrário, .não existe a

. obrigatoriedade. Devem
também declarar aqueles
que tiverem rendimentos
não tributéveís ou tribu
tado ,exclusivamente na

fonte; superlor a Cz$ ....
50.220,OO�; aqueles cujos
bens, em 31 de dezembro

.

de 86 ultrapässavam.a Cz$
414.000,QÖ e" ainda,

-

os

propríetáríós de imóveis,
rurais, de cuja exploração
hajam tirado receita bruta
superíor a Cz$ 173 mil e

cujas, áreas" ultrapassem
mil hectares.

POVO

C h 'a' 1 é
IMOBWAiuA E·- ,

REPRJ3SE�AÇ9ES LTDA.

� '," FRF®Jllr I(P'>d�,�,Fi�: ,:,':':' 'JJfàJfc"1éni Jalenürif des cursos de atualização
i :' Produ�o aUm�tos, C91Jl' quaUti"atÍe e higiene tr�ã�i:!���s:o,A��i��: '

�!fram�:Ci:!�:�s�r� cC:�: ;::S�;�sa�:g:�d: ;\l9�r����
deade 1945. . -

. , -,
' .: "',

.
. ordena o, Projeto Descen- forme o previsto no esta- E de 23 a 27,,47 professo-

'.,' Frl80rlflC� - SU"rJQ.�I'é;adQ' e Fá:brlca.��,�"R�ções. 'tralízado ·;de Capacitação tuto do magistério. res de escolas rurais par-
,de Recursos Humanos da tícíparam da primeira eta-
19a. Ucre, tem concluído São dez cursos de atua- pa, de um total de quatro,

'.Q caí�ndário de cursos de lização. O primeiro foi de Curso
.

de atualização
,

atualização de proíessores realizado de 9 a 14 de fe- docente.
da rede pública do, ensi-
no de pré-escolar, i9 e 2\l
graus, aprovado pela Se
creta-ria da Educação. Um
fötal dê' 440 professores
poderão se .recíclar e con

correr para a melhoria da
.

. qualídade de ensino, ao

mesmo tempo em que obte
rão promoção funcional

Para nós, segurO ,não ,�, só, 'garantia de .riscos
", . .,-

\ �, �. -Óe ..

" S·egu,ro,:.'. '6 :
,

": I·

...':", .".

VENJ)E.

� Casa em alvenaria com área de 122m2. edifi-
.

.

.'

- ",

cada num terreno de aprox. 400m2. situado na

Rua Venäncío da Silva Porto esquina com João

Planínscheck. pelo preço e' condições a combinar.

Além de outros terrenos, casas, apartamentos,

áreas índustríaís, Consultem-nos

friolive'ira,· Com� ,e·Repres. lIda.
Fiambreria

,
, .

Sob a: direção de Marcy Mascarenhes de Oliveira
, -

'

. Presuntos, Queijos, Linguiças, Defumados,

Carne de Porco, Carne Bovina Beneficiada,

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

, '

E ali na Av. Mal. Deodoro, ,744 (proximidades do'
Colégio Divina P.rovidência) ou faça é;\ SUa, enco

menda pelo fone: 72�1187,

i '

.
'

"

"

'Preslaçã-o 'de'·,' S·e'rviços
"

\

Consulte- nos

! t i -u r 'os .;' A�' ',,; 1
. G a r c i a

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

,
'

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO.sUL

LEI � 1.128/87
Ratifica o Decreto N9 1.423/87
de 15 de janeiro de 1987 .

_0 PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO
SUL. no uso de suas atribuições,

FAZ SABER a todos os habitantes deste Mu

nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e

ele sànciona a seguinte Lei:
Art. 19 _ Fica ratificado o Decreto N° ....

1.423/87, de 15 de janeiro de 1987, que reajusta
em 30% (trinta por cento) os vencimentos dos
Servidores Municipais, a partir de 01 de janeiro
de- 1987.

.

Art. 2° _ Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Jaraguá do Sul, 24 de fevereiro de '1987.
DURVAL VASEL ,IVO KONELL
Prefeito Municipal Secret, de Adm. e Finanças.

NÃO'FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
LIXEIRAS IMUNDAS .

SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA

Posto de Vendas Marcatto
Chapéus, bonés vízeíras, camisas, shorts,

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

JaraguáInstaladora Elétrica
Istalação elétrica de baixa e alta tensão, montagem
de painéIs.

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

'Mari UnissexCabeleireira
Serviços de cabeleireiros para homens e se�

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

Rua Erwino Menegottí 66 _ Jaraguá do Sul.

2&
ANO.S
1961lüeg 1986

,PR,ÊMIO PETROBRÁS. DE
'CONTR�E DE QUALIDADE -1986

. 1-- !r',
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Sael logo n.Bvas
listas telefônicas

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

f1lU"eÇllm neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o, seu débito ou então
aar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi
:tos títulos protestados. na forma da lei. etc.
IH/Jaraguá do Sul, 26 de fevereiro de 1987.

.
Aurea MUl'er Grubba _ Tabeliã de Notas E

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

EDITAL-
ÁUREA MULLER GRUBBA, Tabeltã

de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Co�arca
de Jaraguã do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da
lei. etc.

.

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

A ABC Abril Listas Te�

lefônicas S.A. (Lístel). íní-
. cia em breves días a ven

da de publicidade para a

inserção nas novas listas

telefônicas que Jaraguá
do Sul e Santa Catarina

terão a curto prazo. Esta

semana. funcionários da

Listêl, empresa sediada
ein Porto Alegre, apresen
taram um filmete e eslai
des sobre a empresa e a

utilidade do telefone como

instrumento de negócio,
acompanhados da g,erente
do escritório local da

.

Telesc, Dona Nair Enke. -A
Lístel é a única autorizada
a angariar publicidade pa
ra as listas telefônicas e

fica desde já o alerta pa
ra a ação dos cambala
cheiros que costumam fa

turar ilegalmente com pu�
blícldede. nestas oportu-
nidades.

Alacír Simão Vieira _ Rua José Teodoro Ribeiro,
259 _ Nesta _ Erivelto Girardi _ Rua 301 s/no -

Nesta _ Loribert Rahn _ Rua Estrada Rio da Luz
_ Nesta _ Marcos Morettí Garcia _ Rua 341, s/n
Nesta � Oficina Mec. de Autos Ilha Ltda _ Rua

Leopoldo Malheiro, 67 _ Nesta _ Osnir Valca
nata _ Nesta _ Werner Klemann _ Rua 03 de
Outubro, s/n _ Nesta.

Destil Máquinas Ltda.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de aluminio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

Rua Joinville, 433 - Fone 72-1564
Jaraguä do Sul _ SC

GOLDEN CROSS

A Associação Comer
cial é Industrial de Jara
guá do Sul está alertando
os empresários e a comu

,ni.dade que funcionários da

organização Golden Cross
estão usando indevidamen
te o nome da pntidade pa
ra venda de Planos de
Assistência Médica na re

gião. Esta suposta autori
zação que se propaga, na
da mais é do .que a rela
ção das empresas do mu

nicípio. Segundo nöta da
ACIJS, o uso do nome da
entidade é ilegal.

CONSERTAMOS TAMB�M A SUA PERSIANAS.
Faça ou renove a sua

assinatura do
"Correio do Povo"

Você é especial para DÓS.
�---

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

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO

.

Rua Ângelo Rubíní, 1110 _ BaNa do Rio Cerro
Fone 72-2181 _ Jaraguä, do Sul/SC.

-------_._--_._-�_._��..-_�------
.----------------------------------------�"�,�.---.----�--------

Confecções �tMIi· Lida
Vestindo bem Senhoras e Crianças-

Vá conferir a maís variada coleção aproveitando
as vantagens do preço e. eredíärío Suell .

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

F. 72�0603 Jaraguá do Sul _ SC.

Loja 2 Rua Reinaldo Rau, n" 530 _ F. 72-2911 ;...

Jaraguá do Sul c, SC.

J,ARAGLJÁ:30f\I'JOSBEMTECIDOS
.

,
.

Spezia & Cia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR .'

