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Jaraguá do Sul ficou.
mesmo de fora do primei
ro escalão do goverÍl.o es

. tadual, A tênue esperan
ça dos peemedebistas caiu

com o anúncio oficial do
secretariado pelo gover
nadar' diplomado' Pedro
Ivo Campos, que assume

rieste domingo, 15 de mar

ço, o governo do Estado
de Santa Catarina. Para
Ivo Konell, presidente do
PMDB que reassumiu as

funções no dia 12, o go�
vernador tinha autonomia
para escolher nomes da
sua confiança e como tal

assumiu a responsabilida
de pelos _seus atos, toda

via,' acha que Jaraguá do
Sul deve ser olhado com

maior carinho, como for
ma de compensara não

inclusão de nenhum nome

no colegiado estadual, em

cargos de relevância.

Também constrangido. o

prefeito Durval Vasel Ia-

'mentou que nenhum jara
guaense figurasse no pri
meíro escalão. lembrando
que aqui, proporcicnal
mente, Pedro Ivo ganhou
mais votos no Estado, sen
'do também a sua segunda
base eleitoral na região
Norte. Durval atribui o fa

to também a falta de pro
jeção política do munící
pio" que' não acompanhou

.

a proieção econômica e

considera que a' reversão
deste quadro aínda vá de
morar muito tempo.

o município, como uma

das primeiras petições ao

novo governo, vai exigir
'a continuidade da pavi
mentação asfáltica do
acesso à segunda ponte,
isto é, a rua Bernardo
Dornbusch, até a Weg·H.

; No plano {ederal, o Pre
feito Municipal aguarda ·a

marcação de audiências
pelo deputado Luiz Hen

rique, para contactos jun
ta aas Min;stérios das

Ccmunicações, Educação,
Interior, Desenvolvimento
Uröano .

e Agricultura,
além do Mi Ii':'stério da,
Juslica P. rNp

.

JARAGUÁ DO SUL -'- CIDADE SíMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

MEDIDA '

ADMINISTRATIVA

Estão suspensos os tra
balhos de terraplenagem e

aterros para· empresas e

particulares que'a. muni
cípalidade executava nos

finais-de-semana. A medi
da edmínístratíva. foi to
mada em decorrênca

,
do

grande volume de trabalho
e a quebra de máquinas e

caminhões, aliado à falta
de pneus e peças de repo
sição. Tais trabalhos fo
ram suspensos temporaria
mente.

Em termos de obras, a

Escola São Judas iniciou
día 9 as suas atividades em

duas salas de aula, enquan
to as demals acham-se em

fase de conclusão. Na Es
. cola Erich Blasfeld (Aguas
Clara) está sendo construí
da nova sala' de aula e na

Orestes Guimarães,' no Ri
beirão Grande da Luz

(Sons Tifa), o prédio em

madeíra está sendo substi
tuído por alvenaria.

Rotary Club comemorou seus 35 anus

o efetivo policial mílí- 120 homens, com jurísdí
tar de Jareguá do Sul es- ção, além da sede, nos
tá, sendo substáncialmente municípios de Guarami
aumentado, com a íncor- rim, Corupá, Schroeder e

poração de novos homens, Massaranduba, O Tenente
uma reivindicação que a Anilson terá a- auxiliá-lo
comunídede vem susten- no comando quatro sar

tando há varias anos. O
.

gentos.
grupamento de rádio pa- A rádio patrulha es

trulha tinha 25 homens, tá mudando a sua sede da
sendo que 10 outros, . Já rua Gaspar, no bairro Ví
estão na Cidade e nos

próximos dias outro tanto

reforçará o contingente e

até 28 de abril' maís 10
PMs virão a Jaraguá do

O Rotary Club de Jera-

Sul, completando 55. Isto guá do Sul märcou solene

significa que aos 25 poli- me.nte o. �eu. !rigésimo
cíaís militares existentes, qUl�tO amversa�lO de fun,

maís .30 vêm aumentar a , �açao com um ]�nt�r íes

segurança da cidade. tívo em depend�nclas do

A informação é do co- Restaur�nte. Itajara, �a
mandante da PM, 1<? Te- terça-feira, dI� io. reun�n
nente Anílson. adiantando do companheiros rotarte

que a vinda dos policiais é' nos � esposas, b�m como

o início da ativação da auton�a��s e lideranças

Companhia de Polícia Mi.,. comumta71as: O governa

litar, já criada. A Compa- d�r �o Distrito 465, Geno,

nhia quando efetívamen:e venero Mattos Neto este

em funcionamento, terá ve :epresentado p.elo ex

presidente .

Pier Lorenzo
Marchesíni .. de Joínvillle.
Na ocasião foram home

nageados os .sócios-íunda
dores remanescentes, que
no dia 14 de março de
1952, em dependências do
Bar e Restaurante Buhr,
deram início ao primeiro
clube de serviço da cída-

JaraUllá óão vai ao M·iss S. Catarina

JARAGUÂ DO SUL

Capital latino Americana do
Motor 'Elétrico

Nenhum ia,raguaense. no primeir� ,escalã�rI Pedro Ivo assume dia. 15

Cidade: ganha trinta novos poliCiais militares·

25/07 ·26/03

1 1 .

8 9
7 3'
6 .4

Capital Sul, Americana do
Chapéu

',

la Nova, para a rua LoU
renço Kanzlsr.. imediações
da Escola Municipal de 1 <?

Grau Albano Kanzler, na
Vila Lenzi. Com a vinda
dos polic.aís.. aguarda-se
que � Companhia seja.
logo ativada de vez e tam
bém construido o' quartel,
em terreno já cedido pele
municipalidade.

de. São ,eles: Dietrich Hu
Ienuessíer, Dorval Mar
catto, Alfonso Buhr e Wal.
demiro Mazureehen. aue
receberam diploma ·de
Honra ao Mérito pelos 35
anos dedicados à causa
rotária e à comunidade
.jaraguaense.

Diversos oradores marca
ram suas participações,
dentre os quaís o presi
dente Aristides Penaten
destacando a dedicação e
o trabalho humanitário dos
fundadores e continuado
res deste clube de �ervlco
enquanto Dietrich Hufe
nuessler fez um relato
histórico de Rotary emJa
raguá do Sul. que mantem
v.vo o ideal de servir,
n'ontedo há 82 anos por
Paul Harris.

Margaret.Denise scnmídt menau. E que a SUa idade
é a nova representante da foi questionada, através
beleza jaraguaense. Ela de manobra sórdida, e de
venceu., com justiça, anunciada, ímepedíndo que
Concurso Miss Jaraguá, participe, em razão de
realizado sábado' à noite completar 18 ànos somen

no Ginásio
.

de Esportes .te no final de agosto. A
Artur Müller, concorrendo Cómissão Organizadora do I

'

d'" 'UDS lU ri bcom -outras oito cadidatas.. concurso decidiu, acerta-.· naugura a� a, em ßIIssaranuu a
Ela recebeu dos. nove ju- damente, mesmo admítndo
rados 1.021 pOIlt'Js,' Josa-

.

a "mea culpa" na ínscrí

ne Daíse ßuchmann, a la.. cão de candidata com me

princesa 1.003 e Rosaní nos de 18 anos não parti
Junkes, a 2a. princesa, 834 cípar, deixandc de convi

pontos. Além destas, con- dar a prímeíra princesa
correram' Miriam Sasse, Josane Buchmanh, que
Jane Terez�nha L€nnert, disputari't o título estadüal
Maurise Krieser, Sandra representando Guarami-

.

Regina Moretti, EltriÚI. rim.
Buttgen e Tereza Agos
tini. O concurso agradou,
inclusive as atrações pare
leIas, à exceção da Banda
Marca Reg:strada.
A Miss Jaraguá 87, no

entanto, não representará
o município na noite de

sábado, dia 14, 'no Mi.ss
Santa Cafflrinr>, pm Blu-

o secretário O ci a c i r. tará praticamente a índe-
.

Zonta. da Agricultura.e pende'n
. ,

. cia ca reg, ao no
do Abastecimento, repre- tocante a prcducão de ee
sentando o > governador mentes selecionadas de
Esperídião Amin, inaugu- arroz, haja' vísta que: vi·
rau na tarde do dia 6 de nham do Rio Grande do
março, sexta�feira, a Uni- Sul..os Í.nvestimentos gi
dade de Benefic:amento raram em torno de Cz$ 5
de Sementes de Arroz, na. milhões e o empreendi
ár.ea industrial do müni- menta foi concr.etizado

Margaret será' 'a repre- cípio de MassarandubtJ. à::; graças ao esforço .con;un
sentante de Jaraguá do margens da Rodovia Gu' -

.

to do Governo do Estädo,
Sul- em 88, uma :v.ez que, lhernie Jemen: A UBS Prefeitura de Massarandu
está decidido que nã9 ha- fornecerá aos or'zicultorC'f. ba e Cooperativa Juriti.
verá ,o Concurso Mi-ss Ja- sementes fiscabzadu!:, sen- A construção da UES foi

.ta,g�;� �o. próximo ano. do a sua capacict'de anual anunc�ada no iníci.o do ano

:��t 'Margaret Denise
.
de proçlução de 30 mil sa· .Pa.fiSqclr. quundo da aber

Schn'lidt permanece' por
.

caso tura 'a.'a la. Festa Catari-
dois anos no trono. Esta Un;(br1r> rrnrwf'>)"': renf.e do AF("'7.-Fecarrcz.

�----------------------------------------------�����

. 31 De Março _ Oe. dois Hosp1tnis sem INAMPS. Jaraguá não Merece Istol.
., ,

IRTIMß Expositores CroQ1ados .

Movimentação
_

Indu,strial.
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Eólace ear,in Barato e Paulo' Roberto
�, Sexta-feíra próxima día
'20, às 20 horas, a Igreja
Mat�iz São Sebastião aco

:lhe dois jovens para a ce

iebração . da cerimônia
matrimonial, unindo a pe
dago.ga Carin Baratte e o

engenheiro civil Paulo Ro,

, berto de Albuquerque. Ca-'
trin é· filha de Lino 'e The
r€za . Baratte -,e, P,,ªulp Ro
berto. do Dr . José Cons
tância e Ví:!rõnica,. � iAlbu
querque, �:" 'da' _

sociedade
guän1mirense.

-

Apadrinha- A recepção acontecera
rão o ato.. por' parte da _ em dependências do C.A.

noiva, os. casais'. Carlos Baependi. Aos noivos, pais
(Robeita) Baratt6,' Alfeu 'e respectivos familiares,
(Edília) Garcia, Hilton Jo- Os cumprimentos desta fo

sé.. (lsa�la D'Aquínol Fa- lha.
'

Márcia e Rubens Icasamentoali,nhad_
Foi' dos .maís bonitos,

perfeito e de bom �osto,
o alinhado casamentö: de
sexta-feira,' día 6, que uniu
as famílias de Eggon João ,

(Laura) da Sífva e Evan
dro (Ltlían]. Petry. Márcia
da Silva- e; Rubens Petry
foram abençoados na en

feitada' Igreja Nossa Se
nhora das Graças, na Bar
ra do Rio Cerro, às 20 ho

ras, 'apadrinhados pelos
casais Walter (T

á

n ci a)
Gefiert, Décio (Denise da
Silva, Walter, (Solange)

nas, Carlos (Astrid) Men

donçaj, Clauberto (Miriam
.Rudólfj Pereira, e, por
parte do noivo, os casais
Charles (Isabel) Kínas, Ro
berto (Ivone) Gonçalves da
Luz, Sérgio Luis' de -Albu

querque 'e. Srta. Estela
Stoinski, Alberto José
Stein e-Srta. Anete Coelho,
Luis Fernando Caovilla e

Srta: EIiset� Maria de Al

buquerque. <

Janssen, Ricardo (Kátia)
Bartsch, Cláudio Nagibe
(Carmem) Zattar, por par- .

te da noiva e Ivo, Hamil
ton (Elisa) Persike,' José
Carlos (Vivian) ,

Cassou,
Milton- (Vera Rítaj Garcia,
,Ivan Sérgio (Kátia) perei-'

ra, Sérgio Luis Sêhroeder e
Srt-a. Cladis Voigt. os -tes

temunhas do noivo.

, Uma' recepção das maís

elogiadas foi oferecida no

C.A Baependi. Nossos pa
rabéns.

M A R G A R :E T o tiosso grito de torci-
Estamos solidários da que ficara. 'preso

.

com vocêl Sabemos que dentro de nós até o

você não poderá parti- próximo ano,' quando
" cípar do Concurso Miss você estará apta para
Santa Catarina este ano, finalmente representar ii
pois pessoas inf<?r��- nossa Jaraguá do Sul.
das com a sua vitóría Ternos confiança" em

não mediram' esforços você! Sabemos que vo

pare Impedi-la- de ehe- cê não decepcionaré.
gar até Blumenau e re- De Todos 08 seus .AmI�
pres,entar nossa cidade. gos.
Entretanto, conte com

..

João """ ,e.
,

Maria
O ponto elegante de'vestir bem os. seus pim

polhos. Agora J;la Marechal Qeodoro 819, a sua

espera, sempre com as, últimas novidades.

"

jóias, relógios, pplseiraS, anéis" alianças,
prataria, aJ,'t1gos em oUro e ludo" ,o máis para

presentes na

Reloioariâ Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n° 9

Margaret
.

Denise Schmidl é a Miss Jaraguá. 81

Margaret Denise
Sehmídt

Míss Jaraguä 87
Josane Daíse Buchmann

Ia. Princesa ,
,

Rosaní Junkes
2a.. Princesa

Com superlotação do do por Margarat Deni-, zeiro, com os seus íc-Ginásio de Esportes Ar_ se Schmídt (Lojas Tor- vens músicos animou a'
tur Müller, realizou-se res), vindo em segundo> promoção mas a Banda
dia 7 o Concurso Miss lugar .Josane Buchmann " Marca Registrada, de
Jaraguá, promovido pe-

� (Darpe Malhas) e em Curitiba" deixou a, de-
la SECET e Caesar's terceiro Rosaní .Iunkes sejar. Destaque também'
Club; patrocinado pela (Marísol]. A Marisol. para o desfile de mo-
Dalcelís. Uma bonita �e- através de Sandra Re- das da' Dalcelis.: mos-
coração deu vida ao gina Morettí, conquís- irando a sua, coleção, A

I ambíente e realçou as tau o título de ,Miss promoção coroou-se de
nove bonitas concor- Simpatia: êxito .. Estão de parabéns( rentes ao título, venci- O Grupo Musical Cru- os 'organizadores.
--------------------------------

_ Clube Atlético Bae- zer, filhó do; casal Nino Ei C.A. Baependí, a sua Con-
pendi convidado pera a : Arielise Schweltzor.: Rece- venção Nacíonal.e Repre-
cerimônia de inauguração be amiguinhos neste sába- sentanfas.

'

do seu arquivo, histórico, do à tarde, em sua resí- "'?' Os' Lions ,C I ub e s

que acontecerá em data dência.
" ,'CenJro, e .

Cidade Indus-
de '16 de março, segunda- -4- Já no dià,,,13, trocou tríal, estão -acelersndo os
feira, às 19h30min.; Após idade a Sra. Arací Eggert e 'prepárativos para a Con-'
o ato solene, os convida- día 25, o Sr. Adelmar Max' venção 'Distrital do L-10,
dos serão homenageados, Eggert; funcionário" da' . marcada para os dias lO,
com um coquetel. Kohlbach. E na sexta-fei- 11' e 12 de abril; em Ja-
_ Foram das maís con, ra próxima rasga folhinha

.

raguá do 'Sul: ,,'
,

corridas
'

as solenidades o deputado estadual Paulo
"

.