_ Madeiras pare construção e serviços de trator

com profissionais altamente especializados.
Rua João JanuáriQ -Ayroso, 7'}'l ._ Jaraguá Es

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

INIERIMOVEIS
Intermediária de

,

Imóveis Ltda.
-VENDE-

- 1 terreno C/406m2, com casa de madetra, px.
Posto Mareolle. frente para asfalto, ótimo pali-
to comercial. •

I - 2 aptos c/2 dormitórios mais dependências.
Ed. Jaraguá.

.

.

'j
-- 1 casa de alvenaria cJI00m2, recém-construí-

da, rua 25 de Julho.
.

- 1 apto. c/100m2, no Ed. 'Gardênia, rua Rio
Branco.

- 2 terrenos de 450m2 cada qual, no Jaraguá
.' , '-.

Esquerdo.
R. João Píccolí, 104 - fone 72-2117 � Jeraguédo Sul

----------------------.-'--'-"-.(
Um toque de amor. Dê flores a· quem você 1

ama. Decorações, buquês, arzanjos, plantas orna- I
mentais, coroas, com entrega a domícirío. : i
Casa das, Florás'- ! j

Relnoldo Rau 606; esquina COlD a 'JOão Píccoll, I
. 'I

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

_---_ .. �!

Comercíol Floríení
Acaba de receber grande quantidade de máquinas;
de escrever portäteís OLIVETTI.

.

.

Preços de promoção.

Rua Venâncio da Silva Porto _ Fone 12-1492
Jaraguä do Sul

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas mãos de um

profissional
.

POLIMENTOS

,......,...�__.,Lavagem. limpeza de
tetos e estofamentos.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CARL MARIA von

CORREIO DO -�·P()VG pAGINA 'io

Ocorreu em fms do ano

pdo. mais um bi-centená
rio no 'campo da arte mu

sical, 'o do nascimento do
compositor acima no dia
18 de novembro de 1786,
na cidade de EUTIN (01-
denburgo Alemanha).
Seu pai foi um irrequieto
comediante am b u 1 an t e,
com mania de grandeza
que se arvorou o direito
de usar o título de nobre
za "von" a que ele nunca

teve explícito direito por
nenhuma autoridade. O
tio de Carl Maria (irmão
,do seu pai) foi genitor do

LANÇADA
CAMPANHA CONTRA
A AIDS
As emissoras de tele

visão, jornais e revistas

lançaram esta semana
uma intensa campanha
educatíva de prevenção
da AIOS (Síndrome de
.Imunodefícíêncía Adquí ,

rida), doença aínda-sem
.

cura, que já registrou,
1.012 casos a partir de
1982 e é transmitida
através do esperma, se

creção vaginal, sangue
e agulhas contamina

das:' A promoção é do
Ministério da Saúde,
com 'duração prevista
de três meses. A cam-:

panha será meramente
'iIiformativa, não tendo

por, objetivo alterar os

hábitos sexuais da po-
"pulecão. Apenas infor
mará objetivamente co

mo se pega AIDS, e co

mo evita-la. Recomen
datá o uso de "camísí
ha de vênus" nas rela
'ç,ÕE!S sexuais, redução de
parceiros sexuais, evitar
o

.

uso de agulhas não
descartáveis e precaver
se contra a transfusão
de sangue contamina
do.

WEBER ( 1786 - 1826 )
Constanze, esposa de W. A. Mozart.

Na ocasião do nascimento de Carl Maria,
o pai exerceu a profissão de dirigente e diretor '

do teatro de Eutín e ele cresceu por entre os

bastidores do teatro _ críença fraca e doentia qus
so com a idade de quatro anos conseguiu andar,
sofreu de uma doença do Iemur que lhe tomou

coxo para sempre. O pai queria que fosse um

prodígio como Mozart e lhe deu bons professo
res e ensinamentos com aulas de piano e compo
'síção, Em'Salzburg recebeu ensinamentos -de

contra-ponto' com Michael Haydn (irmão de

Pranz Joseph Haydn) 1€ compôs seu primeiro tra

balho _ Op. L.':',"Fughetten". De 1798 à 1800 es

tudou em Munique composição com o organista
Kalcher e .canto com Salesi. Publicou seu Op. 2

"Variações -para plano". Após várias mudanças
de cidade em cidade voltou novamente até Salz

burg para estudar com M. Haydn, AU, em 1801

compôs a-sua primeira missa _ um apreciável tra
balho do jovem compositor.

Ele era muito estudioso e aplicado e em bre

ve, apesar da sua frágil constituição começou a

aparecer ,em concertos .públtcos, apresentando sua

habiiidade píanístíca, acompanhada 'da apresen-
'

tacão dos seus próprios trabalhos para píano. Nos
seus' saraus ele brilhou como solista, superando
com a sua arte 'e 'habilidade todos os outros gran
.des da época. A sua arte de compôr era nova e

não'coincidiu com a dos seus antecessores: Haydn,
Mozart, Beethoven e outros, seu estilo era outro
e apontava já para os futuros gênios como Schu
bcrt. Schumann e até Wagner. -

Com muitas peripécias de cidade em cidade
com o seu peí. terminou em Darmstadt na com

panhía de abé Vogler e fundou com ele e outros

compositores: Meyerbeer, Gänsbacher etc. a So
ciedade Harmônica e apreciou em Frankfurt a

pré-estréia da sua ópera SILVANA. Em 1810
<' apresentou a sua bela opera ABU HASSAN. No

entretanto continuou a sua peregrinação artís
tica como pianista exímio pela Europa, granjean
do muitos aplausos e honras'. Mas, com toda sua

habilidade pianística e de pendor pare a apresen
tação que lhe foi insinuado' pelo pai; Carl .Mana
procurou outros campos ,e se dedicou exclusiva
mente à arte da ópera alemã. ",

A opere alemã tem os seus primórdios íá "')1"

Glück,'mas com mais evidência na ópera "Fidelio"
de Beethoven e "Flauta Mágica" dI" M07ar� (' v'
na a conhecer em Weber seu verdade'rn funda
dor com a sua opera "Freischütz" e que ab+iu ra

minho para à opere alemã até Richard Wagner.
O libreto da ópera Freischütz (Franco' Ati

rador) foi escrito por Fríedrích Kind (1768 _

1A43) e se baseia na lenda alemã surgida após a

Guerra dos 30 anos. Seria exigir demals descre-

ver neste resumido artigo toda historia da. ópe
ra. 'Ela conta bem o colorido da natureza dos bos

ques e florestas, das pessoas camponeses e' da
velha história popular de receber da fígura si
nistra do "Caçador Negro" sete belas magicas
em troca de sua alma. Weber trabalhou na com

posição durante os anos de 1817 ate 1820, buri
lando, rejeitando, melhorando com grande afinco
'até que- em junho de 1821 teve a sua estréia no

Berliner' Schauspielhaus. Além da ouverture
: há

algumas peças da ópera que até hoje não desa

pareceram: Leise, leise, fromme Weise (Suave,
suave, piedoso canto) a prece de Agathe ao fír
mam:ento estrelado e Wir winden dir den Jung
fernkranz' (para ti tecemos a' grinalda virginal)
que até faz parte das cirandas da criançada ale
mã _ canção das damas de honor no enlace de

Agathe. Essas duas canções fazem hoje parte do

patrimônio musícal da Alemanha e quase não
existe alemão que não as conhece. _ O êxito da

ópera foi enorme e o nome de Weber ganhou
grande renome.

Embora se dev.e dar grande valor às demais
obras do compositor _

-

A' peça concertante em

Pa-menor _ o "Convite' 'ao baile" e outras' obras

pienístícas, inclusive as suas, belas sonatas e con

certo para o piano _ a sua obra-prima foi 0

FREISCHüTZ com as suas belas melodias român
ticas que descrevem a natureza e o povo alemão
da época. "

Depois de Freischütz Weber ainda compôs
outra grande ópera "EURYANTI-lE" cujo libreto
ele pediu à Kind que o recusou e Wêber recorreu
ao trabalho da senhora Wilhelmine von Chezy
que infelizmente estragou o seu belíssimo traba
lho com um palavreado desconexo e incoerente.
Essa sua grande ópera visava já -os rumos novos

no campo da ópera e abriu caminho para os dra-
, mas musicais de Wagner.