_ Troca idade no día
que marcaram os 35' anos . Roberto Bauer. 15i quando comemora ao
de Rotary Club em Jara-

_ O Cine Jaraguá exi-, lado do esposo Sílvio o

guá do Sul, na noite de be de sábado (14) à quín- primeiro aníversárlo de'
terça-feira. Vários orado- ta-feira (19), Jogo Bruto, casamento, a Sra. Dulceli
res enalteceram a data e' censura 18 anos. Nos días Bernardete Kitzbarger. a,
o clube de serviço, cujos 14 e 15, as sessões serão quem '.cuinprimeptamos.
membros mantem vivo o às 19h15 c 21h15 e nos �e_' _ No próxímo sábado,
lema "dar de sí sem pene msís d:?8,.sempre às 20h}$; d'a 21, segundo o calen-
sar em sí". mino

' ' , ..
-

dério de eventos do -mu-
_

'

. '_ Ern. assembléia r,ealL _ A Metalúrgica ErwL nicipio, h�verá a Feira de
zada no dia 28, foi eleita no ,Menegotti vai realizar

'

Arte .e Artesanato, que'
a nova diretoria do Grupo nos dias, 23 e 24 de mar- volta �pós paralização de
Escoteiro Jacoritaha ,para ço, em��pendê:nc;as do. d':;�G meses.
o b�ênio 87/88. O empné)
sário José HermEmo Mar�
chi foi. confirmado na pre
sid€mciJa" s.U'bstituindo a

Edmlmdo Wille ..

_ Aniversar'a no dia
15 de março, quando com

pleta quatro aninhas, a g�-, ,

rotinha Ana Paula Schwelt-

EAÇA A Sl!A ASSINATURA _' C�$ 200.00

Rua CeI. p'roc6pio Gomes, 290 ou Fone: 72-0091

Ma!TIãe ...Çoruja
Seu,s filhos mereç�rn u�a" lóJ_a só par� ,eles.

Loja Mamãe Coruja o castelo, de sen reizínl�o e

sua prineesinha. Enxov.ais para b�bê, t?Upas in
íanto�juvenis, perfUmes, bijouterias, artigos para'
pres.entes. "

Rua 'Barão do Rio Br,anco 168 -.. Fone 72-0695
Barão do Rio Btallco, sala 4

FONE:72.2607

Sorveteria Ki-Delícía •
'Em Jilraguá do S�l, uma nova opçã() para você;,'

,

Venha, comprove e, usufrua das saborosas sensações Ki-Delícia.
Aceitamos encomendas para festas, àn�versarios; casamentos e ou-
,tros acontecimentos. . ." . -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Animos exacerba,dos marcam as� sessões do' Legislativo Municipal
PM J S vai sina:izar Ioda a· cidade

.

Foi das maís movímen-.
.

Ilha da Figueira, constru
tadas a sessão que marcou ção de nova rodoviária e'
a abertura dos trabalhos aquisição de aparelho fa
da Câmara de Vereado- tocopiador para uso exclu
res, do mês de março. O sivo da Câmara. Todas as

projeto que concede sub- indicações foram aprova
venção a I Associação As- das. Kretzer encaminhou
sístencíal para Idosos Lar ao Líder do Governo na

. das Flores, de Cz$ 200 Câmara, relação de me

mil, oriundo do convênio
.
lhorias que a cidade re

Prefeitura/SEAC foi. apre- quer no aspecto viário e

sentado no expediente, e de limpeza pública.
aprovada mo ç ã o para
constar em ata a passa
gem do, Dia. Internacional
da Mulher (8 de março),
de autoria do vereador
Marina Lenzi. Almiro Fa-:
rías Filho, apresentou in

dicações
'

solicitando 'ao·
Executivo a inclusão no

plano de obras de calça
mento a rua 190-0tto Ku
chenbecker, assim como a

retificação de determina
des trechos e dragagem
do ribeirão Francisco 'de
Paula e a completa sinali
zação vertical e horizon
tal da área central da ci
dade, dos bairros e do
ecesso aos municípios vi
zinhos.
Orival Vegini, verea

dor-presidente da Cãmarn
solicitou a ligação ,da rua

260-Treze de Maio com a

rua 97-Rto de Janeiro.
Errol Kretzer pediu da

admínístração municipal a
sinalização na confluência
das ruas Max Wilhelm e

Adélía Fischer, imediações
do Posto Becker, além da

recuperação da ponte pên
sil ligando a Vila Lalau a

FOGO CRUZ,ADO

Pesada artilharia foi dis

parada contra a admínís

tração pública. Errol Kret,
zer, jústífícando a necessi
dade de uma nova rodo
viária, disse que a atual é .

precária e deprimente, com
o que concordou' Almire .

Farias, citando no entanto

que o município tem ou

tras obras mais importan
tes por atacar antes, de
construir nova rodovíárta.
José Gilberto Menel clas
sificou a atual rodoviária
com uma "cobertura pa
ra carga e descarga de
caminhões" e cobrou da
Prefeitura maís obras, "ao

.

invés de investir. mais de
Cz$ 100 milhões em aplí
cações financeiras".

Orival Vegini 'r,eferiu-se
ao problema da falta de

águe na região da rua

Joinville, "uma promessa
de vários anos que não
se cumpriu". Lembrou o

presidente que a Prefeitu
ra, à época da intervenção

Empresas investem, apes'ar de tudo
Apesar da ciranda fí

nenceíra. do fracasso do
famigerado Plano Cruza
do, das indefinições da
economia,' as empresas do

parque fabril jaraguaense
c on tin u am investindo,
acredítando em dias me

lhóres, No final de dezem
bro, a Jaraguá Fabrí1 e a

Fiação Joinvillense uni
ram-se para a 'constjtui
ção de. uma nova empre
sa nascendo . a Guarami -

rim Acabamentos Têxteis
Ltda. com um capital ini
cial de Cz$ 18.660.000,00 e

com a previsão de investi
mentos in t c i a i lO, entre

construções civis, máquí
nas e §quipamentos, de

cerca de Cz$ .

20.000.000,00. A primeira
etapa prevê a estampagem
de tecidos e malhas, além
do tingimento e acaba
mento de tecidos. Poste
ríormente será iniciada à

montagem de uma tíntu
raría de malhas e, por úl

tímo, uma tinturaria de
fios.'
A Neves Artefatos de

Madeira, acaba de adqui
rir o controle acionário
da Mecril, de Corupá (fá
brica de escalas métricas)
e a Dalcelis está rvestín
do na abertura de uma no

vá loja em Santa Catari
na, desta feita em Chape
có, no Oeste Catarinense.

do Sulbrasileíro, tinha cer
ca de Cz$ 150 milhões
aplicados, valer que daria
para calçar 'inúmeras ruas,

e expandir a rede de água.
Foi uma grande burrice da

. administração, acrescen
tau. Almiro Farias defen
deu o Samae, dizendo que
com o novo reservatório o .

problema será soluciona- .

do. Intervindo, Menel es

tranhou que o terreno, ti
nha sido "doado", -sem qUe
o propríetérío tenha rece

bido algo em troca, des
confiando existir "trambi-.
que" por traz disso, o que
provocou forte reação do
Líder do Governo, que
acusou o ex-presidente da
Câmara de, na sua' época,
tentar usufruir de-dínheí
ras públicos 'para engordar
a sua conta bancária, para
"iazer média". A contra
ofensiva de Menel a Pe
ca veio no mesmo toro,
corri o pedido, de 'provas
da sua acusação, já que os

.

balancetes estão para se

rem conferidos.

Sesi· treina

professoras/eDis
-:

O Centro de Ativida
des do Sesí de Jaraguá do
Sul foi sede, de segunda à
sexta-feira, de um curso e

treinamento de professo
ras dos Centros de Desen
volvimento Infantil man

tidos pelo Sesi na região
Norte, pelo método psico,
genético de Piaget.·Um
total de trinta e nove pro
Iessoras ce Jnragué. Join
ville, São 'Bento do. Su,I,
Mafra e Canoinhas parti-

. ci.param do curso, minis
trado por Alaídes dos
Santos, do Departamento
Regional do Sesi.

A Secretaria de Planeja
mento da Prefeitura Muni
cipal de Jaraguá do Sul
inicia nos próximos dias
o estudo completo e o pro
jeto de sinalização verti
cal e horizontal em toda
a área; central,

.

bairros �.
saídas amunicípios VIZi

nhos, indicando também
os retornos e pontos refe
renciais, haja vísta que a

cidade carece' de melhor
sinalização' dentro de pa_'

. drões que a identifiquem
com cidades de maior
porte, como Joínvílle, Flo
rianópolis e Curitiba. O
anúncio é do secretário e

coordenador da Comissão
de Trânsito, A r ist i des
Panstein. adiantando qus a

Rede . Fer,r9:viária Federal.
em con junto com a Pre-

feitura, implantou na pas
sagem de nível da rua

Reinaldo Rau, à título de
experiência, dois espelhos
convexos, para a seguran
ça. do tráfego.

A 'RFFSA promoveu
melhorias ne sinalização
em todas as passagens de
nível e agora serão im
plantadas lombadas para
diminuição da velocidade
e dos acidentes. A Delega
cia dá Comarca revelou
que oito' acidentes foram
registrados durante o mês
de fevereiro, sendo seis
colisões, um choque e um

atropelamento. Num deles
houve vítima fatal' (moto
queiro), na rua Adélia
Fischer, proximidades do
Posto Becker.

BAUER ESTREIA, NA TRIBUNA DA AL
Prometendo exercer ria as esperanças", disse que

plenitude as obrigações le- este será o norte de sua

gislativas para que sejam atuação política. "Os prin,
equacionadas as díficulda- cípios de honestidade,. pa
des de Santa Catarina e triotismo, coerência polítí-.
também. manter atenta ca e partidária, além da
observação e patrocinar opção de servir os outros
s u ge s tõ e s concretas à

.

antes de servir a sí próprio
Constituinte, o deputado pretendem justificar a fra,
Paulo Roberto, Bauer pro- se que seviu de mensagem

. feriu no dia 5 último o seu na campanha", frisou.
primeiro discurso na tri-
.buna da Assembléia ,Le- Também pedindo a pro-
gíslatíva. teção de Deus, solicitou a

Segundo ele, "o homem confiança e o apoio dos
público deve, acima de deputados e dos funcioná
tudo, estar cônscio de suas rios da Assembléia. Prome
responsabilidades e para teu que "juntos podere
tanto deve exercer. com mos fazer com que' os ca

dedicação integral a mis- tarinenses deixem de ter
são a que se propôs." Des- somente a esperança e

tacando seu "slogan" de . passem a viver uma nova

-campanha, "vão renqscer e promíssora realidade".

FÉIRA DA' MALHA SERA LANÇADA EM ABRIL
Representantes das di- ganda será feita através

versas' comissões de tra- de out-doors, cartazes, em
balho e' expositores, reuni- revistas- especializadas,
ram-se li.h d'a 5 de março jornais, rádio e telev'são.
em dependõncias da ASSQ- Segundo os organ'zado-

E na noite de quarta-,. cíação Comercial, pára' 'res, (Rotary Club,' com

feira, día 11, no salão no- discutir a. estrutura, orga- . apoio da Préfeítura).
.

pre
bre o Centro de Saúde de nízacão e funcionamento tende-se uma abrangênca
Jcinville, através de seus da I Feira ela Malha de Ja- não apenas a nível esta

dirigentes, patrocinou pa- raguá do Sul, quando dual da Feira da Malha e

lestra sobre AIDS, tema igualmente analisou-se as- neste aspecto, nos dias n

momentoso é que requer neotos ligados à publicída- ou 24 de abril, com a im

atenção especial, dada a de do evento. Além de um prensa, . haverá o lança
rapidez com que a doeu- primeiro encontro oficial mento oficial da Feira,
ça tem se propagado, em COm os expositores (19 em- que vem mobilizando mar

todo o mundo. presas ,e 33 estandes), es- cantementa organizadores
tabeleceu-se que a prona- e expositores.

Oppu's
Vídeo Clube' e' Locadora

.
. \ i":&\l'-d:::' .e, .

PROGRAME O SEU LAZER ASSISTINDO BONS FILMES.

Piazera

.FOTO SOM·.e VIDEO

.

Av.. Mal. Deodoro 252 Fone 72-0261 •
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HUMBERTO PRADI

R O B E R ,T DON A T H '

Advogados'

,
'

Comunicam que a partir de 16.03.87, estarão
"

atendendo em seu novo endereço, na Rua João
Marcatto n" 13, 1<'> andar do Edifício "Domingos
Chíodini" _ defronte do Colégio São Luís _ Fones
(0473) 72-1180 e 72-2633 _ Jaraguá do Sul (SC).

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÄO, TOME UMA
"

DECISÄO INTELIGENTE.

Café

Com.ercial Floricmí
Acaba de receber. grande quantidade de máquinas
de escrever portáteis OLIVETTI.

Preços de promoção.
Ruá V�nâncio da Silva Porto _ Fone 72-1492

, Jaraguä do Sul

PÁGINA 13.CORREIO. DO POVO

(xprapriaçâo do Morre do Jaraguá vai a estudos
,

.

A Comissão Municipal
de Defesa do Meio Ambi
ente apresentou há algu
mas semanas ao Prefeitö
Municipal e Secretariado,
Q relatório final' e proje
ção de "slides" da área

que cobre os picos que
formam o maciço,' onde
seguidas agressões têm se

sucedido, como derruba
das e queimadas, destina
das, principalmente, para
pastagens, alterandó com-

Atendimento na

Biblioteca'
. Desde a última semana

de fevereiro, a Biblioteca
Pública MuniCipal Rui
Barbosa voltou a atender
em seu horário normal, das
8 às 19 horas, ímnterupta.
mente, de segunda à sex

ta-feira e aos sábados das
8 às 11h30. A Biblioteca
'localiza-se na rua João
Píccolí no, ao lado da
Salvíta, e no mês de feve
reíro registrou 1.148 em

préstimos, 83 consultas e

15 novas inscrições.

ConjeccõesSueli' Lida
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conférir a maís varíada coleção aproveitando
as vantagens do preço e crediário Suel1

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

F. '12-0603 Jaraguá do Sul _ SC.
'

Loja 2. Rua Reinoldo Rau, nO -530 _ F. 72-2911
Jaraguá do Sul _ SC.'

.

'

;.

APAGA - Equipamentos de' Segurança Ltds.
Recarga, manutenção e testes hidrostáticos em aparelhos

, extintores de íncêndío

Agora exíste empresa altamente capacitada.

Nóss,Os preços e serv íços são" slmplesm�nte os melhores,

Atendemos com' carro-oíícína na sua própria empresa.
Consulte-nos

Fone t0482) 46-0716 __ São José _ Sta. Catarina.

-

..

"I

pletamente o visual e o

meio-ambiente. .A suges
tão para que sé freie
tais agressões foi a, de de;

sapropriar a área, e, neste

sentido,' o prefeito Durval
Vasel determinou que se

procedam os levantamen
tos necessários do Morro
do Jaraguá, pare a expro
príação, de cima para baí-

xo.

Segundo o despacho, tal
exproprtação deverá ser

gradativa e diante disso"
será quantificado o custo
das terras. Além de recur
sos do munícípío, serão
tentados igualmente junto
aos governos federal e es

tadual.

GUM� IRM��OS S.A: IND. COM.!AGRICULTURA
CGC/MF N''-04.430.636/0001·-63

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA'E
EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
São convidados os Senhores Acionistas da Gumz '

Irmãos S.A. Ind, Com. e Agricultura, para a As

se�bléia .Geral O�dinária e Extreordinária, que'
será.realizada no día 28 de abril de 1987, às 15:00

horas,. na s�de social, à Rua Gustavo Gumz. 488 I
no Bairro RIO Cerro II, neste Município de Jara
guá do Sul-SC, para delíberarem jsobre a seguín-:
�:

'

ORDEM DO DIA
i<'> _ Apreciação, discussão e aprovação do Rela
tório da Díretoria e as Demonstraçõej, Financei
ras, relativas ao exercício soc'al encerrado em 31'

" àe dezembro de 1986. _ 29 _ Deliberar sobre a

destinação do Lucro Líquido do exercício e a dís
tríbuíção dos dividendos. _ 3l? _ Eleição da Dire
toria e fixação das respectivas remunerações. _

4'9 _ Aprovar a correção da expressão monetária
do Capital Social' e aumentá-lo de Cz$ .

11.025.000,00 para Cz$ 22.050.000,00 mediante a

capitalização da Correção Monetária do Capital
realizado e de outras' reservas legalmente exis
tentes. _ 59 _ Alteração do Artigo 50 do Estatuto '

Social. _ 6° _ Outros assuntos de interesse da So-
ciedade."

.

A V I SO
Achem-se a d.sposíção dos Senhores Acionistas,
na sede sccíal da empresa, � Rua Gustavo Gumz,
LI,88 no Bairro Rio, Cerro 11, neste Município ce
.Jaraguá d? Sul-SC, os documentos a que -se re-'
fere o Artigo 133 da Lei nl? 6.404 de 15.12'.76, re
lativos QO exercício social encerrado em 31 de
dezelnbro de 1986.

Jaraguá do Sul (SC), 10 de março de 1987
Erleltraut 'Bauer Gumz

Diretora Presidente _ CPF n" 066570.959-53

ENCADERNADORA

;.

·LIVROS • REVISTAS • NOTAS FISCAis.
• TRABAL,HO$ ESCOL.ARES.
,CARDÄPIOS. E-OUTROS --.

RUA SÃO PAULO, 1.14 (Próx.·a antiga eyru�)
•

JARAGUA DO SUL _ se ';'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Gumz, Irmãos s. A. Indústria

Edeltraut Bauer Gumz
Diretora Presidente

Lírio Ütech
.

Diretor Comercial

AtIVO
CIRCULANTE •....••.••.••..•.

Dísponíbílídade, .

Bens Numerários .

Depósitos Bancários a Vista .

, Aplicações Mercado Aberto ,'
Díreltos Realizáveis , •...

Duplicatas a' Receber .

(_) Provisão p/Deved. Duvidosos

Cheques a Receber .

Estoques l
..........•...•...•..

Adiantamentos a Fornecedores
. Adiantamento p/Aumento de Ca
pital em outras Empresas. . ...

Aplicações Financeiras a Prazo
Outros Créditos .

.

Desp. Pagãs Antecipadamente
REALIZAVEL A LONGO P�AZO
Incentivo Fiscal-Opções,
Empréstimos Compul. Eletrobrás
Empréstimos Compul. Combust.

J>ERMANENTE .

Investimentos .

.

Imobilízado .

(_) Depreciações Acumuladas ..

TOTAL DO ATIVO .
.

,

, DEMQNSTRAÇÄO DO RESULTADO

,RECEITA OPERACIONAL, BRUTA
Deduções de Vendas .

RECElTA OPERACIONAL UQ. ..

(_) Custos Produtos Vendidos
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
(_) Despesas Operacionais

Despesas com Vendas
Despesas Admínístratívas

, Despesas Financeiras .

Outras Despesas Operacionais"
(maís) Receitas Pinanceiras
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO

Receitas não Operacionais .

Despesas não Operacionais .

Correção Monetária do Balanço
I.UCRO ANTES DO IMP. / RENDA
L.' Pro�isãQ) p/Imposto de Renda ..

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCíCrO
'LUCRO LIQUIDO POR AÇÃO •..

1986 1985 .

22.122.844 9.990.310
4.428.209 4.498.212

35.365 1.448
788.560·

.

223.109
3.604.284 4,273.655
17.694.635 5.492098
.' 2:178.026 1.648.914 '

(123.031) . (112,888)
439.408 444,520

2.321:705 1.136:546
338.í47 3.700

200.000
.

1.640.783
11.051.059 668.227
1.191.941 40.041

97.380 22.255
1.095.109 346.599
477.903 80.396

. 614.794 266.203
2.412

21..151.387 9.616.522
4.504.726 573.947·

28'.812.527 14.656,610
(12.165.866) (5,614.035)
44.369.340 19.953.431

1986 1985
14 meses' 10 meses

96,,582.163 ': 23.489.351·
(7.904.787) (1.811.596)
88.617.376 21.671.755

(72.786.655) (17.015.458)
15.890.721 4.662,297
3.575.489 1.244.003

(6,9�0.555) (1.943.503)
(2.197.771) (566,906)
(212.320) (39.736)
(340.431)
6,165.588 3,794,148
12,315.232 ·5.906300
1.457.989 414.933
(1.809;361 ) {2136:=;q\

(5.203,330) (3.094.461)
6.160,530 2.813,113
(2.540.905) (1.000,813)
4.219.625 1.812.300

0,38 0,49

DEMONSTRAÇÄO DO CAP�TAL CIRCULANTE
ATIVO CIRCULANTE 1986 1985

.

No inicio do Exercício 9:990,310 2.87U312
.

No final: do Exercício 22.122.844 9.990.310

Variação '.' .. . 12.132.534 7.118.498
PASSIVO CIItCULANTE

Comércio e agricultura

PASSIVO
CIRCULANTE

Fornecedores .

Salários e Encargos a 'pagar .

Provisão p/Imposto de Renda .

.

Obrigações Tributárias
Instituições Financeiras ....•..

Frétes a Pagar ............•.

Dividendos a Pagar .' .- .

Outras Obrigações a Pagar ...•
EXIGíVEL A LONGO PRAZO ....

Diretores e Acionistas .....••.

PATRIMONIO LIQUIDO .•.......
Capital Social .

Reservas de Capital .

Reserva j'''Correção Mon. Capital
Reserva de

.
Incentivos Fiscais

Reservas de Lucros , .

Reserva Legal .............•.

Lucros Acumulados •...•.....

TOTAL DO PASSIVO ..

-

.

198.6
11.020.498
�.814.040
1.058.179
414.406

1.869.542

.

693:705
-

561.670
608.956

33.348 . .842
1-1.025.000
10.211.419
9.105.683
505.736

1�114.697
1.114.697
10.997.726
44.369.340

1985 '

4.448.214
2.560.138
491.049
493.880
432.827

, '98.860

189.449
182.011
19.6qT
19;657'

15.485.560
3.675.000.
6.993.815'
6.887..242
106.573
480.614

. 480.614
4.336.131
19.953.431

(210.98.1)
,

(561.670)
10.997.726

2,083.91.9
5,203.330

(19.657)
1,835.876
477.485

13.600.578
153,.224
189.449
561.670

6.,587.475
711:8.510

5.560.250

DEMONSTRAÇÄO DE LUCROS ACUMULADOS
.

1986 1985
Saldo em 01.11.85 ... ,'... :..... 4.336.131 1:152.039
Parcela de Lucro Incorp. ao Capital (356:185) (149.115)
Gratificação à Diretoria • ,. . . . . • . . . (153224)
Correção Monetária ; .. .. . .... .. 3.724.030
Lucro do Exercício .......•..... 4.219.625
Proposta da Administração de
destinação de Lucros:

.

.
Reserva Legal . ó ••

"

••••••••••••

. Dividendos :
'

Saldo em 31.12.86 '., ..

1.628.314
1.812.300'

�t90.615l
(216.192)
4.336.131

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
.

1986 1985
·13.800.518 5.696.495
4.219.625> 1.812.300

ORIGENS DE RECURSOS ."
.

Resultado do Exercício .....•.

[\3SP. que não afetam o Circulante:

Depreciações , � ..

Correção Monetária do Balanço:
Aumento (Redução) do Exigíy:el a

I ,�ngo Prazo , ',,' .

Baixa de Bens/Dir. do Permanente
Constituição de Reservas de. Cap.

APLlCAÇÖES DE RECURSOS ....

Gratificação à Diretoria
Dividendos Distribuídos .

Dividendos Propostos .., .

Aquisição do Permanente .

Aumento do Realizável a Longo P .

Auménto do Capital Circulante

Jarazuá do Sul (SC). 10 de março de)987
Lirio Utecll

.
.

Nelson Eíclistéledt
Diretor Comercíel Diretor Financeiro
CPF 291.339.049-87 C�F' 153.865.629'-91

70J.607
.

3.094.462

.10.390
213.658
64.078

5.896.495

26.743
189,449 ,

1.496,795.
204.092

3.979.416

CGC/MF n\) 84.430.ô36/0001�63 _ Jaraguá do Sul-se
RELATÓRIO DA DIRETORIA '

Senhores Acionistas,
/'

.

.

Em cumpnmento às disposições Legais e Estatutárias, submetemos á apreciação de V. Sas., o Balanço Patrimonial
e Demonstrações Fínanceírus, refererltes ao exercício social encerrado em 31. de dezembro de 1986. Permanecemos ao inteiro
dispor (los Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários.

,

Jeraguá do Sul (SC), 10 de março de 1987

Nelson Eichstaedt Heinz Bartel Eliana Gumz
Diretor Financeiro Diretor Administrativo Piretora Secretária

----------------------�-----

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1986
.

'(Valores em cruzados)
"

No inicio do Exercício 4.448.214 1.309.132
No Final do Exercicio ,11;020.496

-

.4.448,214.

Veríação . ;. . . . . .. . . .. 6.572.284 .3.139.082
Capital Circulante' Líquido 5_.5_6-0�.2-5-0-·--3-.9�7�9-.4_=_1_6------ ..,.. -- ..

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

Edeltraut Bauer Gumz
Diretora Presidente
CPF 066 570:959-53

"
,

Eliana Gumz .. ;

Diretora Secretaria
CPF 463.312.719·53

Heinz Bartel
Diretor Adm,

CPF 103.941.509-10

'Helnz Bartel .

Téc. Cont. CRC-SC 8181
CPF 103.941.509-10

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarína
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL,

DECRETO· NV' 1.442/87

Fixa o preço da pavimentação à paralelepípedo para o tré�
cho que especifica.' ,

.

'. .

'.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no uso da

atribuição que lhe é conferida pelo item XXIX do artigo 10, da lei Com

plementar N9 5, de 26 Ce novembro de 1975, e de conformidade. com o

disposto na Lei Municipal NI? 699/77, de 22 de dezembro de 1977;

}.iJcEC R Ei TA :

,
.

Art. 19 = Fica estabelecido que o preço por metro quadrado re

ferente a pavimentação à paralelepípedo, dos imóveis especificados no

Edital. rle- Custos N° 05/87, de .25.02.87, será de Cz$ 190,00 (Cento e'

noventa,' cruzados), o metro quadrado. "

'

'

.

.' Art. 29 � O preço fixado no artigo anterlor obedecerá as mo-

dalidades de pagamento fixadas no artigo 12, da Lei Municipal NI? 699/77,
de 22.12.77, pela Lei Municipal NI? 945/83, de 29.12.83, pelo Decreto.'
n" 477/77, de 22.12.77 e pelo Decreto n? 907/83, de 29.12.83,

.

Art. 39 :_ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogedas as disposições em contrário,

.

Jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 1987.
DURVAL VASEL. 'IVO KONELL
Prefeito Municip�l Secreto ,de Adm. e Pinanças..

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA l\ru'NICIPAL DE JARAGUÁDÖ SUL

EDITAL DE. CUSTOS' N� 05/87
.

.

A Pr�feitur� Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria
de Planejamento ê dél Secretaria de Obras e Viação, divulga pelo pre
sente Edital os custos relativos as obras de pavimentação à paralelepí
pedó da RIJa 5 _ Prefeito José Bauer, e esclarece que os valores abaixo

específícanos constituem. tributos estabelecidos. pelo Código Tributário

Municipal e Lei Municipal N? 945/83, de 2� de dezembro de 1983, que
versa sobre Ccutribuíção de Melhoria, regulamentada pelo Decreto N<?
907/83,' dp. 29 de.dezembro de 1983, e é devida por todos os propríetä-

'

rios "de ímóveís ,beneficiadot por obras públicas.
a) .Memortat.Descrítlvo do Projeto e Custo das. Obras
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com. os c�stos
abaixo, especüícadosrj
Elementos Quant. P. Unitário P. Total
(11 ':.._ Terraplenagem: Escavação,

,
- . carga, transporte 5.1501l12 11,60 59.740,00.

02 _ Pavimentação:
'

2.1 _ Regulartzação ê com-

pactação do sub-leito 5.150m2 2,90 14.935,QO
2.2 _ Base: Material de areia,

é1qtiiSi�'ão de materiais
e execução. . .. . .. ... 5.15Üm2 19,25 99.137,50

2.3 _ Revestimento: Paralele-
pípedo. meio-fio, trans-
porío e execução .... ' 5.1S0m'2 100,62 518.193,00-

'03 _ 'Gelertas de Agues' Pluviais:
3.1 _ Tubulação: aquisição

de 'materiais/execução 5.150m2 40,78 210,0.17;00'
3.7. _ Càixas Coletoras: aqui-

sicão de materiais é
execução . . . . . . . . .. 5.15Üm2 5,80 29.870,00

SUB-TOTAL ........................••........... , Cz$ 931.892,50
ADMINISTRAÇÃO 15%) Cz$ 46,594,62
TOT _6.. L ...............................•.••... Cz$ 978.487,12
0.4 _ Custo Total: Cz$ 978.487,12 (Novecentos e setenta e oito mil. qua
trocentos e oitenta e sete cruzados e doze centavos).
4.1 _ Arca à pavimentar igual Cz$ 978.487,12 dividido 5.150m2 igual
190,00 (Cento e noventa cruzados),

'

b}: Delímítação do Trecho Beneficiado
E beneficiado o trecho da, Rua 5 � Prefeito José Bauer, desde o Seu iní
cio no entroncamento da Rua 390. _ Waldemar Rau, até o acesso do

Conjunto Habitacional de Jareguá do -Sul,

,c) Contríbulção de Melhoría
" ..

,
A Contribuição de Melhoria será cobrada, por propriedade, .Ievairdo-se
em convi a testada dos mesmos.

'

FórmUl�j:i�'
'

..P!l' elo lote multiplicado por 1/3 da largura do leito da
rua ß?ult., tradôfpelo custo do metro quadrado igual Custo Total.
O recolhImento do Tributo. será diretamente ao Tesouro Municipal.
Prefeitura Mufiicípà! de Jaraguá do Sul, .25 de fevereiro de 1987.
Durval Vasel Ari'sUdes Panstein Afonso Piazera Neto

Prefeit1 Municipal Seci-et. de Planejamento Secreto de Obras/Viação

PÁGINA· 06

Estado de Santa Catarina'
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

EDITAL. DE LANÇAMENTO No 05/87'
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO

SUL. divulga através do presente Edital os lançamen
tos referents a pavimentação à paralelepípedo da Rua
5 _ PREFEITO JOSE BAUER, de .acordo com o Edital
de Custos N? 05/87, de. 25 de fevereiro de 1987 e o

Decreto N? 1.442/87, de 13 de fevereiro de :1.987" sen
de: que os conírontantes ficam lançados de acordo com

a relação anexa. A cobrança será efetuada, para cada
propriedade, 07 (sete) días após a execução dos ser

viços.
ín2 Cz$

01 • Waldenier Rau . . . . . . . . .. 113,33 21.532,7,0
02 ;; AdaIto G. Ossowski e Outros 313,33 59.532,70
O�J .. Edmundo Klososki 100,00 19.000,00

"

04 -'Cely Grutzmacher 295,00, _ 56.050,00
05 - Waldemar R'ali ' 72,00 Í3.680,OO
06 � Palllo Klitzke 122,00 23.180,0.0
o'' .... Adolar João Bertoli. . . . . .. 71,67 13.617,30
08 - Marcelo Hackbart Bellato .. 49,00 9,310,OQ
0.9. - Lauro H. Uber 58,33 11.082,70,·

.

ió - Marcelino Ruda ,.,.. 106,67 20.267,30
.11 - Orestes Grutmacher 101,0.0 19.190,00
12 - Eugenio Doubrawa .. ' .. , 350,00 66.500,0.0
13 - Adernar Stein . . . . . . . . . .. 183,3;3 34.832,70
14 - Adelte G. Ossowski/Outros 403,33 76,632,70
15 :- Imobiliária Menegottí .... 123,33 230432,70
16 - Oscar Sternhein Alhadeff . 95,00 ,18.0.5(1,00
1 t - Jaíme Berri ', 36,6� 6.967,30
18 • Fidelis Gutz . . . . . . . . . . . .. 95,00 18.050,00
19 - Renaldo Guknecht 50,00 9.500,0.0
20. � Alzira da Rosa 30,00 5,700,00

.