A Inglaterra lhe pediu UIÍla ópera que seria
"Oberen", uma história 'romântica sobre, elfos e

outros gênios mitológicos, porém, igualmente o

'libreto não satisfez e a obra ficou quase no olvi
do. Ele morreu a 5 de junho de 1826 na casa

do maestro da' corte G. Smart 'e foi sepultado na

capela de Moorfield. Wagner' conseguiu' trensla
dar o COIpO em {844 para Dresden, onde ele, teve
o seu

,
descanso final. ;'

A sua bagagem musícal ebrange sete' ópe
ras, 4 sonatas e vários concertos 'pera plano. po
lonaises, rondós, varíaçõég etc. etc'. 3 missas, "can
tatas e ofertórios, coros e canções para uma: e

maís vezes etc. etc. Foi uma bagagem bastante
grande e variada e da qual ainda -hoje se ouve

muitas peças nas Salas de Concertos e Casas de
Operas.

[Johannes Breuel)

Banco de Ia tira o dinheiro daqui.
Quem abre uma conta no Banco Meridional, não põe dinheiro fora. Além de trabalhar com um banco
ágil, que oferece múltiplos serviços e atendimento personallzado, está investindo na nossa economia,

gerando uma série de recursos e benefícios sociaís a toda nossa gente.

Abra uma conta 'no nosso banco.
A1ERIDI',,�w L

,

o BANCOCOM A FORCADAUNI..60

�.-
,
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Estado de Santa Catarina ,

PREFEITURA MUNICIPAl. DE JARAGUA DO SUL
EDITAL .

'

CONCORRSNCIÄ PüBUCA Nt 02/87
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA

DQ SUL. .íez saber aos interessados que encon

tra-se aberta Concorrência PUblica N9 02/87, para
receber propostas com vísta à. alienação de um

Caminhão SCANIA, L1(_140, ano 1982. pertencen
te à Municipalidade, COIU encerramento previsto
para o- día 25 de março de 1987.'

O Edital completo e demals informações po
derão ser obtidos na Secretaria, Geral. Av. Mal.

" Deodoro da Fonseca, 247, no horário normal de
expedíente,

'

Jaraguá do Sul, 24 de fevereiro de 1981.
DURVAL VASEL _ Prefeito Muntdpal

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

Estado de Santa' Catarina
pItEFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO � 1.436/87
Declara de utilidade pública'
imóvel de ADELINO RINCQS.

O PREFEITO M{,ÍNICIPAL DE JARAGUA DO
S\.TL, no 1!lSO de suas atribuições e nos termos do
Decreto-Lei Federal N9 3.365, de 21.06.41.,

D E C R E T,A :

Art. 19 _ Fica decíarado de utilidade pública,
pare fins de desapropriação por via: amigável ou
.judioial, o imóvel territorial de propriedade de

,

AbELINO RINCOS. com. 364,00m2,' situado à Rua
249 _ Erich Sprung, nesta cidade, matriculado
nesta Círcunscrlção Imobiliária sob n<'> 16,831,
possuindo as confrontações e medidas, constantes
dá planta anexa.

,

Art. 29 _ O imóvel em questão passará .a in·

te'grar o Patrimônio Público Munícípal. na cate

'göria de hem de uso comum do povo, destinado
a compor a Rua 394 _ Sem Norne,

Art. 3<'> _ As despesas decorrentes do pres-en
te ato correrão por conta de dotação -própríe do
'Orçamento vigente.

'

-,

Art. 49 _ Este Decreto entràrá em vi(.70r ne

data de sua publícação, ficando revogadas as dis

pesições em contrérío .

. Iaragué do Sul, 18 de fevereiro de 1987.
DURVAL VASEL, 'IVO KONELL
Prefeito Municipal Secret. de Adm, e Finanças

r [i,'a ilä") tX.JiI'ltlt]
FAÇA, A SUA ASSiNA1.:URA _ Cz$ 200,00

Rua CeI. Procópio Gomes, 290 ou Fone: 12-0091

FEHJ abre VBglS _ara clrsas " pós-urad-uaçâa el 87'
ta tUríos â -niveíi de pós
grtldU8ção em Bspecia1i
zaçãQ em, Economia Em
presarial (30 vagas) e Es
peciaUzaçãô em Contabili
dade, Administração Fí-ACIJS FORMA nanceíra e Auditoria (40COMISSOES

,
, 'vagas). Ambos se desen-

volverão no segundo se

mestre deste ano letivo,
ficando a suá realização.
no . entanto, na dependên
cía .de preenchímento das
'vagas oferecidas.

'

A fim de' efetuar um

No desenvolvimentó. de
suas atividades acadêmi
cas, a Fundação Bducecíe
nalRegional Jaraguaense
e�� __�ferecenc1o vagas pa-

A Associação Comer
cial e Industrial de Jara
guá dó Sul, formou CQ�
missões com fins espeeí
ficos de tratar de proble
mas comunitários. com a-

o competência de, dentre
outras" equacíoaar as
questões arrolados' segun
do a ordem de .príorídade
COm que,devem ser'bus- '

cadas soluções: indicar ór-
,gãos públicos que, devam

,

ser acionados e indicar a
-

conveníêncía da mobiliza
ção • das representações '

parlamentares _ vereado
res, deputag'ps estaduaís,
fed�rais e, senadores elei
tos com

','

votos da '}'egião
- para interferirem junto
as autoridades competen
tes pera a soluçêo dos
problemas,
Figuram as comíssões,

os seguintes: Rodovias/
transporte _: Derval Mar- '

catto,' Sigolf Schünke,
Rolf 'Hermann. José Car
"los Neves, Rodolfo Hufe
nnesslér e Octaviano Lom
bardi � Segurança _ Hdo
Vargas; Luiz Carlos Sarti
Garcia, Mauro Koch', Luiz
José Nicolodelli .e'Wilmar

'

\_
-

UllÍ'iéh; Turismo ., Ríva
dávía Rassele, Udo Wag.
ner. Ivo Ewald e Célio
'Crístóvão: Ínfraestrutura
_ Pedro Doníni, Raul Drí
essen,' Oswaldo" Pereira, I
Neivor de Bona. Nélsio . I'

Henn, Jaime de Souza e

João Batista Prim; Treina
mento ,de Pessoal _ Bruno I

Bretthaupt. Flávio José
Brugnago, Renato Raboch,
Ronaldo Köhntopp e Al
fredo, Cardoso.

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWElT ZER

Cliniéa de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
raio, x, intemamentos, bo�tique.

Rua JoinvUle, nl} 1.178 (em frente, ao Supermercado Brelthaupt)
Fone 72-2840 _ Jaragué do Sul - Santa Catarina.

prévio' leväfitamento, Ei
FERJ está abrindo inseri!"
ções provisórias, podendo
qualquer informação ser

,obtido num dos seguintes
telefones: 72-€1983 e .••.•

72-2656. Por se tratar de
cursos ligados diretamen
te às áreas empresaríaís
de maior evídêncía na mi
crorregião. s\(a realização,
.com certeza, polarizará
,-;interes�s ,: que. garantirão
"sucesso a esta nová ·inf-
ciativéi da Fundação.

-

-

PAROQUIA' SÃO SEBASTI�O
-_--

IN,FORME PAROQUIAL

MISSAS (Sábado: 28/2) .: Matriz 19h1 N. Sra. de
Fátima!Alto Santa Luzia' 16h, Santa Luzia 18h. S. Luiz

Gonzaga 19h, São João 19h30, Sentíssíjna Trindade
20h. Domingo (01/03) _ Matriz às 7. 9 e 19h, São Ju
dás, São Cristovão e Santa Cruz 8 horas, São. Fran
cisco ,e São Pedro, às 9h30.

QUARTA-RIRA DE CINZAS (4/março) _ Dia de
jejum (:! abstinência,' ínícío da Campanha da Frater
nidade da CNBB. com o tema liA Fraternidade e o Me
.nor". O lema da: Campanha é "Ouem acolhe o menor,
a mim acolhe". Naquele día, haveré missas na Matriz
às 7, 8 e 19h3Qmin. Nas' Comunidades S. Judas, São
Francisco e Sãoil.uíz, às 19h30min.