21 - Ingracia da Rosa 30,0.0 5.700,00
22 - Elejo Pamplona 30,00 5.700.,00
23 - Anelors Rosa Pamplona '" 45,00 8.550,00
24 - Renaldo Koroll 51,67 9,817,30
25 - Valdir Marcos 50,00 9.500.00
26 - Alfonso Modrock . . . . . . .. 78,33 -:- 14.882,70
27 - Arno -Steinert 116,67 22,16730
2H - Eugenio Doubrawa 280,00 53 200.,00,
2Cl - Prefeitura Municipal Jguá . 168,33. 31982,70

,

Jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 1987.
DURVAL VASEL _ Prefeito Munícípaâ .

EcoDomi.stas. colaram grau dia' l' 3

VA_R,IG
Rua 'CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 290

Fone: 72-0091 _ Jaraguá do Sul-SC.

"

Foi realizada na noite
do dia 13 de março, sex

ta-feira, o culto ecumêni
co e a colação de grau dos
formandos deEconomia de
1986 da Faculdade de Ci
ências Econômicas da Fun

dação Educacional da Re

gi.ão de Joinville-FURJ _

extensão de Jaraguá do

Sul, eJ;I1 dependências da

Igreia Evangélica Lutara,
ná de Jaraguá do Sul. As
solenidades tiveram ínícío
às 19h30min e às 2Üh15
mín, respectivamente. ,

i'A verdadecomo guia e

a perfeição como ideal" é
o lema da Turma Prof.
José, Roberto Fructuoso,
cujo paraninfo foi o Dr.
Gerd E. Baumer -e patrono
o Prof. Rolf Botho Her
mann. Os bacharelandos
são os seguintes:

. Adernar Piske, Adernar
Possemai. Ademir Denk,

Passagens'

Alirio , Armin Hackbarth,
Arnaldo, -Paulo Ersching,
Arnildo Carlini, Ciderleí
Zurdes Leonardo, Cláudio
Alberto Klitzke, Cláudio
Fintar

'

.• Dolores Correia,
Edelberto Schwanz, Eder
Cornélíus Otto, Flávio Lu
dero, Gilberto Gadottí,
Henrique Purnhagen, Iva,
nildo Paulo Krause, Ivo
Kuhn, Jane Simone Mo- ,

retti dos Santos, Jorge de,
Souza, José Afonso ,We
ber, José Antônio Barros
PInho, Julmir José Rozza,
Una Hannemann Moretti,
Marcos Zanghelini, Mar
grid Taeschner, Mauro
Augusto Minelli, Osmar
Drews, Raul Zappelini,
Romíldo Rodrigues, Rosân
pela Ewald. Resanía Me
deiros Haro de Albuquer
que,' Sérgio Luiz Czemcv
e "Wilma Luíza Sanson

. Corrêa Monteiro.

e Cargas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul - Sem� de 14 a 20/Mill'ÇQl1961 CORREIO, DO POVO PÁGINA 0'1

Doença suína matou mais de 600 'animais em Jaraguá Extensão introduz novas culturas
Cerca de seiscentos por- pagação da peste, em dê

cos já, morreram em Ja- corrêncía da pouca preo
raguá do Sul, em conse- cupação dos produtores
qüência do surto de pes-

-

em prevenir o mal.
te suína clássica. A estí
matíva é do' médico-vete
rinário da Cídasc, Fúlvio
Goetten, adiantando que a

doença' foi detectada há
,

cerca de um mês, sendo
ortgínána de Barra Velha I

.
onde um produtor adquí
riu suínos para a sua

granja: A mortandade de

porcos atingiu principal
ment-e duas granjas e

_

a

preoCupação da Cidasc

prende-se a possível pro-

(Av. Mal. Deodoro 1.086),
ao preço de Cz$ 21,00 o

frasco, com 10 doses. ne

cessário para vacinar dez
animais.

Na tarde do dia 19 de
março, em dependências
do C.A Baependi, técni
cos ligados a agricultura
de nove munícípíos do pó
lo de Jàragué do Sul, te
rão um encontro sobre
conservação do solo,
quando serão discutidas a

Implantação' de novas va

riedades de legumínosas
de inverno na região .. In-

.

forma' o Coordenador In
terregional -de Conserva
ção do Solo' e Agua, Alci
des. Molinarí, que durante.
o encontro vai ser discu
tida a técnica das cultu
Ias que serão introduzi-

das, assim como a vanta

gem que trarão aos agri
cultores, seja como adu
bação do solo, seja como

altmentação do gado.
'Afora isto '- diz _ será

montado um plano de dís
tribuição de sementes de
ervilhaça, ervilha do cam

po, tremoço, nabo-forra
geirô e espéÍ:gula, todas
espécies novas e pouco
difundidas na região. Idên
tico encontro está marca

do para o dia 20, em Tim
bó, para .outro grupo de
municípios integrantes do
Escritório Regional da
Acaresc de Jaraguä.

Esta doença' é comum
no Brasil, cíclica. passan
do facilmente de um ani
mal para outro. A vaci

nação é o único meio,
além de cuidados higiêni
cos e evitar visitas a pro
priedades atacadas pelo'
vírus, recomendável para
que os animais não sejam
atacados. As vacinas es-

. tão sendo vendidas na

Agência Local da Cidasc

o médico - veterinário
da Cídasc alerta pare a

,

necessidade de prevenção
da doença. o que

.

ocorre

normalmente som e n t e

quando casos desta natu
reza surgem e o produtor,
que via de regra ,é íme
diatista, busca, aí sim, a

salvação do plantel. quan- -

do este pode estar já con

taminado.

- .

Angelo Tramontin chegou no Paranó hó 24 anos.

Começou plantando soja, arroi e milho.
Cluando soube das vantagens da lavoura de fumo,resolVéu
experimentar. '

" ,

Sua p{opriedade era pequena, mas a cultura do fumo se

integrava bem com as outras lavouras. E ele podia contar
com as orientações técnicas da-Souza Cruz e a ajUda ,

da Dona Maria ZUar e cos.seus filhos.
Muito coprichoso, Angelo foi aumentando ano a ano a

produtividade das suas lavouras. E, é claro, os seus bens.
Hoje, ele continua com outras culturas, mas diz Que o fumo
é Que sempre garantiu a manutenção da casa. E ajudou para

Que ele aumentasse a propriedade, comprasse um trator,
um barro e vários implementas agrícolas.
Agora, pretende trocar de cdrro, melhorar sua casa
e comprar mais um pedaço de terra, para assegurar o futuro
dos seis filhos.

-

. GENTE,TRABALHO E TECNOLOGIA.ASSIM FAZEMOSHISTÓRIA.

f.... .'12-1717, 72-1995 e '12-2614

o MELHOR CARRO USADO ·EstA NA Móllfrn JÖRJ)AN

COM AS MELHORES OFERTAS E Ö MELHOR FINANCIAMENTO

ATÉ 6 PAGAMENTOS COM Ö MAIS ,BAIXé JV:R�l[__'�AÇA.
. VENHA €0NPERIIt.

-

É PQlt TBtvifO UMli'ÁH. -

-

-

i' �.
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Secretaria de ServiçosPúblicos - sislema'de col,et�':de 'IiXI
Para que, a população 7h às l8h, compreende as

JaTàguaense�.eja melhor ruas Francisco Hruscka.
informada. q_to à cole- 'João Franzner, Víctórío
ta de lixo, a'�i'etaria de Pradí, João, .Carlos Stein,
Serviços Púaos, apre- Luiz Gonzaga Ayroso e

senta uma s_ de dados imediações, no Jaraguá
que possibihtarão uma me- Esquerdo. E, seguindo a

Ihor compreensão do aten. rua Walter Marquardt (da
-dímento público neste im, Marisol) em direção à Mal

, portante setor. wee, . paralelamente em
.

Conforme o Secretário sentido anterior, abrange
de Serviços Públicos, Al- a Barra do Rio Cerro e

varo Rosá, o município foi proximidades da rua Au
dividiao em Ó8i' .joíto) SE- gusto Germano João Ha-
TORES ou REdIGES. ' nemann, bem como, as di-

'

O centro, 201'responden- versas laterais.
I -do às REGIÖES' 1 e 2. é Na REGIÃO 5. compre-

i atendido pelos carros 24 endendo da Ponte Abdon
� (ta. REGIÃO) "e 08 (2a. Batista até a divisa com

REGIÃO). À Réglão 1, en. Guaramirím, nos arredo-
·

tre outras, abrange as ruas res das ruas ,Joinville,
-João Planínscheck, José Bernardo Dornbusch. e 10-
,Emmertdörfer, E p i t á c i o caís como a wEG rr T\;1;o

�. Pessoa. Antônio Carlos rísol e Colégio' Estadual,
; Ferreira e Avenidas: Ma- Professor Heleodoro Bor
-rechal Deodoro da Fonse- ges, a coleta do lixo é fei-
ca e Getúlio Vargas, bem' "

te pelo carro n'9· 24, às
, como adjacências. JA,a RE- 2a.s, 4as e Gas, feiras, das,
,GIÃO 2, compreende as . 7h às 18 horas.
'ruas: Procópio Gomes de

.

A REGIÃO 6, é atendi
Oliveira, Barão do Rio da às 3as e 5as feitas. das

· Branco, Domingos da No- ,7h às 18 horas, pelo camí-
va, Quintino Bocaíúva e nhão 24. Esta região
.arredores. A coleta de li- abrange ruas como a Jor

.

xo nestas regiões, é' realí- ge Czerníewícz, Gl''1naba-
· zada a partir das .20h às ra, Roberto Zíemann. bem
3h. como suas laterais, Prati-
A REG1ÃO 3, compre- camente, a região 6, vai

endende ruas como a. Wal- da Ponte Abdon Batista até
· tpr Marcuardt, '25 .qe Ju- a Tifa Schubert. Nesta di
lho. José T. Ribeiro. e rec;ão,' são atendidos 10-
laterais. tem atendimento cais como a Jaraguá Fa
"às 2Fl.R, 4as e :68.s., feiras, bril, Hospital Jarazuá, e

das 7h. ;\p" 18, através do Escola de : 1'9 Grau Alberto'
".

ca.rro nf! 8 Bauer.
A REGIÃO 4. ateT'rJ.i(lq A REGIÃO 7. abran-

tarrhém pelo carro n9 08, gendo ruas cpmo a Ven�n
'; às 3as. e 5as. feira!), das'

.

do da Silva Porto, Ber-

Os Herdei,ros da

nerdo Crubba, Lourenço
Kanzler 'e Pe. Alberto Ja
cobs. entre :outrq:�, recebe
atendimento do carro n?
03, às 2as. '4as, e 6as fei
ras, das 7h às .18 horas.
Nesta região.' destacamos
a WEG· L Kohlbach e· Es
cola de lÇ Grau Albano
Kanzler." Praticamente, o

atendimento Inicia desde a

rua Planínscheck até a rue,

Francisco' de .Paula ,e tme-.
di-ações. "'

jfinalmente. A REGIÄO'
8,' a partir da, tua Pran
císco de' Paula, ímedía
ções. 'do Posto Mareolle.
até. ,a COHAB:·e Nereu Ra
mos.' Esta: direçãO .envol-:
ve leeals 0.0:&1:0;" a .FERJ,
Metalúrgié"á'�' r, Menegottí,
Wiest e Escola Básica Jú-
Iíus Karsten."

.

.Nesta região. o atendí-.
mente é realizado,pelo
carro n? 03. às. 3as e õas
f�iiªs, das 7h,.às 18 horas.
Em 1986';" fo"I'am recolhi

das 9,.239 cartadas de lixo
doméstico e. durante os 4
anos da Admínístração do

PMDB, -hóuve Ó 'transporte
,

" ;l33 carradas de lixo .

Acuarda-se, .para· este
semestre. a aquísiçãó: d,:�

mais um compectador' de
líxo, a fim de prestar me
lhor atendimento à popu-
lação., '

Após' . a...' aquisição do

compactadorj a. Prefeitura,
Municipal fará. gradativa-

. mente, consertos nos de-
.

maís carros utílízados na

coleta do lixo, obietivando
melhor conservação e agi:
lização do '�e�0r.

'

,!- ,

DUDue.sa,
' ,

para frente já era Grata G�ubba' que; vinha buscar
Funda. Neste trecho, quem ma.deira. Antes 6 transpor
muito contribuiu foi o sr. te até Jaráguá era todo
Luiz .Maffezzolli. Para a feito com �carroções com 4
Grata Funda a estrada foi a 6 cavalos.' Em 1:948 co-
aberta somente eIIi 1930 e '

.

para. Ribeirão Grande em
1925. A Rua Tatu em 1928

? AS· ESTRADAS DO
DUCADO _ Antes de 1.u-

tear a área e mandou
abrir um picadão da Ser

rinha até o Encruzo, O
trabalho foi executado pe
'lo Sr. Estefano Ballach e

seu pai João; depois até
o Manso. para o Ribeirão
Grande e "Outro Lado".
O picadão do Theilacker
até o Manso foi r'lberto

, pelo Sr. Francisco Pomia
no.ski, o j'Cesco" (de
Francesco) e seus compa
nheiros "Momi" , 'Coro-

, nel", 'Celestino Baiano" e.

ainda, o Hermínio Nicoli
ni.
Para carroças começou

a abertura em 1918. Do
Theilacker até o Lorenço I

Pretti quem trabalhou mui
to foi o sr. Arthur Rope-

. lato, o Giocondo e o An
tônio Pedri. De São João

para cá trabalb'lram José
Maffez70lli e. de nnvo, o

"Cesco". Em 1920 foi
aberto par� carrocas do
Encruzo a1ê; o Lehnardt e

logo apó�.!.dté o ribeirão
do Germa�. Campregher.
na atual .s�� Daí

tes disso a ,estrada . ia em

linha reta até o rio e atra
vessava para o "Outro
Lado". Em 1930 esta tra
v2i"sia fechou e outra foi
aberta pelo pasto do Her-

.

tel, onde situa-se a Ponte
da Trindade,. Existia, no

local, uma pinguela. A rua
da Trindadp. foi aberta em

1972. Até 1946 a rua Tatu
era praticament'3 intransi
tável. A primeira carroça
que chegou no Ducado foi
do Sr. Henrique Maffezzo
Ui. no dia 19 de julho de
1920, tracionada por 4 ca

valos. Era tudo um atolei
ro só.

Do Encruzo até onde re

side o Sr. Luiz, a carroça
foi arrastada entre as ár
vores. Quem pegou em

preitadas para alargar as

estradas foi o sr. Pedro Bi
sani. e os zeladores José
Maffezzolli do Encruzo
para baixo e o L')renço
Pretti, do Encruzo. para

\ cima. Só em 1938 começou
I

transitar caminhão do

pata conseguir uma boa
estrada eram os banha
dais: do Primo Leone, do
Pradi, do Angelo Demar
chi, do Ernesto Maffezzo
lli. do Alvaro Rasá. Para
vencer eram feitos drenas
e estivadões, isto é, uma

esteira grossa de casquei
ras e de palmitos com

terras por cima. Até hoie
a estrada em alguns luga
res balança. Mas a vitória
foi mais uma vez dos ha
mens fortes da Vila Du
quesa. Eles fizeram isto
tudo somente com a pica
reta, enchadão, cortadeira,
pá e o carrinho de mão
(la. barella) e, só mais
tarde, com a carroça. A
DomínIo Dona Francisca
ajudou no começo e de
pois a Prefeitura assumiu.
Há quem diga que Ué a

melhor estrada do mun

doH ... As ruas. como home
nagem, deveriam receber
os nomes dos colonIzado
res. O Encruzo deveria re

cphpr f'alcamento p um

serviço de água e esgoto.