, ()UARESMJ\_ Tempo de conversão. Quarenta
dias muito espeçíaís. Parecem muito mas não só pare
rebocar uma vida, renová-la. restíturr.Jhe a beleza qUe
possuía quando saiu das mãos de Deus.' E tempo de
mudança, de revisão de vida, de volta a Deus. 'É lemt
.po de recöncílíeção fraterna.' de arrancarmos de Uín�
vez por todas 40 nosso coração' o ódio, o rancor, cp
orgulho que, ergue muros entre nós e Deus. Réf1it>a: Cl>
que você irá fazer, nestes quarenta días.· pàrâ ehe-
gar ii Páscoa de coração purifícado?

'

BÔT�FOGO FUTEBOL CLUBE
ASSEMBLtlIA GERAL ORDINÁRIA,

EDITAL DE CONVOCAÇÄO
Pelo presente edital estão- convocados to�os

os associados do BOTAFOGO FC em pleno direito,
do voto, para Assembléia GeralOrdinária a rea

lizai-se día 15 de março de 1918, às 9,30 horas
em 1 <I. convocação, ou meia hora após com qual- '

quer número de sócios presentes para delibera

.rcm sobre a seguinte
ORDEM DO DIA

'i) Re:latório de atividades e prestação de contas
de 1986;

,

,

2) Eleição e posse da nova diretoria para 1 ano
d ..' mandato; -"

'

�{)
.

Assuntos diversos.
Obs.: Os essocíades em atraso com a tesou

raria até dezembro de 1986. terão prazo para Ii

qnídarem seus débitos até día 14.0:1.-87 na rua

Ângelo Rubin}, 1.420 ne horário com.erçiiil, sob
pena de terem, seus titulas anulados, conforme
determinam os estatutos.

I Jaraguá do Sul. 16 de fevereiro de 1987
, Jaime Célio Piazer-a _ Pl'f'''f' r-'"
L__ .. .. _ ,_'- �'_'

, '
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Peças e acessórios originais' e assistêncià têc
�ica autorizada ARNO, WAUTA, .' BRITÃNIA,
BLACK & DECKER, 'FAET, GE, ELETROLO*::
FAME 'e FORNOS LYÉR.'

.

.

Av. Mal. Deodoro, 1.309 _ FON� 7�-22OC)

Jaraguâ do Sul _ SC.

ELETBOLAR
,Colercial . de Peças' Ltda..

-

... '

Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata-
do por técDlcos treinados na fábrica e o bom áfen-,
dbnento é uni direito seu.

.

) :

Dr. AUevir A.
o

Fogaça· Júnior
Advogado

-o

Rua, Domingos da Nova 102 _ Fone 72-0498'

Jaraguä do Sul-SC.

o homem, e a mulher de bom gosto encon

tra� sempre o melhor em calçados, tênis, con

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

bém têm completa linha de artigos míanus e en
xovais (cama, mesa, banho @' copa) em lindos bor- .

dados vindos das fábricas de São Paulo. .

Aproveite as promoções especiais e vísíte a

KOIIIO
Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 72-0648 _ Jaraguá
do Sul ea,

'

Bordados e Confecções A 8
Rua 28 de Agosto, 2177 _ Fone 13-0363

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras.

OCULOS?
, $as lenteSpague '

','

:JOALHERIA A PEROLA .

-

.

, QTICA MODERNA'
"Teinoldo rau,289

'

'-.�'.!"�' ,'"
.

Estrangeiros:Correios têl forlulários de recadastralento
Atingido a.. metade: do desse prazo a PF terá maís

prazo da prímelra 'etapa 90 dias pára a dístríbuição
'do programa de recadas- dos novos documentos.

tremente de estrangeiros, ,
A BmpresaBrasíleíre de

realizado pelo Departe- Correios e Telégrafos, es

mento de Policia Federal, tá, agore, também integra
até agora . foram recolhi- da ao programa. Nos Cor

dos 150 mil . formulários, retos, estão. à venda for

aquém das estimativas da mulários a razão de Cz$
órgão, de recadastrar qua- 30,00, que deverão ser pre
-iro milhões de cidadãos enchidos e, em seguida,
não. brasileiros residentes junto com a taxa a ser pa
no.' ·Pais.' Essa pr-imeira ga no banco, o recadastra- ,

etapa será encerrada den- do deve remeter ao De-
'

tro. de 45. dias ,e a partir partamento. de PolíCia Fe-
,

Estado de Santa Catarina
PODER JUDICIÁRIO
Juizo "'e,Direito da Comarca de Jaraguá do Sul

.

EDITAL, DE LEß..ÄQ
A Doutora Soraya Nunes Lins, Juiza de Di

rello em EXercido na 2a. Vara da Comarca de
. Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na

Forma da Lei, Etc...
.

.

FAZ SABER (em resumo, art. 681 do CPC) o

seguinte: Venda em 19 Leilão: Dia 25 de março/
87, às 09:15 horas, _ Venda em 29 Leilão: Dia 14
de abril/81, às 09:15 horas, por quem mais der e
maior lance oferecer. _ LOCAL: Edifício do Fo
rum desta .Comarca. _ EXECUÇÄO N9 1.906/85.
Requerente NILSON KLEIN. _ Requerido SEBAS
TIÄO SEVERINO DA SILVA. _ BENS À SEREM
LEILOADOS: Uma casa de madeira, medindo 8,00
x:·6,09 metros. comprimento e largura respecti
vamente, contendo a área de 48,00 metros qua.,
drados, com uma varanda medindo 2,00 x 3,00
metros íacorporada a casa, com quatro divisões '

internas, tudo em madeira, sem forro, coberta
com .telhas de barro. do tipo. francesas, janelas e

portas de madeire, assoalho de madeira, que foi

avaliado em Cz$ 65.000,00 _ (Sessenta e cinco

t;til cruzados)'. Nos autos não consta qualquer
onus ou' recurso pendent.e. Dado e passado nesta
cidade de Jaragué do Sul, aos 13 días do. mês de
fevereiro de 1981. Eu, (ass.) (Jurema Wulf Sardag.,
na) Escrivã Designada, o subscrevi. _ Se o exe.,
cutado não' for encontrado pelo Sr. Oficial de
Justiça, ficará pelo mesmo intimado.
SORAYA NUNES LINS, ,� Juíza de Direito em

exercício;
.

'Persianas

derel, .junto com as suas

antigas carteiras, . pagando
uma taxa de postagem de
Cz$ 32,00, que correspon
de a remessa da documen
tação e o seu retomo, com
a situação. legalizada.

.

Em Jaraguá do Sul, se

gundo o. agente'da EBCT,
Tadeu Tubbs, são vários
os estrangeiros que adqui
riram os formulários. No
ato da remessa dós do
eumentos a PF, é entregue
o. protocolo. que deve
permanecer com o reme

tente; pois, até o recebi
mento do documento defi
nitivo, 'esse será o com

provante de regularidade
dos estrangeiros no País.

EDUCAR ABRIU
MATRICULAS PARA
CURSOS
A Fundação· Educar de

Jaraguá do Sul, órgão do.
Ministério. da Educação,
abriu matrículas para os

programas de Alfabetiza
ção e Educação Integrada,
equivalentes as quatro
primeiras séries do ensino
de 19 grau. A Educar fun
ciona em anexo a Secre
taria de Educação, Cultu-
,ra, Esporte e Turismo do
Município, na Av. Getúlio
Vargas n? 503, das 13h30
às 11 horas, de segundas
às sextas-feira (Fone ....

12-0888).
-

As aulas terão início na

primeira semana de mar

ço. Para participar dos
programas, os candidatos
devem ser analfabetos,
femi-analfabetos e os que
ainda não concluiram a

4a. série do 1 Q grau, com

idade acima de 15 anos.

José Emmendörfer LIda.
Desde 1911 atendendo bem e vendendo qualidade.
Nem a chuva e nem o sol farão efeitos sobre as

Persianas José Emmendörfer que são fabricadas com

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

Rua Jacob Buck, 46 (fundos do Bradesco)
Fone: (0413) 12-0241

.

Compre ileUS materials de construção na

Arte Laje Jaraguá
Materlaís de construcão e telhas colonl.is direto da Cerâmica Vila Rica.

Aquecedor Solar da Funilaria Jaraguá.

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

Temos o melhor e � bom preço.

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

72-1334 e 72-1292 _ Jaragué do SuLSC.
------�---_,--_,----'---------.