Clínica Veterinária
SCHW.EITZER

D R. WALDEMAR SCHWEITZBR

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

R.ua Jofnville, 09 .1.178 fern frente ao Superm�rcado Breithaupt)
Fone 'r2-2840 _ .laraguá do Sul - Santa Catarina.

Lanchonete e,Sorveteria Pinguim
/

Lanches, pizzas, petiscos, sorvetes e gelo
ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO

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

MÃE! PRESENÇA MARCANTÉ NA VIDA DE ÚM

FILHO.

PARABENS. D. MARIA" PElA,
'

", DATA DE 10.03

TUA FILHA RAQUEL.

"

' .......

SEIVAS DO PARAlSÜ'.
Agora vossa senhoría

'I poderá adqumr9 novo
'

;' ,,"

restaurador natural pa-
""

ra coluna. composto de
raízes e ervas medici
nais; , Tomado via �rai.

Oswaldo Furtado'.
" .,,,',, , 'lUo Novo"
8Q��0 _ Corupá-SC.

,'. FRIGORíFICO G U M Z S. A.

"Produzindo alimentos com qualidade e higiene
.

desde 1945.

'Frigorífico _ Supermercado e Fábrica de Rações.

�.
" "':' ,V/OltJVCIA . '.

,_.,.._._---�--���-'---_.._ ""

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

bermudas e cordas •

Em frente à fábrica.. _ Amplo estacionamento.

OBstU Máquinas, ltda."
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre; fundição de alumínio e bronze:
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

Rua Joínvtlle, 433 - Fone' 72-1564
Jaraguá do Sul .; SC

"

,NÃO FA,.<;AMOS ·Í>�:'N..oSS()S RIOS.>:'
"

LIXEIRAS IMUNl>AS� "". '" ,

SALVEMOS "OS RIOS" ITAPQCU E 'J�GUA" ,. ": ..'

Um toque de amor, 'Dê flores a quem você
ama.

'

Decorações, buquês, arranjos, plantas. orna
.... mentaís, coroas, com entrega a domicilio.

INFORMATIVO ROTÁRIO,

O Qualro�Me'ia+.�-,:
Ci;uco" .,'

, ."(," ,

'uRotaty Leva' ,Esperança"
, _.;'�. "

. . \

:,Casa das Flores

'.;.,

Bodas de, Prata do Gover-nador Geno�énc1o-Âlzjrâ,
O día 24 de fevereiro ·de 1987 fOi de signffi-,'

"cada especial para o .ílustre Govemador Geno-
'

vêncío �attos Neto" e sua exma.. esposa, d. Alzí-:
ra, pois. naquela ocasião comemoravam os seus"

25 anos de feliz consórcio.
" ,,'

A assinalação da boda de prata deu-se em
ambiente familiar, no àprazivel apartamentö da>',
Beira Mar Norte; contudo. cómo sóe" acontecer em
tal<; momentos, a notícia alcánçoú os escalõ�s so

ciais, que é quando se espalhou pero seu vasto '.

circulo de amizades e as mensagens fanadas e :es-'
ciltas passaram a chegar. repassadas de' cumpr.i-

:
.

mentos e bons aug-6rios, A' grande faroHia rot&-··
ria; dentre ela, em especial. o Distritó 465, não ...�
deIxou passar desapercebida a data e homenageou ..

o seu incontestável líder e sua esposa,.
" ,

.

Esta coluna associa-sé ao grato evento pre
térito. enviando ao Governador Génov:ênCio··
Mattos Neto e sua esposa, d. Alzira os seus efu
.sivos GlJmpI'imentos e 0& votos de que alcancem

Reinoldo Rau 606" esquína com a João Pitcoli.

XXVII Conferência Distrital
Já estamos entrando na reta final da reali

zação öa 27a. Conferência DistritaL a ter lugar
.em Itajaí. nos dias 24, 25 e 26 de· abril de 1987,

,

a que devem os clubes comparecer com o maior
número possível. O evento é de grande impor
tância para obter conhecimentos, subsídios, além
dI> vivenciar e compartilhar ROTARY.
Por outro lado ..•

Ainda que seia pouca, a fraternidade univer
sal dos homens é nosso bem mais precioso. _

Mark Twain. '

.

(Da' Comissão de Relações Públicas do Distrito
I

465, Ano 1986/87)

..

Instaladora -,
: Elétrica·' J.ar�g'uá.

Istalação elétrica de baixa e alta tensão, montagem
de painéis.

. ..
....

Rua Fritz Bartel �10 (Vila Baependí]
.

Fone 12-1429

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas mãos de um

prOfissional
POLIMENTOS

__..___,Lavagem, limpeza de
tetos e estofomentos.

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

Cabeleireira Unissex '

INTERIMOVEIS
Intermediária' de
Imóveis LIda.
-VENDE--:-

Mari.
"

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' Menegotti 66 _ Jaraguá do· Sul.

1 casa de madeira c/terreno de 460m2, frente
para asfalto, px. Postö Marcola.
1 casa de madeira c/terreno de 450m2 px. Car
roçarias Argi.

- 1 casa em alvenaria c/100m2, terreno de 420m2.
px. Posto Mime.

- Vários aptos grandes e pequenos no centro
da cidade.

- Aluga-se casa mi.sta, grande, próxima da Mal
wee, na Barré!..

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

CONSERTAMOS TAMBEM AS SUAS PERSIANAS.

Frioliveira Com. e Repres. Ltda.
, Fiambreria

PresuntQs, queijos, linguiças,' hamburger,
kibe, almÔndega e outros.
Agom diariamente com carnes bovinas,
suínas e aves.

Promoção Lombo Remado Seara ..:. Cz$ 68,60 o

quilo, de 16 a 21 de março/87.

E ali na Av. Mal. Deodoro, 144 (proximidades do

'Colégio Divina Providência) ou faça a sua enco..;

menda pelo fone: 72-1187.

C h a I é
IMOBll.IARIA E

REPRESENTAÇÖES LTDA.

r

'V END E

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

cada num terreno de aprox. 400m2. situado na

Rua Venâncio da' Silva .Porto esquina com João

Planinscheck. pelo preço e condições a combinar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Escritório Contábil Garcia
CRC-SÇ sob -n-Q 0075

Escritas fiscais e contábeis

Imposto de Renda

Registro de Micro-Empresa

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

·Folo .. Center Lida.
Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
maís uma ampliação dt::: 20x25 e um álbum COfClO

brinde.

XEROX _ APENAS Cz$ 1,00
,..

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

ADVOGADA
Dra.. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de trânsito' - ín
.

ventários - cobranças e advocacia em geral.
Rua Reinaldo Rau, 86 - sala 4 -' Fone 72-2711

•e 'to..
PERSIAI'iAS • BOX • ESO. DE ALUMíNIO --..

.PERFLEX
RUA JOINVILLE, 11138 • JARAGuA DO SUL· sc

, FONE: (0473) 72-0996 ._..�

Persianas horízontats e verttcats,
box para banheiros,

divisões, toldos, portas saníoríadas, esquadrias
e cercas em alumínío.

. Consulte-nos! Fone 72-0995

ESCRITÚRIO JURíDICO

José Alberto Barbosa
Alexa·ndre DeUagiustina Barbosa

ADVOGADOS

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

Jaraguá do Sul.

. SUBA NA H·ON O A

CHE G.OU A

\.

.. CONCESSIONÁRIA HONDA DA kEGIÃO.: CO
MERCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TEcNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.
.

·,t���} �i\:" ��
ENTRE �$TA;-ItONDA ·DA MI:NEGOTTI

<r
,'.

�_

.; ,'o MOTOS E�SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
o o

Rua Adélia Fischer, 239 (Rodovia BR--280)
Fone 72-2999. _ Jaraguâ do Sul _ SC.

Coluna ,do
Califórnia. na sua-pequena Missão, de
ainda. cheia 'de índios. e San Carlos del Carmel, a

para onde a Coroa e a 28 de agosto dê 1784. Seu
Igreja, a cada ano, solici- lema:
tavam novas levas de mís- "Pasar avant, y

/

nunca-
sionários. A vida intrépí- retroceder".

.

da deste extraordinário No corrente ano, certa
franciscana representa, na . mente atendído pelas mui

.

história da desbravação tas orações, se dará no día
cristã do Continente, um 17 de Setembro a sua
.rísco profundo de luz: uma Beatificação, o que será
trajetória 'absolutamente vivamente assinalado pelo
pioneira em organização fato do patrono dos Serra
missionária, em acultura- Clube ser elevado às hon
mento agrícola do indige- ras do altar.
na, ensinando a manter re- SERRA CLUBE
banhos e manadas, a con- . FLORIANÓPOLIS ELEGE _

íecclonar tecidos e a sus- NOVO PRESIDENTE
.

tentar-se com agricultura Para suceder ao Compa-
pujante, sein deixar de· nheiro Serra Wilmar Hen
prestar auxílios aos Irades rique Becker, na Presidên-'
e soldados espanhóis na cia do Serra Clube de Flo
construção de "reduções". rianópolís, realizou-se na
Frei Junípero assinalou-se reunião ordinária de 5 do
pelo arrojo ímpar e por corrente, a eleição do no
um devotamento totalmen- vo Presidente, que recaiu,
te espantoso à·

o causa da unanimemeIite, na pessoa
Evangelização.

.

do valoroso serra João AI-
San Diego, Los Angeles, fredo Campos,· com assi

San Francisco, San Luis· nalados serviços
à

causa

Obíspo, Santa Barbara, serra, reconhecendo no
Monterrey, entre outras, associado as qualidades
as mais· floriosas funda: para bem -admíntstrar o

ções franciscanas, planta- primeiro clube do Distrito.
das por frei Serra QU por Restará, azora, ao presi
seus irmãos de hábito. Só dente escolher os seus
ele, fundou 9 Missões. auxHiares nesta ardua mis
Morreu pobre, sobre tá- são de conduzir o clube ao
buas, entre os seus índios, seu alto destino.

Serra Clube
O Serra Clube é uma en

tidade leiga católica que
reza e trabalha pelas voca

ções sacerdotais, homena
geando 0.-' Missionário
Franciscano Espanhol Frei

.

Junípero Serra.
No mundo e noBrasil é

grande o número de clu
bes que realizam anonima
mente o trabalho de 'esti
mular as vocações sacer

dotais, com resultados al
tamente compensatórios.
Frei Elzeário Schmitt,

OFM, em 1985 publicou
interessante trabalho em

O LUTADOR, de que ex

traímos parte do. trabalho
de pesquisa: "O mundo
cristão-americano está en

cerrando os festejos do
bicentenário da morte de
um dos maís assinalados
heróis do Novo Mundo,
considerado, pelos norte
americanos, o Fundador
da Califórnia, e que me
receu, como tal. a estátua
(le bronze no Capitólio de
Washington, o Panteão dos
Pais da Nação, como úní
co estrangeirn e único sa

cerdote: no braço direito
erguido, levanta a Cruz,
na mão esquerda: sustenta
uma Igreja. Acaba a San
.ta Sé (Ínaio/85) de reconhe
cer-lhe a heroicidade das
Virtudes,

.

primeiro passo
definitivo para a beatifi
cação.
Fradinho franzino e

manco, frei Júnípero Ser
ra (1713-1784), natural da
ilha de Maiorca, professor
de 'Filosofia e Teologia na
então afamadíssi.ma Uni-

.

versídade Lulíana de Pal- ,II
II

ma de Maiorca, considera-
do,por seus coevos o maior
pregador das Ilhas Balsa
auxiliares nesta árdua mis
res, deixou becas univer
sitárias

. e' láureas orató
rias, com 35 anos de ida-
de, para alistar-se como

-

voluntário candidato às
Missões Americanas, na

Nova Espanha, a parte das
Américas então dominada
pela Coroa Espanhola: o

México, a Baixa e a Alta

Procura-se
Casal sem filhos procura em Jaraguä ou Jo.n

vílle, chácara para trabalhar. Informações: Rua
Joinville 119 :_ Loteamento Marangoní.

Cbácara Oportu.nidade
Vende-se a 8 km de Nereu Ramos, contendo

.50.000m2, casa com 3 quartos, 2 salas, cozinha,
Ievandería, banheiro ein alvenärta, um' galpão, 2
legou.., de peixes e árvores frutíferas; Contactos
pelos Fones: 72-0984 e 12�'2550.

-

Foto Nortelândia Ltda,
, Rua Venâncio da Silva Porto 785 _ Fone 72-2804

.

Metalúrgica F;ranza ·Ltda.
Rua Heinz Mahnke 210 _ Fone 72-1387

Para· nós, seguro não é só garantiá· de riscos

Seguro é

Pres·lação de '.. Serviços
C·onsulte� o.os

seUljs A. Gart:ia
.]lua Expedicionário Gumercindo d,a Silva nC} 90, 19 andar, Sala 2

.

. Fone 72-1788 ... Jaraguá do Sul.
.

...
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Relojoaria AVENIDA
As maís finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e -artigos de prataria estão ..

RELOJOARIA AVli::N1DA

Na Marechal e _ Get'lto 'Val'p

Funilaria J�raguá Ltda,
/
CaIbas para todas as fi.rtaIídades'

Ältöfa tambéui aqut!éédores. a

energia solar.

Rua Felipe Schmídt, 279 - Pone 72-0448

Viação Canarinho
.

Ltda.:
o transporte carinhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição os modernes e confortáveis ônibus da sua

frota, Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 9,87 _ Fone 72-1422
Jaraguá do Sul SC.

i
• I TUBO DE POLIETILENO .

'.'

.

(MANGUEIRA' PRETA)

TUBOS SANTA HELENA LTOA.

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

ESCRITÓRIO: RUA eEL PROCÓPIO GOMES. 99' FONE (0473) 72'0066

JARAGUA DO SUL- se,

Foto L OS. S
Fotografias _ equIpamentos de eine

10lO _ som e vIdeo.

: Marechal Deodoro 302 rODe 7��·U18l

Lanznaster.
o seu relojoeiro.

Jóias, relógios,' alianças; cristais, troféus,'meda-
lhas e presentes.

. .

Marechal 364 �. Fone 12-1267

"A Hlstôrla de nossa qeete nJo pode Ilcar só na saudade"
'0 Passado só é importante se o tempo foi bem. empregado.

CON-FIRJt ;\ HIST()RIA ...
.Bario de Itapocu

...HA 57 ANOS gosta, Vigário; .Amandus, Girola, Car-
.." A Companhia Ford Industríal doso. Nico, e Eugen. Tá vendo, Egon?

do Brasil era concessionária de 400 A memória é fraca maís não falha! E
hectares de terras já desbravadas na que jogão, heinI Você é que disse! E

região do rio Tapajós, 'na localidade estavas substítuíndo o falecido Tuca,
de Bela Vista, nelas plantando mudas lembras?
de . seringueiras. Ali mantinha viveiro •..,HA 30 ANOS .

I

f
de plantas e mudas, construiu casas pa- _ A Lig.a Jaraguaense de Despor- '

,
ra seus empregados, em torno de 1.800 tos convocava Assembléia Geral, com

e um hospítal aparelhado para 150 do- parecendo 13 representantes dos 11
.

.

'entes, além de usina elétrica, serraria, clubes filiados, a' saber: Baependi, dr.

! reservatório de água potável, depósito Murillo B. de .Azevedo; Acaraí. Jorge
de gasolina e outros óleos, em tanques Doster; Estrela, Jorge Becker; João

: subterrâneos e' depósito de mercado- Pessoa, João Lucío da Costa; D. Pedro

I rías, uma estrada - de rodagem entre II, Lourenço Cressínger: Garibaldi, M4-
I Bela Vista e Belém e uma linha telefô- rio Nicoliní: E.C. Paraná, Paulíno Pe-
nica.