'
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Fundado/lO maio 1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugénio V. Schmöokel Jom. Prof.DR.T-SC
n. 729 e Dir. de Empresa Jornalístíca n, 20. 'Mem
bro efetivo do Inst. Histórico' e Geográfico de S.
Cato Redator: Flávio J. Brugnago - ORT-SC n. 214/
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves _ DRT-SC n9
219/84. Redação AdminIs1ração e PubUcldade: Rua C0-
ronel Procópio Gomes de Oliveira; n9 290 - ex.Pos

tal, 19, - Fone 72-0091 - 89.2S0-Jaraguá do Sl!1}-SC

Impresso nas ofidnás da Organização
Contábil "A Comercial" S/C Ltda,

Assinatura para Jaragu' do Sul ...••... Cz$ 200,00
Outl'as cidades ..••....•.•.••••• ,.. Cz$ 240,00
Número Avulso Cz$, 3,00
�úmao Atrasado.......... Cz$ 4,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza .téia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro

pai Propaganda Representações Ltda.
'Este Jornal. é associado a ADJORI/SC e ABRAJORl.

Relojoaria ' AVENIDA
As mais finu S1,lgestõe� para presentes"

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artígos de prataria estão oa

REWJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na GetáUo Vargu

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calbu para todas as finalidades

Agora tamWm aqaecedor. a

.e.... solar.
,

Rua Felipe Schmidt" 279 - Fone n-044!1

Viação
.

Canarinho Ltda,
o transporte carinhoso'

Programe bem as suas viagens de férias e

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

frota', Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodoro, '987 _ Fone 72-1422

Jaraguá do Sul SC.

TUBO· DE ,POLIETILENO
(MANGUEIRA PRETA�

TUBOS SANTA HELENA LTDA.

FÁURIOA: RUA JOINYILt.E, 101e - FONE (0473) 72'1101
ESCRITÓRIO: RUA CEl. PROCÓPIO 601111'$.119 - fONE (0473) 72,0066

JARAGuA DOSUl-SC
'

Foto' 'L OS s
P()tograflas ..., equipamentos de eine

foto -:
som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

Lanznaster
o seu relojQeiro

Jóias, relógios, alianças, cristai�, troféus,
,lh,as e presentes.

liA. Hllt6da de lIOIIa ..... Il1o pode fIcu e6 ,_ Audade"-

PÁGINA '1'.

CONFIRA �\ HISTÓRIAee. Bulo de Itapocu

• ••HA 57 ANOS
..,. Um convite na imprensa pedia a

atenção: "Salão J. Buhr _ SCHUETZEN
VEREIN JARAGUA _ Sonnabend den
8 ten. Februar _ Schützen-Kränzchen,
nur für Mitglieder. Um zahlreiche �
teiligung wird geboten. Der Vorstand,"
A tradução: Salão J. Buhr _ SOCIE
DADE ATIRADORES JARAGUA _ sã
bado 8 de Feverelro _ Encontro de Atí-l
redores, só para associados. pede-se
por uma grande participação.. A Díre
torta". Este passado também só era im
portante porque o seu tempo foi bem
empregado. Como naquela época nín
guém era de ferro, . depois de um duto

Iabutar, nada melhor que se entregar a
uma boa diversão, principalmente
quando acontecia no Salão de Jorge
Buhr, o local que marcou época na so
ciedade jaraguaense.
_ Politica também tinha implica

..ções econômicas. Um comerciante de
Blumeneu declarava ao "Urwaldsböote"
(O Mensageiro das Selvas), que vota
ria naquele que·melhor garantisse 9
seu comércio de banha, manteiga, quei
jo. tabaco e arroz e dizia que não po
dia votar em Getúlio "porque o Rio
Grande era nosso grande concorrente,
firmando o trust da banha com Matta
razzo. Amigos na vida comercial eram
o Paraná e São Paulo, compradores
dos nossos produtos". Por isso todos
deveriam votar em Júlio Prestes, que
realmente ganhou, mas não levou ...

•.•HA ,40 ANOS .

_ O Registro Civil continuava a pu
blicar os proclamas de casamento: n9
2.161 _ Hilário Prestini e Sandra Pre
ti; n? 2.163 _ Ingo Blunk e Mathilde
Sebold; Jorga Ersching e Lídia Schmitt;
José Izidoro Copi e Maria Iracema
Mueller; Alvino Corrêa de Menezes e

Irene Ziemann (país da Belkis?); Iríneu
Rengel e Anna Bortolini; Bruno Vogel
e Thecla Lessmann e Alvaro Stinghen
e Olga ErZinger. 40 anos de casados,
hein? I
_ Guilherme Moeller convidava a

população em geral pare o Grande Bai

le Público que realizada no dia 8 de
fevereiro de 1947, no antigo salão Ar
tur Henschel,' na Estrada Itapocu-Hen
sa, no Município de Jaraguá do Sul.

""" Aderbel (Déba) Ramos da Silva
vencia às eleições contra Iríneu Bor
nhausen por uma diferença de 14.023
votos, fora a discussão dos recursos

epresentados.
__ A Junta Apuradora de Jaraguá

do Sul, presidida pelo dr. Arí Pereira
Oliveira, Juiz Eleitoral. com as turmas
orientadas pelos srs, Aguínaldo de
sonsa e 'Alberto Roesle, foi uma das

que mais se esforçou para o bom êxito'
-e urgente apuração do pleito. Teve a

seu cargo as apurações desta e das zo

nas de Serra Alta e Mafra, 87 umas

com cerca de 18.000 cédulas, que tudo
foi resolvido em 9 días, sem atropelos.
A vitória esperada foi da UDN. que

I venj:eu nas 27 seções - �araguá e Co

fU�., elegendo Artur Müller para De
> ",� lo, o

.

à Assembléía Legislatíva do

didas para o prosseguímento das obras
ali iniciadas da construção da Estrada
Corupá-São Bento' do Sul,

.

-_ A S.O. Acaraí rumava à São Fran
císco do Sul para um encontro futebo
lístico contra a equipe do Ipíranga F.C.,
que foi abatido pela contagem de. 2x1, .

o que não tirou o brllho da pugna, pois,
naquela data encontrava-se em sua ter
ra natal, a srta. Maria josé Cardoso,
"Miss Brasil de 1956", e o Ipiranga
eproveítava a tarde esportiva para

'

em

seu gramado prestar. à conterrânea as

suas sinceras homenagens.
..., Era ainda a S.O. Acatai que estava

epl festas com a ínaguréção da nova

praças de desportos. Na ocasião, o sr.

Artur Müller, Presidente, da Liga Ja
raguaense de Desportos fazia entrega
,d!i Taça Disciplina conquísteda em

1956, bem como foram entregues diplo
mas e faixas do campeonato de espíran
tes.

•••HA 22 ANOS
� O Legislativo Jaraghaense reali

zava eleições para as várias Comissões,
das quaís se abstinha a maioria da
UDN, daí porque se dividiam as Comis
sões dp. Finanças, Economia, Orçamento
e Contas, Legislação e Justíça.. Educa
ção, Saúde e Assistência Social, 'Vía
ção, Obras Públicas, Agricultura, In
dústria e Comércio e de Redação, en

tre os vereadores Clemenceau do Ama
ral e Silva, Henrique' Wolf, Rudibert
Schmelzer, João Cardoso, Alberto Mo
retti, Erich Baptista e Waido Krutzsch.
João Lúcio da Costa, lider da minoria
afirmava que deixara de Participar,
porque no ano pessado, não sé verifi
caram reuniões de qualquer Comissão
e os pareceres erám feitos fóra do re
cinto e não foram convidados' os mem
bros da UDN para os debates e: por
isso, na presente legislatura não queria
se envolver na responsabilidade .que
pesava sobre as várias Comissões.' Por
isso ficavam. voluntariamenta fora das

. comissões' os vereadores Victor Bauer.
João Lúcio da Costa e Eugênio Victor
Sçhmöckel. As eleições' durante o ano
mostraram o acerto da medida.-

•.•HA 10 ANOS
- O índustríal Heinz R�dolfo' Kohl

bach, portador da insígnia da' Ordem
do Albatroz, no grau de Comendador,
estava

.
de preparativos pare receber a

aguerrida equipe de bolão do Az de
Ouro em sua fazenda, em Campo Ale
gre. � que o Comendador era o Presí-'
dente do Grupo e desejava entrar no

ano 101 da Era de Jaraguá do Sul com,
o pé direito, encontrando duas fortes,
razões para programar' a recepção:

-

a:
primeira é a de dar uma satisfação às'
esposas 'e uma noiva para derrubar' o; .