-'

dri; Ipiranga, Ary Buchmann. Botafo-
I, '

- Mas não só os americanos ali go, Antonio Corrêa; .Seleto,' João Ly
.

estavam instalados. A Companhia Ni- ra; Avaí, Lauro Zimmermann; Rio
.1 pôníca de Plantações no Brasil tinha Branco, Gerson Ferreira e Tamandaré,
Q fim único de explorar terras que lhes Dulcídio Silveira. Osni Müller, secretá-

,[

foram conced'das pelo Estado do Pará, rio e Waldir Rubíní, tesoureiro, pres- .

situadas nos municípíos de Acará. távãm as contas. Por'11 votos a 2 da
Monte Alegrei Marabá, Conceição do dos a outros foram eleitos o Presidente

..

Araguaia e Bragança, dispondo de uma e Vice e Conselho Fiscal, à saber: Pre
área de 1030 km, quadrados, ö que sldente L Artur Müller (reeleito]: Ví

equívalía a um quarto do território da ce-Presidente _ Eugênio Victor Schmö
Suissa ou a 5 vezes o de Luxemburgo. ekel. Conselho Fiscal � Seme Matter
Brasileiros e japoneses atuam na díre- (reeleito); João Lyra e Edmundo
toria que começou as suas atividades Emmendoerfer (reeleito). Foram COIW:i- �

no día lQ de janeiro de 1929, no lugar dados para secretário Osny Müller -e ,

Thomé-Assú, fio município de Acará, para tesoureiros Waldir Rubini e Lauro

apõs observações das condições meso- Braga, o sr. Dulcídío Silveira para a
.

lógicas.' Já possuía instalações de ser- J.D.D. e Osmar Zimmermann para a

viço, escritório, hospital, oficina mecä- Comissão Técnica.
nica. serraria, almoxarifado, padaria,

.

. ..HA 2.2 ANOS
escolas e cemitérios, assim como estra- .

.

..:_ Reuniam-se em fins de feverei-
das de rodagem, casas para imigrantes, ro os vereadores Loreno Marcatto.
duas estações de rádio e uma rede té- -João Cardoso. Clemenceau dó Amaral

'

lefóníca, postos de socorro com medi- e Silva. Faustino Girolla. Erich Baptis
camentos �!Tatuitos até nara as famílias ta. Waldo Krutzsch e Henrique Wolf,
pobres das adíacêncías.

.

da bancada pessedísta e Prancísco Mo-
:(

� ..HA 40 ANOS drock, José Narloch, Victor Bauer e' ,

. , Repercutia a. morte do indttoso Eugênio Victor Schmöckel, da bancada
Artur. Oscar Müller, filho, de Artur udenista. Não havia ordem do 'dta, mas :

j Müller e de Adélia D. Müller. ocorrido eram aprovadas unanlmemente as maté.
.

no dia 10 de fevereiro de 1941. em rias apresentadas pelo vereador E. V ;

l_ioinville,' vítima de' um disparo dê Schmöckel: Votos de pesar aos família-
uma pistola "Mausas" e o projétil. além res do [orn. Rubens de Arruda Ramos,

.

de ferir a mão foi alojar-se no ventre. ao jorn. Augusto Frederico Schmidt,.
depois de perfurar 14 vezes os intesti- projete-de-lei que dá nome de ma s

nos, Operado durante 3 horas pelos mé- Horácio Rubini, contendo a placa a de-
.

dícos Lobo e Condeixa, conseguiu Ii- sígnação "o Pai da' Barrá" e of. ao Mi
car com vida até as 24 horas daquele nistro Suessekind, do Trabalho e Pre-

.

fatídico dia, cercado· pelos seus' pais, vidência, restabelecendo o abono fa
amigos .e alguns colegas. Contava com miHar atrasado, de acordo com o be-
20 anos e fazia o 2g Científico e CUfW creto-Lei 3.200. para os pais de prole;
de contador no Colégio Borri Jesus, de numerosá (mais de 8 filhos),
Joinville. Artur Oscar Müller. o Tuca ....HÁ 10 ANOS
era cronista esportivo do j'Correio do
Povo", com quem certamente o funda
dor do "Corre�o do Povo" esperava
dar -continuidade ao semanário mais
anUgo de Santa Catarina, p:;:-estes a

compl.etar o seu 68Q de vida. E. se o

luéa vivo estivésse estaria para com

pletär 60 alios.

_ Egon Ehmke era o comentaris
ta da página de ESPORTES do "mais

antigo" e analisavà o empate sensacio
nal entre o Baependí e Acarai, de lx1.

apitado pelo juiz Benedito Campos e

com uma surpreendente renda, no cam

,po �-azU:rra; de Cr$ 412,00. Os quadros:
i �NDI _ Joãozinho. Otacíli0, J:!,:;�'

···.C·íêcio,.Langue, Nunes, Manoel, Eti,
JJlstino, Arí e Clóvis; ACARAI _ Sil
-teira. Levinos, 'Lucindo; Karsten, La-

."w ._,_••

_ O dr. Carlos MOiicyr de 'Faria
Scuto, enviava uma comunicação. se-

gundo a qual, "por 'ato do Governador.
FaTia Lima, acaba de ser nomeado para
() cargo de Assistente do Chefe do Ga ..

binete do Secretário de Estado da Saú
de do Rio de Janeiro", O novo Assis
tente era nada mais nada menos quP r

Dr. Carlinhos, ex-prefeito de ltaocara,
d@ onde o qiretor do CP foi. hóspede
oficial em 1976 e tornou-se famoso com

os seus despachos quando no mandato
de prefeito de Itaocara, no Estado do

Rio' de Janeiro, muitos deles transcri
fos na imprensa jaraguàense. com real

agrado para os seu!? leitores. Para os
.

que não sabem, é neto 'do Presidente da.
Província de Santa Catarina, quase no

final do século 19.
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FURGÖES, FURGOES ISOTÉRMICOS E FRIGORíFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Permí, 113 - Fone 72-1077

A rota damalha

Nós temos tudo
'.para a radar a·todos.
• Yen a conhecer /

a linha Chevrolet 87.
Conheça erJ lOF:S3. loja a linha Chevrolet 87, a mais completa do mercado.

Nós temos c caro que _você necessita para preencher as suas exigências.
Saia rodando cc ai c quê existe de melhor: Monza, Caravan, Opala;

f'jplomata, Chevette ou Marajó.
. .

.

Veja de perto as �ovidades e as vantagens, além dos planos de
,

f'113nciamentö Iacilitados.
----------.------�---"'-1Emmendörfer COm2fCio de.Yefcules lH�a, �!'- ,•. ,1

;Av. Mal. D�lJd�ro.537 F"íj:;�.i�·O��5 e l:-�ú�;).-- Jc.u'yua uc 5_ui·SÇ A_� __4 ___j

E,DITAL
AUREA MULLER GRUBBA, TabelIã

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

teí, etc.
/

Faz saber a todos quantos este edital virem que
�e acham Deste Cartório 'para protestos os titules centra:
Alceu Silvino dós Santos, Rua Mal. Deodoro da
Fonseca, 159, nesta 'cidade; Beno Engel. Rua Joa
quim Francisco de Paula, s/n, nesta cidade; Do
mingos Lopes, nesta cidade; Dorival SeU, Estrada>
Rio Cerro II, neste munícípío: Francisco Klowas
ki, Rua Marina Fructuoso, 874, nesta cidade; . Ha
roldo Cuths, Loteamento Vila Amizade, nesta ci
dade; João Pesternack. Linha Telegrafíoa _ Mas
saranduba: José Orlando Machado Duarte, Rua
Pres.· Epitácio Pessoa 1376, nesta cidade; Osmar
Adílío Bertoldi, Estrada Ponta Comprida, neste

município; Renaldo Friedemann, Rua Guanabara
765, nesta cidade; Rosíneí Bruck, Rua 455, 's/n.
nesta cidade;

E. como os dítos devedores não foram encontrados-
e ou se recusaram a aceitar a devida intímaçãc, faz-'pvf
intermédio do" presente edital para que os mesmos com-·

pareçam neste Cartôrie, na Rua Artur' Müller. 78; no

prazo da lei .a fím de .líquidar o seu déb�to ou então .

car razão por que o, n.ão faz. sob, pena de serem os referi
;(iJS títulos. protestados na forma da lei, etc, . _

Jaraguá do Su�,.12 de Março .de 1987.
Aurea Müller Grubba .: Tabê1Üi de Notas �

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

- ...�-

jAAtGUÄ:30�OSß8V\TECIDOS.
. ,

Spezia & eia. Lida.
SERRÄRIA E SERVIÇO� .DE TRATOR

Madeiras ·.para construção e serviços de.: .trator
com profissionais altamente espacializados. '

Rua João Januárío Ayroso, .1'1-1 __ Jaraguá Es

querdo _ Fone 72�0300 .... .Jaraguá do Sul _ se.
, .'

I, , Documentos
.

Roubados-· ,

'

EJ.mo Ruedleger, re�ldente' na- . TUa!
.

Bertha

Weege 2.314, declara-que toram roubados. os do

cumentos do seu carro, placas JS 4840. carteíre
de motorista, carteira de Identídade, - carteira:de .

trabaiho e CPF. Quem porventura . ps, enéonlfou
favor .�ntregar, mediante boa graUf,icação.

-

}-,

'. ;,

t ,

_;: ;.:
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Edital 15.33Q de 21.02.81. de, filho de Eugenio Les
Teodoro Lessmann e Lu- smann e de Carolina Zu
cél1a Maria Araldí mach Lessmann. Ela, bra
Ele, brasileiro, solteiro, síleíra, solteira, comer

corneliciante, natural de ciente, natural de Massa
Jaraguá do Sul, domícílía- randuba, neste Estado, da
da e residente lia Rua Emí- miciliada e residente na

lia Stein, 283, nesta cida- Avenida Marechal Deodo,
ro, 1082, nesta cidade, fi
lha de Marcelino Genesio
.Areldt e de Irma Alchini
Araldí.
Edital 15.331 de 21.02.81.
Vilson Plohr e Irací Arndt
Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, natural de
Jaraguá do Stil domicilia
do e residente na Rua 331,
11.9 268, nesta cidade, filho
de Veno Flohr e de Alfe
lina Grosskl·ags Flohr, Ela,
brasileira, solteira, operá
.rla, natural. de Rio dos
Cedros, neste Estado, do
micili.ada e residente na

Rua 331, n? 268, nesta ci
dade, filha de Mário Arndt
e de Palmira Arndt,
Edi.tal' 15.332 de 04.03.81.
Paulino Sílverío 'e Diná
Ferreira da Silva
Ele, brasileiro, solteiro,
atleta, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e resi
dente na Rua José Emmen
doerfer, nesta cidade, filho
da Paulo Silverio e de
Gertrudes Rosa Silverio.
Ela, brasileira, soltetra.
professora, natural de Gua-

"

ramírim, neste Estado, do
micíliada e residente na

Rua Bahia, 53, em Jara

guá-Esquerdo, nesta cida
de, filha de Claudio Ma
noel Ferreira da Silva e de -;

Donzilia Maria da Silva.
Edital 15.333 de 05.03. 81.

Cópia Recebida do Cartó
rio de Póinerode; n/Esta
do.
Reinaldo Lemke e Eleono-
·ra Kath
Ele, brasileiro, solteiro, es

tampador, natural de Ja

raguá do sul, domiciliado
e residente em Rio da Luz,

lU, nesta cidade,' filho de

Ervino Lemke e de Selly
Fiedler Lemke. Ela, brasi

leira, solteira, industriári.a,
natural de Pomerode, nes
te Estado, domiciliada e

residente na Rua Testo

Alto, n9 1.860, em Pome
rode, neste Estado, filha
de Albrecht Kath e Celi
Kath.
Edital 15.334 de 05.03. 81.
Odemir Sc�midt e Urian
Gieseler
Ele, brasileiro" solte'ro,

operário, natural de Jara

guá do Sul. domiciliado e

residente em João Pes�oa,
Rua 01, nesta cidade, fi
lho de Edmundo Schmídt
e, de Irmpard E g g e r t

Schmidt. Ela, brasileira,

ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 14
Srta. Arlene Terezínha

Boas, Sra. Amália, esposa
de, Eugênio Krüger, Val
demir Cezar Pereira, Sra.
Ivone Voigt, Sr. Rodolfo
Herbst (P. 'Alegre), Sra.
Anastácia Stulzer. Sra.
Adalzíra, esposa Dr. Mu
rilo Barreto de Azevedo.
Dia 15/março'
Sr. Salim José Dequech.

em Guaramirim; Sra. Ro
seane Maria Nort, Srta.
Eliane R ,e im e r, Fábio
Müller, Sra. Iracema Fusil,
Sr. Antônio Pedro Martim,
Cássia Behlíng, Marco An
tônio Roennau Filho (Cam-.
po Bom-RS), Irani Mans
ke, Jair P-edroni (Ctba).
Diu 16/março
Dr. Luiz de : Souza,'no

Rio de Janeiro; Sr. Célio

Rengel. Sr.' Ivo Siewert,
Sr. Rudolfo Brandt, Iraci

Barg, Sr. José Kasmirski,
Daniele Luíse Krause, Sra.
Sônia Regina Emmendoer
fero
Dia 17/mürço
Sra. Lourdes Anita Hin

terholz, Horlando Ponti
celli, Sra. Cleide Syrlene
Laudo, Sr. José de Ávila,
Sr. Adalberto Bertoldi,
Gerson Lueders, Edinara
Adelaide' Boss, Kar.ne. fi
lha L e o m a r, [Rosilene''.
Leier.

.

Dia lO/março
Sra. Yolanda Nicoluzzi

Motta, Sr. Hans Beyer
(Cascavel), Sr.. Walmi.r
,Tnão ME'deirof Sr. Waldir
Fodi, Sandra, filha, Mário
(Irani) Risto,,,", Sr.' Itarrar
da Silva, W<;tltraud
'Sçhmidt Xavier, Carlos
Henrique, filho Reno (Si
véria) Hamburg.
Ditr 19/março
Sr., Alfredo Lange, em

('orupá; Sr. Renato José
Wl'nderlich (Piçarras), Sr.
leão Carlos Lange, em
COTupá; Sr. José Bruner,
Dr. Paulo Roland Unger,
em Joinville e, EnéClS Ne
to Fernandes.
Dia 20/março

Sr. Paulo Roberto Bauer,
deputado estadual; si. La
€:rcio Müller,' Sr. Inocên
cio SHvai Sra. Cecília, es

posa de Amo Benetta, Sr.
José Watzko, Sr. Edgar
Piazera, em R:o do Sul.

dustrial, natural dé Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente
.

na Rua Walter
Jenssen. 51, nesta cidade,
filho .de Jens Metzger e de
Olga Schmidt Metzger.
Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Jaraguá do

solteira, operária, natural residente na Rua Domin- Sul, domiciliada é resi
de Jaraguá do Sul, domi- gas. Rosa, nesta cidade, dente na Rua Henrique
ciliada' e residente em filho de Zeno Brandalize Marquardt, 248, nesta cí
João Pessoa. Rua 01, nes- e de Berthilde de Jesus dade, filha de Erhart Ro
ta cidade, filha de Alidor Brandalize. Ela, brasileira, weder e de Laura Linde
Gieseler e de Elzíra Fran- solteira, operária, natural mann Roweder.
kowiack Gieseler.

.

de Pouso Redondo, neste Edital 15.343 de 06.03.81.
'

Edital 15.335 de 05.03. 81. Estado, domiciliada e re- Marcellus Tíburcto Ponte,
Moacir Georg e Everli sídents na Rua Bernardo nelle e Katia Baratte
Boeder

'

Dornbusch, nesta cidade, Ele, brasäeíro, solteiro,
Ele, brasileiro, solteiro, filha de José Osni Rosa e engenheiro, natural de

:

pedreiro, natural de Jara- de Josefina BUk Rosa. ,Pouso Alegre, Minas Ge
guádo Sul, domiciliado e Edital 15.339 de 05.03.81. rais, 'domiciliado e i'esí
residente na Rua Bertha Danílo José Possamaí e dente na Rua Rio Branco;
Weege, 2.293, nesta cída- Elizete Maria Ropelato 72, Apt9 01, nesta cidade,
de, filho de Rolf Georg e Ele, brasileiro" solteiro, filho de José Boaventura
de Milda Ruediger Georg. açougueiro, natural de Fanteneie e de Maria Jo
Ela, brasíleíra, solteira, Rio do Oeste, neste Esta- sé Tíburcio Fontenele. Ela,
operária, natural de Jara- . do, domiciliado e residen- brasileira. solteira, do lar,
guá do Sul, domiciliada e te na Rua João Plan.ns- natural de Jaraguá do Sul,
residente em Rio da Luz L check, 149, .nesta cidade, domiciliada e residente na
neste distrito, filha de In-. filho de Reulino Possemaí Avenida Marechal Deodo.
go 'Franz Bertoldo Boeder .e de Ana Possemai. Ela, ro, 164, nesta cidade, filha
e de Arrelia Müller Boe- brasileira, solteira, digo, de Hilario Baratto e de In-
der. divorciada, recepcionista, geruth Mahnke Barette.
Edital 15.336 de 05.03.81. natural de Jaraguá do Sul, Edital 15.344 de 06.03.81.
Nelson Niets e Marli Krü-: domiciliada e' residente na Jose Elto de Moraes e

ger Rua, João Planinscheck, Nercy Ferreira
Ele, brasileiro, solteiro" 149, nesta cidade, filha de Ele. brasileiro, solteira, pe
servente. natural de Jara-

.

Alfredo Ropelato e de Lin, dreiro, natural de Capão
guá do Sul, domiciliado oe dacyr dös Santos Ropelato .. Alto, Lages, neste Estado,
residente, na Rua 25 de Edital 15.340 de 05.03.81. domiciliado e residente na

Julho, 948, nesta c'dade.,' Ademir Holz e Regtaue Rua Alberto Santos Du-
filho de José Níels e de Aparecída Martins mont, 283, nesta cidade,
Resali.na Pereira Níels, Ele, brasileiro, solteiro, filho de Ari Vanin de Mo-

. Ela,· brasileira, solteira, operano. natural de Pa- raês e, de Maria Concei
costureira, natural de Ma- merode. neste Estudo, do- cão de Jesus Moraês, Ela,
ripá-Palatina, Paraná, do- mi.ciliado'� residente na brasileira, solteira, 'operá
miciliada e residente ne Rua Dona Antonia, 130, rla, natural de Garuva,
Rua Roberto Ziemann. 19, nesta cidade, filho de Ger- neste Estado, domiciliada
nesta cidade, filha de hard Holz e de Anita, e residente na Rua Alber
Egon .Krüger. ,e de: Gerda Holz. Ela, brasileira, sol- to Santos Dumont, 283,
Krüger. tetra, operária, natural de nesta cidade, filha de Eu-

Canoinhas, neste Estadö, gênio Ferreira e de Mal
Edital 15.337 de 05.03.87. dr.m'cíliaéa e residente viria Ferreira.' ,

Altair Pôrtes do Nascinien- na Rua Fritz Vogel, 22Q, Edital 15.345 de 09.03.81.
to e Edite J�nete Webber neeta cidade, filha d'e Acir liverto Hansen e Marlste
EIe, brasileiro, solteiro, Estevão Martins e de Ho- la Aparecida Farias

.

:r..atural de Timbo Grande, randina Martins. Ele, brasileiro, solteira, te
em San(a' Getllia, neste Edital 15.341 de 06.03.81. celão, hatural de J�raguá
Estado, domi.ciliado e re-' Nelson da Silva e Mada- do Sul, domiciliado e re- .

s'lente na Rua Irmão Le- lena da Silva. Eidente na Rua João Ju-
crdr0, 499, J)esta' cidade, Ele," brasBeiro, solteiro, nuario Ayroso, 581, nest."l.,
filho de Alcib'ades França operário, natural de ,Mas- 'cidade, fiho de Berthold
do Nascimento e dI.;! Lid'a 'saranduba, neste Fsiado, Hansen El de Lourdes Ram.
PadiJha do Nascimento, domiciiado, e res'dente, na thum. Ela, brasileira, 501-
profissão comerciante. Ela, RuCl João Doubrawa. nesta teIra, escrituraria, natural
brasileira, sQlküré'. comer- cidadp, filho de Maria de Lages, neste Estado. 00-
c'aria, natural de Jaraguá Fortunato da Silva. Ela, miciliada na Rua Vitór'io
do Sul. domiciliada e re- bras'leira, soltei.ra, operá- 'Pradi, 49, nesta cidadf'.
sidente na Rua Irmão L,,:)- r�a, natural d� Ri.o Bonito, fi.lha de Paulo de Jesús.
andro, 499, nesta cidade, Ituporanga, neste Estado, Farias e de Cecíl'a P:tes
'filha de Antonio Humber- domIciliada e residente Farias.
to Webber e ê.'2 Pierina na Rua João Dotlbrawa,

" ao
Zappellini. Webber. nesta cidade, filha de João E para que chegue
Edital 15.338 de 05.03,81 Manoel da Silva e de Ar- conhecimento de todos,

J,aiJo_José Brandalize e· melita� de Souza, da Silva. mandei passar o presente
Inedina Rosa Editai 15.3.42 de 06.03.81. Edital, que será PUbllca�o

.

Elei . brasile,iro,· solte.'ro, Charles Antonio Metzger e pela, imprensa e:a Caro -

operário, natural de Curi-
'

Amilda Roweder
'

.• rIo, onde ser� afrxado du-

tiba-Paraná, domicil:ado e Ele, brasile'ro, solteiro, 1n- ""ntp 1 ') ,.11;:0<:

Proclamas . d� Casamentos
MA�.GOT ADBLIA GRUBBA LEfu\1ANN. Oficial do Ri=

gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa' Catarina, Brasil, .faz saber que compareceram em

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

habilitarem para casar, ·os seguintes; '

IDe '5 P a c 'h a n t e L Ú. c_ i o -,

ENTRECUE OS ['OCUMENTOS DO SEU VEíCULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE OFERECE O MELHOR

. EM ATENDIMENTO, ,;
t •

,

_ ,'.

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUÁ- AV. GETU�IO VARGAS, 26 - FONES: 12.1361
12-2018 FALE COM o LÚCIO E RETORNE SEMPRE.

------�-------------------
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ELETROLAR
Comercial de Peças lIda.
Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata

do por técnicos treinados na fábrica e o bom aten

dimento é um direito seu.

Peças e acessórios originais e assistência téc

nica autorizada ARNO, WALITA, BRITÁNIA,
aLACK & DECKER, FAET; GE, ELETROLUX
FAME c FORNOS LYER.

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

Jaraguá do Sul _ 'SC.

Ur. Altevir A. Fogaça Júnior
Advogado

Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 72-0498

Jaraguá do Sul-SC.

o homem e a mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calçados, tênis, con

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

bém têm completa linha de artigos infantis e en

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

Aproveite as promoções especiais e visite a

KOXIXO
.

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

Bordàdos e Confecções A 8
Rua 28 de Agosto. 2177 _ Fone 73-0363

Guaramirim
'Solicite a visita das nossas vendedoras.

JOALH!ttA A PEROLA
OTICA· MODERNA
reínoldo lUU,289

Santa Luzia. Domingo às
7, .9 e 19 horas na Matriz;
7h30-Santa Cruz, 8h São
João, 9h Santo Estevão,
9h30min São José (festa),
lOh São Cristovão, 10h30
São Pedro e 17h-N. Sra. do
Perpétuo Socorro.

INFORME PAROQUIAL

Sasse·EUse Horários. de Missas: Sá
bado, às 19 horas, na Ma
triz,

.

s. Luiz Gonzaga, S5.o
Judas Tadeu é São Pran- .

cisco; 17h30min, São Fran,
Cisco de Assis e 19h30,

Faleceu às 10 horas. do
dia 3 de março, em Blu
menau,· a Sra. Elise
Herbst Sasse, nascida aos

17 de dezembro de 1907; e
que durante 59 anos este
ve casada com Ferdinand

Sasse, que a antecedeu na

morte há três anos. Tan
te Elíse, que tem Iamílía
res também em Jaraguá
do Sul, deixou dois filhos,
duas noras, genro, 12 ne�'
tos, 17 bisnetos e 2 tata

ranetos, sendo sepultada
às 16 horas do dia 4,
quarta-feira de cinzas,
saindo do Necrotério da

Igreja Evangélica Lutera
na Centro, de Blumenau.
Tinha 79 anos, 2 meseg e

16,dias de idade.

Às familias de Rudolfo,
Victor Fernando Sasse,
famíliares e demais pa
rentes, as condolências do
"Correio de Povo".

, Aulas particulares
Críançasde 19 e 20 anos do ensino de 10 grau

com difipuldades de aprendizagem, podem ser

atendidas em horários a combinar. Maiores ínfcr,
mações: Fone 72-2050.

. ORAÇÃO A SANTA CL�A

Pela intercessão de Santa Clara, o Sr. todo Pode
roso me abençoe e proteja. Volte para mim os

seus olhos míserjcordíosos, me dê a paz é tran

qüil.dade. derrame sobre mim as suas copiosas
graças e, depois dessa vida, me aceité no céu em

companha de Santa Clara :e ,de todos os Santos.
Em nome do Paí do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Fazer os ped'dos a Santa Clara, 1 de ne

gócío e dois 'impossívels. Rezar durante 9 días 9
Ave'Marias com uma vela acesa -. Deixar queimar
no 99 die. G.E.M.

:

Comércio de

Têxteis WaIter 'Ltda.
Compra e Venda de Fios. Têxteis,- Cones de Papelão e Plástico,

Retalhos do Tecidos e Outros Produtos Têxteis .

Rua 28 de Agosto 3.472_ Bairro Avaí _ Cuaramlrim-Stl.

Residência: 72-2520 _ Fone (0473) _ 72-1217.

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

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

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

--------------- - �----

Compre seus matertals de ccnstrucãu LU·

Arte Laje Jaraguá
-

'

.

MateTials de construção e telhas coloníaís direto da Cerâmica Vlla Rica.

Aquecedor Solar da Funilaria Jaraguá.

E além disso, a melhor laje da região. Vlsíte-nos.
á��;.;k�,i}
Temos o melhor e um bom preço.

Rua Expedicionário 'Antônio Carlos ferreira 850
...,..

Fones 12-1011, �

12-2334 e ·12-1292 _ Jaraguä
.

do SuLSC.
---------------------------- ------------------------------__

.
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Abertas i'Dscriç'Des lao
I v8,r,z'Le'a'�nl 01 : te' ': lSc�:e��r���t� ���:��

,

�am���ta���u�;!r:�:o���
nato dá. ta, Drvisãd de '

mar o 'maior llúmero de
.

pro'vas' � 'de caoo,B",Dem' "1""
I

'I,'
[ Amedores da Ligà Jara- póntosabl'óngo âas roda-
guaense de Futebol, rro- das.' A prevísão: de térmí-

A D'
,-

M
"

1 d
' d' N féu 'Renato, Pradi', com oí- no é 21 de junho. ",',

. ivisao umcipa e mmgos a ova), as ins-

Esportes abriu esta sema- 'crições à la. Cempetíção to, clubes participantes:
- .,... Alvorada, Guarani, Malvi, A tabele do, prímeíro Em abril" vindouro, a

na as inscrições para 0'[)9 de Caíaques, Batetras e t'
.

,

Campeonato Municipal Canoas de Jaraguédo Sul, ce, América, Altançq, Bo- urno pr,ev@.osseguinteß Corrríssãc ��.de Arbítragem,
,tafogo, Cruz 'de Malta e jogos: ,1�/:gJ.arço,..".. ,ÇiiarF da, f,ederaç�o CetartnenseVarzeano de Futebol; 'que cuja realização -está mar- . , b Idí Améríeav C d'. Grêmio Garibaldi. Üm tO·' aLl x J. enea, �ruz 'e. de Futebol ia�á uma.ã,va->,

- estarão abertas até o dia cada para o dia 5 de abril, M lt MI' B ,t f'
,

-

tal de catorze rodadas, em a_ a! x '. _�' YJCe., oja ()- kação ,dos, érbrtros. de íu-,
25 de março, para clubes no rio Itapocu, com lar- G'

"

Al'
'

turno e returno, comporá, gO Je' uereai -� d.a�ça .x tebol, rdQ, região. A,� data."S
".

e atletas sem vínculo -9 lí- . gada "em Nereu Ramos, '
' ,

Al d 221 MI'•

' "
'

, ,i'�,' VOlla' ª; ,,' '�arço..-::;: . a,J\1 lFlr.e.Vis.tas, ,a, princípio, são
.

gas ou federações de fu-
.

sob, a ponte Alberto Bauet ',' .,

G íb ldí A êdí
1:'

tebol. No día 27 .� mar- 'e chegada no centro' da EI'e"I'lo' 'O,-'C',O'DS"'e'lh'O �IC�� M,a,��t:' �IV.O,�:d�c,x,a "�,O�., e1i�e 1��r,;,�,�:� e,en,s,�,�>dço, uma sexta-feira, a' cidade, sob a ponte Abdon B t f
- ""AIo a pg� e,,,,,,.uélJianl>'JC,'" 1_, ultUl'l-as a.g ma:s provaveis,DME reunirá. os

.

inscritos Batista. O esporte' náutico', '05! b 1 r» b Ianca: ,1, a ,fi: '.,,-'- "-Jan a -, se:gilJlndo -o.xpresídente .

da" �
para confirmação da par- começa a despertar ínte- O'es'p,o'"rtl�'Y'O'" di :1{ Guarani" Botaíogo J{

,

cUP, ,.:Wall(d�mar Viej.ra.·
ticipação, abordagem do resse em Jaraguá e a pre- A

..' 'C-"d
.

M' lt
, menea"",. "e, .Q, a x Esta' avaliação -será feita"

regulamento, distribuíçãö visão é de que muitas em- Alvorada e Aliança x-Mal-, .pelos árbitros Dalmo B.oÚ,;
das chaves e confecção da barcações partícipem' da S· x Garlbaldí.

. América x zano ,e,..José Carlos Bezer-
tabela, entre outros assun, competição. 1s inscrições es laDO' vice: i2!:abril -. Alvorade rs, .em. .,JaragU'á ';'do .Sul,' /,
tos. serão aceitas, a princípio, 'Aliança,' Guarani' x C, d:, constando de palestras,
Varzeano, vencido em até ° dia das provas. M lt MI' Bt·Foi eleito dia 9 à noite, a, a "e: a. vlce�, o a-, ,exame bíométrícç, avalia-

três oportunidades pelo a diretoria do, novo Con- fogo; 19/ab�1 -

:
C" �d�, I ção .fí�ic1if" teste Lpr-átioo"l�1

Santa LUzia e uma pelo NOVO ENXADRISTA
selho Desportivo Sesiano Malta x Garíbaldi, Amérí. aulas de 'a,.'Jrbitr.agemi ' int'.'