"último dos moicanos" e a segunda, a:
de promover uma ccntratemízação no:
bom estilo bolonístico, cujo objetivo:
era o de colher resultados'. esportívos].
compensadores à agremiação que, des-.
de 1948, já deu ao esporte jeraguaense
reis de bolão e cavalheiros de gran
de garbo. O dia da recepção estava:
previste para 6 de março de 1977, e a

'história manda dizer que se transfor-:
�ou no acontecimento social-esportivo;
dos mais marcantes no calendário c()-;.

'. �
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. .

Nós temOS'tudo"
·

para a radar a�todos.
o

o

Ven a conhecer '

'

a linha Chevrolet 67.
Conheça em nossa loja a linha Chevrolet, 81, a maís completa do mercado.
Nó�tein.o. o cerro que você .necessíta pare preencher as sues. exigências.

.
Saia .. rodando . QO][l o que existe de melhor:. Monza, Caravan,' Opala.

... "Diplomata, .Chevette ou Marajó.
'

..

Veja de perto as novidades ,e as.vantagens, além dos planos de -

,

. financiamento facilitados.
)

:

FURGOES, FURGOES ISOnRMICOS E FRIGORlFICOS ; " ,. ,

lar.go' Es'qoerdo ROá Dr. Enrlco' Ferm•• 113 - Fone '12-1�77' '.

.,.,

.".."
, .'

.0\ .

I .'

. ,
0' ',",

,
'

-------"--_._-�-��-- ._--__ .

. 'Emm'endÖ,fer tomércio,.oe Veleulos Ltda.:
Av.M.1. D ..odor?,5S7 - Fone.s:72.:lõ,S·. 7�.OG60 - .l.raguá do sul·se·[IJ.

15: Grupo Escotei'ro Jacoritaba
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

'Pelo presente edital ficam convocados" todos
os país, escotísta, antigos escotistas e demais
membros do Conselho de Grupo para reunirem
se em Assembléia Geral Ordinária, em sua sede

social, sito à tua Joaquim Francisco de Paula, 156
nesta cidade, a realízar-se dia 28 de fevereiro de
1987, às 14:00 er em segunda convocação, às
14:30 com qualquer número de presentes, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

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

Giupo.
,

_ Eleição da Comissão Executiva e Conse-
Iho Fiscal

Edmundo 'WlIle _ Presidente

INFORMATIVO ROTARIO

O Qualro-Meia
,

Cinco
URotary Leva Esperança'"

Sergio Levy a serviço de Rota'ry
. O Companheíro Sergio Levy, do R.C. Flo

rianópolis-Leste, partiu dia 11 do corrente para
a cidade de Nashville, USA. para participar da
Assembléia de Rotery International, a convite
do Presidente de R.!., MAT Caparas. E o Cario
Cata ou o Cata-Rioca trabalhando desínteressa
demente.

Durante duas semanas o valoroso Compa
nheiro estará a serviço de Rotary International,
desenvolvendo o notável serviço de Instrutor de
Governadores. Desta coluna partem os votos de
pleno sucesso na sua missão com um breve re

gresso ao convívio dos rotarianos da Grande
Florianópolis.
Marlo de Sousa viaja à Nashville _ USA

Também o Companheiro Marle de Sousa, do
. Rotary Club de Jaraguá do Sul, Governador indi
cado para o período 1981-88, do Distrito 465, via
jou para Nashville; para participar da Assem
bléia de R.L, que reune todos os governadores
indicados, ocasião em que receberão as recomen

dações para bem. .adminístrarem os seus distritos
rotários. DeTá Marlo de Sousa retornará com a

sua' esposa Jandíra, para assumir em Julho/81 a

, doYer,na�cria do Dístríto 465, para cumprir o ano
rotário ).981-88. Boa viagem e breve regresso!
Um pedido do Presidente ,';'�"';

Como parte de seu Programa de Menção Pre
sídencíal. o Presidente Caparas está solicitando
aos clubes que ínícíem pelo menos um novo pro
jete nas áreas' de Serviços Profissionais, Interna-'
cronaís ou Comunítáríos, Algo relativàmente fá
eil de se realizar. Não desapontemos o Presidente.
Ele sabe que é através dá:'píestação de serviços
que o "ROTARY LEVA ESPERANÇA".

'

(Da Comissão de Relaçõeg Públicas do Distrito
465, Ano 1986-87)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PÁGlN'A iS

Sesi prepara o calendário esportivo e I.o.uDcia' lDudanças oa
------------��--�------------------=-�------�-----

o Serviço de Esportes
do Centro de Atividades
do Sesi de .Jaraguä do"Sul,
abre a temporada com a

convocação de todas as

empresas do município e

região. Mais de uma cen

tena de oficios foram re

metidos as empresas, con
vídando-as a participar das
atividades esportivas. Ca
da 'qual será representada
por até três elementos de
vidamente credenciados e

estes, comporão a comis
são que delineará a pro
"gramação esportiva an�al.

,
' Algumas alterações com

relação ao calendário já
estão sendo anunciadas,'
conforme revelou o encar

regado de esporte, profes
sor Hercílío Mendonça da

" Rosa. As eliminatórias pa-

re a Olimpíada Sesiana,
por exemplo, iniciarão em

abril para . classificar oito
empresas por modalidade
à Oliseja, cuja fase final
acontecerá no mês de se

tembro. Vinte e três mo

dalidades farão parte dos '

esportes sesíanos, além da
categoria veteranos.
Hercílio acrescentou que

para efeito de pontuação e

premiação, Os Jogos de
Salão serão incluídos na

Olimpíada com ô mesmo

peso das modalidades co

letivas, o que vai dar

igualdade de condições
de competição entre uma

pequena, média e grande
empresa, como por exem

plo o truco, canastra, I xa
drez, generai e outros.
Isto irá' incentivar a parti-

B O L Ã'O:

,8àepndi 'e 'Vieireose em. Jo.inville
As' equipes de Bolão do

Clube Atlético, Baependi
e Sociedade Esportiva e

Recreativa Vieírense par
ticiparão no próximo íí- ,

nal-de-semana, na Man.,
ehester Catarinense, da
9Q Torneio de Bolão Cida-
de de Joinville, na Socie
dade Esportiva e Recrea
tiva Alvorada. A abertura
acontecerá às .19 horas de
sexta-feira, dia 6, prosse
guindo nos dias 1 e 8. Os
bolonistas [araguaenses,
iniciam, com este torneio,

Em assembléia recente,
a: Liga Jaraguaense, de
Futebol elegeu a sua no-

, va diretoria para mandato
de dois anos" Sérgio Ku
chenbecker, dada a au

sência de chapa concor

rente, acabou aceitando a

presidência pera mais um
torneio foi organizado pa- mandato. Seu více-presí
ra manter em' atividades 0S dente é' Raímar ' Radünz,
clubes não disputantes da " diretor financeiro Joaquim
primeira divisão. Germano Salles,

'

diretor
administrativo Ademir de
Lima, diretortécníco Alva
ro Ewald, e diretor de ár
bitros José pêra Neto. O
conselho fiscal é integrado
pelos desportistas Renato
Frenzner, Carlos Alberto
Ewald e Edson Ewald e a

Junta" Disciplinar Despor
tiva tem a formá-la José
Benedito Campos, Rívadá
via Rassele, E d u.a r d o

Schmidt, César Augusto
Lauth, Ivo Kauffrnann. Os
mar, Vogel, Ivo José Ers

ching e Wolfgang Ríedt-
'marin.

'

a temporada "de 1981, já
se preparando para o

acontecimento maior, no

mês de outubro, em Cri
cíúma, que são os Jogos
Abertos de Santa Catari
na.

Jaraguá do Sul tem tra

dição no bolão e suas

equipes sempre tem obtido

ótimas colocações em tor
neios e competições dos

quais participam. Em Joín
vílle., a eqúípe da Socie
dade Vieirense vai estrear
o novo uniforme.

Torneio paralelo da Liga em março
A Liga Jaraguaenss de

Futebol acertou a realiza
ção de um torneio parale
lo reunindo clubes da Se

gunda divisão de amado
res, cujo início está pre
visto para o dia 22 de
março. A €ompetição ho

menageará o desportista
- Iríneu Lemke, doador do

_ troféu do quadrangular
que contará com a partici
pação, do Vitória, Ponte
Preta, Francisco de Paula
e Avaí (Guaramirim). O

,
(

A Prímeírona, cujos de
talhes de sua realização
foram acertados esta se

mana, inicia-se no dia 15
de março, com a Partici
pação de Cruz de Malta"
Botafogo, Malvíce, Alvora
da, América, Guarani.
Grêmio Garib-aldi e Alian

ça.

Foto - Nortelândia I .tda.
,

Rua VenAnclo da Silva Porto '185 _ Fone '12;..2804

Metalúrgica Franza Ltda,
Rua Heinz Mahnke 210 _ Fone '12-1381 '

cípação de .pequenes em
presas, que, de outra 10r-

- ma, jamais poderiam 'com
petir em igualdade de
condições com as médias
e grandes.:

Com a nova forma de

disputa, o Serviço Social
da Indústria está patroci
nando esporte e lazer às
empresas qUe ainda não
têm sua associação recrea

tiva, ou que, por ser mui
to pequena, tinha suas

chances limitadas. Com a

nova regulamentação. uma
empresa cl um empregado
poderá ser medalha de ou

ra e conquistar troféus
na Olimpíada ..

Pelo Campeonato Esta
dual Sesíano foram, incluí
das as modalidades de
Atletismo, bolão 23 cm,
bocha, futebol. de salão,
tênis de mesa e futebol

sufço veterano. O Esta
dual será realizado no

mês de novembro; sendo
que na primeira quinzena
vai acontecer a fase regi-

LJFS tem nova

'diretoria

Oliseja.
. onal e na segunda quín- crítas reuniram-Sé em de-
zena, a fase estadual. pendências do Salão No-

bre do Sesi, para tratar
Na noite de sexta-feira, da Iormação do Conselho.

dia 21, as empresas ins-" Desportivo Sesiano.

Estado de Santa Catarina
PODER JUDICIÁRIO
C.oMARCA DE JARAGUA DO SUL
:;z,
Juizo de Direito' da 2a. Vara da Comarca �e

Jaraguá do Sul
EDITAL DE PRAÇA

A Doutora Soraya Nunes Lins, Juiza Substí
luta em Exercic10 na 2a. Vara da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa) Catarina, na for
ma da Lei, etc•••

FAZ SABER (em resumo, art. 681 do CPC), o

seguinte: Venda em la. Praça: Dia 26.03.81, às
10:15 horas. _ Venda em 2a. Praça: Dia 14.04.87,
às 10:15 horas, por quem maís der emaíor lance

- oferecer. _ LOCAL: Edificio do Forum desta Co
marca. _ EXECUÇÃO N9 1.459. _ Exequente:

. BANCO lTAO DE INVESTIMENTOS S.A. Execu
tados: JOÃO LÚCIO DA COSTA e VALÉRIO DA
COSTA. _ BENS À SEREM PRACEADOS. _ 19)
Um Terreno, situado no lugar Estrada Itapocuzí
nho, neste município de Jaraguá do Sul, distando

, 6 km da Rodovia BR-280-Waldemar Grubba, no

lado ímpar, contendo a área total de 81.500,00ms2.,
de forma irregular fazendo frente com 41LOOms.,
em terras de João Jahn, Werner Frankoviack e

Henrique Prankovíack, travessão dos fundos em

terras de Orestes Stinghen, com 451,00m's" con

frontando de um. lado com. terras de João Lúcio
da Costa, com 230,,06ms.,. e de outro lado com

terras de Egon Lange, com 228;OOms" cadastrado
no INCRA sob n? 801.062.035.238-6, de propríeda
-de de João Lúcio da Costa, matriculado nesta

Comarca; no Cartório do Registro de Imóveis sob
n'?' 1.011, avaliado em Cz$ 65.625,00. _ 29) UM.

TERRENO, situado no lugar Estrada Itapocuzi
nho-fundos (Tifa Lange), neste município de Ja

raguá do Sul, distando 5,5 km., da Rodovia BR-280
Waldemar Grubba, )ado ímpar, contendo a área.
de·57.220,00ms2., de formato irregular, fazendo
frente com terras de. José Kienen com 13,30ms.,
travessão dos fundos com 123,OOms., em terras de

Bernardo Wacholz, estremando do lado em ter

ras de Tifa Lange com 698,90ms., e de outro lado

com três linhas, sendo a primeira sem metragem,
.

a segunda com 50,00ms." em terras. de Alfre�o
Korrole a terceira em 226,00ml com ditas de Wil

son Magali e Roseli .Doege, cadastrado no INCRf
sob n9 801.062.029.823-3, de propriedade de Joao

Lúcio da Costa, matriculado,nesta Comarca, C�r
tório de Registro de Imóveis sob: n<? 1.072' avaha-'

elo em Cz$ 42.915,00. -' TOTAL DOS BENS. Cz$
108.540,00. � Nos autos consta ônus de Hipoteca
em 19 e 49 grau em favor do BRDE, ELO! EMME�
DOERFER e EUG:9NIO STREBE, que ficam deví

damente intimados através.do presente edital, bem
come Os executados JOÃO LÚCIO DA COSTA e"
VALERIO DA COSTA. caso os mesmos não se

jam intimados por mandado. Dado e passado TI:s
ta cidade de Jaraguá do Sul, aos 11 de feverelT�
de 1981. Eu, (ass.) Escrivã Designada., o sU�f:crevl.
Soraya Nunes Lins - Juiza S,·hczffHufA �m 'ExerciÇ:lo

I,
_, -,_..---� "'_'--'_'---,

Tem. gente nova em Jar�guá ..
.

.. .

P. s.Equipamentos paraEscritórioLtda.
.

.
.

Venda e assistência técnica em geral.
, Loja _ R. Preso Epitác10 Pessoa, 419

----±-��-
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:Orqlieslí'a de CAliará
-

de 'Jàraguá' do Sul inicm'ätivid3des eli liIarço

Igradeçimento
.

e·· con�ile �

para Missa
Pamílíares enlutados da Senhora,

MARIA ANTONIA DA SILVA MSCARENHAS
rvo MARIA)

falecida idia 25 de fevereiro, aos 84 anos de

idade, deixando 10 filhos" 1 irmã, ·32 netos e 22

bisnetos agradecem aos que envíaram ílores,
coroas, cartões e telegramas e que acompanha
ram éJ cerimônia, 'de sepultamento no Cemitério
Municipal. Em 'especial agradecem ao Hospital
São José, aos Enfermeiros e aos Médicos Dr. luis
Carlos Bianchi, Dr. Vicentê Caropreso e Dr. Wan,.

derley Quarte Pereíra, pelo zelo e dedicação pró-
fissional.

.

No ensejo, convidam para � míssa de sétimo

dia, a realizar-se no dia 06 de março, às 19h, na
Igreja Matriz São Sebastião.

Jaraguá do Sul, 26 de fevereiro de 1987

�s anotações de·Flávio José
_ o governador eleito Pedro Ivo Campos, anun

ciou terça-feira dez dos 21 integrantes do colegiado
estadual Outros serão conhecidos após o carnaval. A

primeira listagem foi considerada "sem surpresas" pe
los peemedebistas jaraguaenses, ja .desesperançosos de
que algum nome daqui pudesse integrar o primeiro
escaläo do governo estadual. Há certo clima de' res-
sentimento.

.

_ A falta de tradição politica do município mais
uma vez ficou evidenciada. Terceiro maior arrecada
dor de ICM do' Esta�o e que mais contribuiu, percen
tualmente, para a eleição do governador, em novem
bro passado," Jaráguá do Sul ficou alheia: à composí-

" cão da linha de frente do-governo, deixando desgos
tosa a cúpula do Pl\1DB. Restam, agora, Os escalões
Inferiores.

.._ O novo' governo, como anunciou-se, irá criar
14. regiões edmínísfratívas. pelas informações, elas' se
'caractérizarão pela nova estrutura 'geopolítiCa de
: Santa Catarina, em substítuíção as atuais 22 micror

',n�giões. Se verdade isto, embora nada se saiba, pode
que a situação de Jaraguá se complica, ficando a sede

regi(�nal em Joinville. O que, seria'o fim da picada.
.

- Pisou feio na boia. o '''poeta do sertão" Atayde
. Machado. Vereador do PMDB, eleito' pelo 'PDS, Dadi
. agrediu quarta é\ tarde o mecäníco Calíxto Klítzke,
,

provocando sérios ferimentos. Após o incidente, . mes
,
mo apös ter sido conduzido a. Delegacia, tomou chá de
sumiço, talvez esperando que a poeira l)élIixe. (! maís
um ca�o politico·para (). PMDB id1gerir.

. ANTES DE TOMAR' uMA

DECISÃO, TOME UMA

DECISAO INTELIGBNT�. -

.

Café SI S SE

•LIVROS-. REVISTAS • NOTAS FISCAIS.
-

•TRABALHOS ESCOLARES.
CARDÄPIOS. E OUTROS

- RUA SÃO PAULO, 114 (Pró". a aotiga Cyrus) .

.

JARAGUÁ DO SUL - SC ..

.

Começam no dia 5 de

'março, às ,20 horas, os en-

, saíos- da Orquestra de Câ
mara de '-J�r�guj:Í do ;Sul,
que terá como 'regente io
maestro Ricardo Peldens.
A arte ml,lsical, que vem

sendo estimulada, ganha,
. assim, um novo impulso.
A cidade, quando ainda

incipiente, já teve a sua

Orquestra, fundada em

'1940 e regida pelo Sr.

Francisco Fischer, que
maís tarde (1956), junto
com. outros amantes da

arte, fundaria a Sociedade
Cultura Artística, passan-.
do a' Orquestra a integrar
a nova entidade. 'Dentre

os nomes que empresta
ram seus psndores artistí

cos. na época, à Orques
tra, estão os de Fernando

Springmarin Yar� Fisc:�er
Springmann, Cuido- FIS

cher, Adélia Fischer, Ro

dolfo Físcher,' 'Geraldo
Harnack, 'lnge Hasse; Emí

lio da.Silva, Pedro Doni

ní, Romeu Bastos e - 'J-ga-
quim Piazera.· :

'

A idéia de ressurgir a

Orquestra de Câmara da

SCAR deve-se a introdu-
.

r
.

.

ção na Esc;ola de Música
dó" estudo do violino, que
'é o ínstrumento bäsíoo PÇl
ra a .íermeção de uma Or-
questra. Este -trabalho 'é
desenvolvido pela pro
fessora Cilene Sluminsky.
de S. Bento do Sul, .ínícía
do há pouco mais de três
anos com apenas cinco

alunos ,e hoje, maís de

cinquenta c um p r e m o

aprendizado desse ínstru
mente. Alguns dos alunos,

graças ao revolucionário
Método Súzuki,. já tem

condições de' integrar a

nova Orquestra,' o que
tem 'entusiasmado o ma

estro Ricardo Feldens. pe
lo potencial que poderão
dssenvolver.
A previsão inicial é de

que 12 a 15 elementos irão
integrá-la. Um nome cer

to é o da consagrada pia-
'

nista Vara Fischer Spring
mann, que durante 19 anos

serviu a Orquestra de Câ
mara de Florianópolis, e
que, radicada novamente
em sua terra natal, dedi
cará o seu talento à nes
cítura orquestra jaragua
ense, Além do piano, a

comporão instrumentos de
corda como primeiros víe
línos, segundos, �iöli:p.os,
viela e violonc�'lo.. "I§ p

. é o ideal pare Q íníeío dös
trabalhos", comenta Fel-
denso

,

As atividades da Or
questra iniciarão quínta
{eira, dia 5 de março, às
20 horas, na SCAR. Os
ensaios vão acontecer 'sem

pre às quintas-feiras nos.
mesmos horárias..Músí
cos que dominem os .íns
trumentos enunciados ' e

que tenham
-

aptídões P0-
derão integrar a Orques
tra, diz o maestro Ricardo
Feldens, que anuncia, pa
ra o futuro, quando já se

dimentada uma base. a

sua ampliação, com a iJt
trodução de outros ínstru
mentos, como os metais e

instrumentos de madeíra.
Na Semana de JaraguA,

no mês de julho, preten
de-se estrear a Orquestra,
que pode parecer muita

pretensão à primiera vis
ta", revela: o maestro;"
montagem do repertório
acha-se em fase conclusi
va.

Durval 'va,i a Brasília tentar. verbas· ao Munic'lpio
Objetivando acelerar os

projetos encaminhados a

vários Ministérios, solici

tando recursos 'financeiros,

segue para Brasília, em

março, . o . prefeito Durval

Vasel. O alcaide jaragua
ense manterá - 'contactos
junto a EBTU sobre ver-

bas para pavimentação de

ruas, no
': Ministério do

Desenvolvimento 'Urbano

(recursos para ampliação.
do sistema de água), Mi
nístérío - da Agricultura
(patrulha agrícola mecani

zada)
.

e Ministério das
Comunícações. Além des
tes, Durval deixará no

Ministério da Educação,
projeto e solicitação de

.

recursos destinados a' am

pliação do espaço físico

da Pundação Educacional
. qualídade de ensino.

Regional Jaraguaense.
IPTU:

.

CARNES
A área a' ser construída ENTREGUES.

é de 915,80m2, com cus- Enquanto as secretariàs
to, a preços de fevereiro de. Obras, Viação e Servi
de

.

Cz$ 3.663.200,00. No ços Públicos recuperam Os
memorial

'

reívíndícatório, estragos causados' pelas
a

' informação contida de enchentes, continuam sen

que 'a instituição oferece . do'entregues Os carnês d
três cursos superíores e Imposto Predial e Territo
um quarto em vias de con- rial Urbano (IPTU), cuja
cretízação. Corri a cons- prímeira parcela

-

venc .

trução do Bloco B, todos em 15 de março. Já es

Os cursos funcionariam à tá nos planos do· Poder'
noite e, assim, a Fundação Executivo, a realização die
dísporia de espaço físico novo recadastramento imo
para nos demais turnos biliário, para regulariza
franqueá-los aos 10 e 29 cão das' construções clan
graus. possíbilitando maior destinas, que proliferam
conforto ,e garantia da no município.

Novo escândalo abala a cidade., '

Comdema
'documenta

desmatamento·
A, Comissão Municipal

de Defesa. do' Meio-Am-
bieIite, verificou "in loco"
as dehúncias e documen- .

tau . fotograficamente na

manhã do dia 27; sexta

feira, o desmatamento ro,
díscriminado . que

- vem
ocorrendõ na r,egião de
Jaraguazinho; para uma

tomada de posição e en;
caminhamento aos órgãos
responsáveis pela proteção
da flora e da fauna.

Um novo escândalo po
lítico estourou em Jara
guá do Súl, desta feita en
volvendo o vereador Atay
de Machado (Dadi), elei
to pelo . PDS, hoje no

PMDB. Ele agr,ediu na

tarde do dia 25, no pátio
do Posto Beira Rio, o me

cânico CaÍixto Klitzke, Conta ainda o agredidQ
provocando traumatismo que após o incidente,'o
craniano e facial, além de agressor -"recebeu' voz de
escoriações. O agredido, prisão com atuação fIa
em carta � denúncia . ao grante pelo PM Maurício;',
presidente da Câmara de E -par-a evitar qUe fatos
Vereadores" Orival Vegi- _ 'lamentáveis como este se
ni, pede uma tomada de repité).m, prejudicando.' a
providências quanto a dignidade'dos, nobr,es ve

con<;luta de Atayde, ip ius- readores, peço imediatas'
ficáveis com uma barr� de

.

providências, encerra Ca
ferro e portanto arma de 1 ixto Klitzke.

\
.

fogo, "provocando graves
ferimentos em minha pes
soa qua podem ser com

provados pela guia de in
ternação do Hospital .Ja
raguá e o laudo médico,
além de sofrer ameaça de
morte a meus familiares".
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