Vila Lenzi, iniciará na se-
'

'de Jaraguá do Sul,. que ca x Malvice, Bot�fogo x clusiv.,e ooIJ1)í a "liltiliz.ação,.)
gunda qui.nzena de élbril, O xadrez, esporte ,que reúne as empresas. A pre- Aliança e Guarani x Alvo-, de vídeo-cassete. "'" "

de acordo com o calendá- ressurg.e em Jaraguá do'
sidência, substituindo a racia; ",26/abril _. Garibal- " .' , .', ,II[ !���.

rio da Divisão de Espor- Sul a nível de competição, Sérgio Luis Silva, da Mal- di x BotafQgo, Alvorada)Ç NA' FEDERA,ÇÃO . 1!.C'

teso Os estádios onde se- ganhará para os Jogos f V ld' Ame'n'ca, AI.I'ança x Cruz
wee, foi coo. ia(ia a a II

rão disputados os jogös Abertos um substancial Chiodini' (Téti), da 'Mar- deMalta e Malvice x Gua-,
,nas váriás fa,ses do certa- reforpo. Trata-se de Mar- "

Ad
'

ranl' ',' 03/maio _ GarI'baldI'.,. catto, vice-presidente 0-
,me são: Joâo Pessoa, Me- cos Lucht (irmão, do des-

lar Moretti _ da Metalúr- x Alian-ç-a-" América X·

negatti e Baependi. portista Sigmar Lucht), que gica Erwino Menegotti e Guarani, C; de Malta x

se fixando na 'cidade e já secretário, _ !yo Piacetzni,
. Botafogo.. e Malvice x AI-'

decidiu integrar o selecío-
da M,<;>retti,., Jordan. Até vorada. No' returno, o

,

nado locál. Ele veio de J0- ' d" d
'

aq'uela ,data, d,ezoito em- muh o e campo, se, m-

açaba, onde'a modalidade tpre$as . estavam inscritas' ver e.

é bastante difundida e in- no Conselho', todavia, o

tegnlva a CME daquele Sesi decidiu prorrogar o

município., '.
; prq_z9 para que np,y�s em--',

YieireDse' vice - campeã do' bolão f�::�lo°s��m co:�����Z�'
mais atrativas e competi-.
tivas.

COMPETIÇÕES
NÁUTICAS

Já estão abertas na DME
e . nas Loias Hermes Ma
cedo ,(M�l.·Deodoro

.

e Do-

Güths" Egon' 'fI.enSchel,
Maltair Vb'ltolini e Ro-:
lando Wulf.

A Sociedade ViElirense,
representada pelo Clube
de Bolão 81, conquistou o

segundo lugar no ,99 Tor
neio de Bolão Cidade de
JQinvH!e, realizado no fi
nal �,de' - s�mana passado,
nas canchas da. S9ciedade
Alvorada, comemorativo
aos 136 anos da cidade.
Patrocinada pela Confec
ções Neuza Ltda, os resuI�
tados da Vieirense foram:

, 1.498 x 1.450 Urc:a, 1.411
x 1:,319 FlOresta,' '1.300

.

x

1.418 Tupy, 1;491 x_' 1.357'
Alvorada, 1.401 x 1.418

Tupy e 1.442 x 1.396 Gló
ria. Volfgang Riedtmann
foi o téclüco e os bolonis
tas vice - campeões são
Aroldo

.

Karten, J a im e

Blank, Ademir Neit2'iel,
Adernar Brandenbmg, Se

�astião' Kfaiuse, Haroldo

-_ •
,<

Em abril, rio_dia '�J o Se
si promove' o . tór�e.�9 de

Harodo Güths, foi o re-' Pesca ao Ca,nic;à, e' poste
cordista do Torneio, com rl.orni€nte· dar� 'iplcio as

278 palitos derrubados, eliminatóriás para .a Olim
obtendo igualmente a me- píada, que.' classificarão
lhor �édia da equipe e do oito erp.presas por modali
Torneio (262(5), considerac. dade, E no próxilllo mês,
da uma das meUioTes' em também, segundo' <> Coor

competição desta nature-,. dcn:ádor do. Sesi, Leônidas
za. nos últimos tempos. A Nora, ,devem ter inició �s
rnédià da equipe, eJiIl seis obfª,s'qQ ginásio_:d�,e�'F>or
Jogos, foi dé L4�4 p'alitös, tes, �m têhéno ariéxo' ao
ou, ainda, 237',3 por 'bolo- Centro de :Atividades" jun-,
nista. O tíh,Ilo do Torl'l:eio to com duas canc:has, de
ficou com ,a. "(upy (8.654 bocha e quatro, pistas de

palitos)", vice Vieirense bolão. J

(8.543), 3Ç Alvora:da ....

/

(8.544), 4° Glória, (8.316),
5° Floresta (4.172), 6° Urca
(4,170), ,7°.'Baependi (4;,072)
e ,8° Tiradentes (3,93Q ,pa- .

litos, em três jogos),

A empreiteira que exe

cú:tará a obra esta con

cluindo o ginásio do Sesi
em JoinviIle.

.

Ponte Preta;, Vitória.' Frtf:â ..

cisco' de Paula e. Avaí, <Ie

.Guaramirim.
AVAUA!ÇÄO ,DOS
ARBITRaS

A Liga Jaraguaense de
Futebol est€ve r-eprese.n""
tada, pelo seu presidente;
na' quinta�feira, em .reu.....

niõ�s na 'Federação, �nvok,
vendo todos os presidell
tes d� Ligas para dis,cus-_
são de àssuntos comuns �', ,

a'nda, pr,estação de' con-
Afora a "Primeirona"; a �uS e Felatórios de 86, pro

Liga, va,i' p:r.omover, a :par- postá orçamentária para
tir de 22 de ma,rço. um 87, relatório do TJD, den
Torneio PaIalelo em djs- tre outros assuntos eme
puta do,.Tr()féu Iri:aeu, consta'ram da ordem . do
Lemke, TÍ'ata�s,�, de . um d�a.·

.

quadrang'w:ar' ,énv(),lvencio

LRY,B reGistra inscrições ,até, d,ia 2:0
:...:.;õ.

'.

k'Llgã Regionàl de Vo- dos que participarão do

libol e', Basquetebol reali� volibol. Os clube? presen
zou 'no dia 9,' segunda-fei-' tes e ,os não presentes in-,

IP, assembléi:a para definL ,ter.essados em. participar,
ção dos' cam'peonatos 'que d,eve:rão oficializar a ins

serão disputados na tem- crição até o dia 20 . de

por.ada. A participação de março.

representantes dos clubes
foi relativamenoe· boa, fi
cando decididb que os

campeonatos adulto mas

culino 'e femil'l:ino de vo

libol irão mesmo miClar

em maio, com clubes de

Jaràguá do Sul, Guaratni
rim, Córupá e Pomerode.
A àssembléía discutiu o

regulamento e uma prévia

A partir de' então, uma
. nova assembléia decidirá

pela tabela e fixação de

t.axas, entre outros. Na

diretoria da LRVB, o prof.
Luís Antôn:o Rebelatto
a.ssumiu a direção técnica

G Jaime Pinter divide com,
Anà Taranto a diretoria de
árbitros da entidade.

r",,�
--�--�-------�--�---------------------�---�--------------

,.:

Te11l' gente' nova' :em }ar(lguá
P. s.Equipam�ntos paraEscritórioLtda.

• V'efida ",e asslstên(;ia t.écnica em geral. .
,,' , ,

"L�ff4�. Preso Epitáclo Pessoa,
.

419 '.c' '�:?; ii
" I

'�:' .� :::t:- �:,...,;��
'.

-

�
'I,
.' ...:-,,=-0.....------------.----'--..,----------------
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Is' -DIlatações de Fl,ávio José 'Inici�das as' obras de am'pUáçájrdà 'JfR_J:� 'novo
o

h'loco
_ o novo governá já concluiu o Estudo sobre' ai

nova divisão de Santa Catarína, Levando em cons1de ..

ração 35 itens importantes, o Estado será dividido em

oito macrorregíões e 14 regiões. Dentro deste erítéijo,
segundo adíantou Pedro Ivo, é que 'Serão Instalados os

escritórios regionais. Entende Pedro que a "dívísão"
atual do Estado obedece príncípíos polítícos,

_ O temor manifestado pela coluna tem a sua
.

razão de ser. É possível que na nova divisão, Jaraguá
do Sul, dada a proximidade de Joinville, não seja sede
de escritório regional do governo, perdendo, com isso,
"status" microrregional, como parece à primeira vista.
É hora de abrir o olho. Estamos engordando o Estado
com ICM e votos oe o retorno é pura piada de mau

gosto.

Como já era esperado, Jaraguá do Sul foi pre
terido pelo governo Pedro Ivo, que assume día 15, na

. «cmpostção do primeiro escalão. A esperança é de que

alg.uns nomes 'Sejam chamados para outros cargos de

importância, mas nada, foi transpírado até o presente.
Ventilou-se que o suplente de vereador Fredemar
Rücos, poderia ocupar uma diretoria da Celesc,

_ O presidente da Celesc escolhido é Nozert
WIest, de Joínvílle, que foi Iuncionárío da Weg, ;en
do amigo pessoal de Rüncos. Nó mais, só mesmo quan
do Pedro Ivo' tomar as rédeas do poder. As lideranças
do PMDB, tendo a frente Durval Vasal tem mantido

seguidos contactos com assessores de Pedro Ivo, sobre
o aproveitamento de nomes indicados pelo partido.

_ Neste 15 de março essumem os novos gover
nadores em todo o País. Ern Santa Catauna, politico
de partido contrário ao que vinha comandando o Es
tado assume- o cargo. o programa prevê parai as lOh
missa na catedral metropolitana, às' 15 horas será dada
a posse Du Assembléia Legíslatíva e uma horaí depois
ocorrerá a transmíssão do cargo, no Paládo I: Santa

Catartna ..

.; O Concurso Miss Jaragüá deu novamente no

que falar. Numa manobra que não se sabe os motivos,
a vencedora foi denunciada por não possuir 18 anos

completos, ficando, assim, impedida de concorrer ao

Miss SC O. interessante é que em outras ocasiões sem

pre arranjava-se "idade" sem problema algum, e desta
feita certamente a eleita não caiu no agrado de "uns ,e

outros".
-

propósito, no Ginásio Artur Müller, sábado à

noite, as cervejas, em latas e em garrafas, eram ven

didas, no início, a 20,00. Mas como o calor eii(ig'ia a

ingestão de muito líquido, lá pelas tantas � lata passou
a custar Cz$ 25,00. Não se sabe se por determíneção
daquele que explora o bar ou por "tnteressé próprio"
do garção, O descaramento foi grande. Coisa feia.

_ A energia elétrica teve um reajuste médio de

44,4% na quinta-feira, mas diferenciado para as dife

rentes classes de consumo. O ma'or percentual foi pa
ra o setor industrlal, com 47%, o residencial aumentou

36,5% e o comércio 34,7%. E no- mês de abril, o leite

sofrerá reajuste, devendo custar para o consumidor en

tre Cz$' 7,60 e Cz$ 8,00. Viva o Plano Cruzado!.

...:.... De cocheira: Os mandatos dos preíeítos, více

prefeitos e, vereadores eleitos em 1982, não maís se

estenderão até 1939 como estabeleda anteriormente a

Constítutção..A Emenda Constitucional n:Q. 22 estabe-:

leceu que os mandatos atuais extinguir->se-ão no día 31
.

de dezembro de t986. Portanto, os eleitos em 15.11.88,

tomarão posse it 19 de janeiro do ano s�gulnte.

Vendo�eleza ·Salãb·
.

VeJ;ldo salão de belez(\ untssex é(Jrr.:eto, na
rua Reinaldo Rau 215 (defronte Mini··Bn-x), com

clientela formada. Tratar no local.

A Construtora Jaraguá isto porque' o maís rendo-'
foi ii vencedora da con-

.

SQ investimento' que. uma
corrêncía- e já iniciou as sociedade pode fazer é o

obras de construção
.'

do, que é feito na formação
Bloco B do prédio da Fún_··. da sua juventude e na

dação Educacional Regío- qualificação de seus re

nal Jaraguaense. São.... cursos humanos, onde o

915,80m2 de área construí- retorno será sempre cer

da e a mão-de-obra, no to e farto.
valor de Cz$ 1.728.000,00 Exemplos estão flagran
será custeada pela Prefei-

.

tes, como o Japão e Ale
tura Municipal. Esta par- manha, que destruídos pe,
ticípação é fundamental! la guerra, recuperaram-se

Konell esclarece
.

sobre aplicações
1985, segundo denunciou
o presidente da.Cámara de
Vereadores, .Orival Vegi
ni, Konéll afirma que na

da foi perdido e que de
. um crédito existente em

08.02.85, no valor de Cr$
323.125.096 (em cruzeíros,
ne época), a munícípalida,
de recebeu Cz$ 6iJ.9.175,77
e outra aplicação de Cr$
16.537.753, na mesma da
ta, o gov:emo municipal
recebeu ein' outubro do
mesmo ano, Cz$ 31.636,63.

Konen: tudo legal
O secretäríc de Finanças Argumenta o.Secretário
da Prefeitura, Ivo Konell, de Finanças .que .o Presi
desmente, categoricamen, dente da Câmara está cho
te, que o município tenha vendo 110 molhado, procu,
perdido' dinheiro nas apli- rando chifre em cabeça
cações financeiras feitas à

.

de cavalo. IÍEstarrll.Js tran

época de intervenção do quilos, sem nada a temer",
Banco Sulbrasiléíros, em concluiu.

Câmara vai fiscalizar o Executivo

VegiD!i: "vamos fiscalizar"
O presidente da Câma

ra de Vereadores de Ja
raguá do· SU; Ortval Ve-'
gíní. declarou esta sema

na que está sendo forma
da uma comissão,· Integra-'
da por vereadores do PDS,
do PMDD por ele próprio,
por V8 técnico-contábil e

um àdvogado, objetivando
fiscalizar a aplicação das
verbas por parte do Exe
cutivo MunLcipaI. deven
do funcionar entre 60 e

90 dias. Vegini diss.e que
a fiscalização será rígida
e que irá "incomodár" até
o Fnal do seu mandato,
denunciando as irregula-'
r',dades, se .estes forem de
tectadas.

O ex-presidente Adernar
Winter questionou sobre a
reputação dos membros da
Comissão que irá escolher,
ao passo que Almiro Fa
rias considera uma des
necessidade, "pois o di
nheiro do povo está sendo
muito bem empregado".
Na página três, maís in
formações sobre o Legís
lativo.

e se transformaram em po
tências econômicas. As .no,
vas constuções .' abrigarão
9S cursos já existentes e

os que estão por vir, como
. pedágogia, em vias de ser

aprovado, entre. outros.

. Lojistas preparam
Convenção

Os preparativos para a

21a. Convenção Estadual
do Comércio Lojista de
Santa Catarina estão em

fase adiantada. O evento,
marcado para os dies 22
e 23.de maio, em Jaraguá
do Sul, no C.A. Baependi,
reunirá centenas de lojis
tas, sendo que já é conhe
cido o pré-programa e os

palestrantes estão sendo
contratados. O coordena
dOI Mauro Koch disse que
a receptividade e o. apoio
manifestado é a garantia
do sucesso do aconteci
mento.

Os
.

convencionais, além
da participação nos traba,
lhos, terão oportunidade
de visitar pelo menos três
.empresas: Marisol. Weg e

Kohlbach. E neste sábado,
.dia 14, em Rio do Stil, in
tegrantes das diversas co

missões, vão participar de
um encontro para definir

estratégias de ação junto'
ao público consumidor,

promovido pela Federação'
do Comércio Lojistas, oca.:
síão em que a Convenção
será "vendida" aos parti
cipantes, buscando a maior
diíusão e participação no

evento.

Faça sua empresa chegar
maís longe. Anuncíe no

.

"Correio do Povo".
.

Fone 72· 0091.

M'S discute construção de buler
Emp�esários e Ilderan.

cas do município' de Mas
seranduba, discutiram esta
semana, em dependências
da Câmara de Vereadoros,
o projeto. de construção de
um hotel três estrelas na

cidade, dante da deficiên
cia existente, uma vez que
a "Capital dó Arroz" dis
põe de um hotel somente,
obrigando Os visitantes a

se di.rigiTem à BlumenQu
ou a Jaraguá do Sul. O
presidente da Associação·
c:omerc;a-l e Industfi.al, Pe
dro Alberto Skiba, acredL'
ta na formaçãQ de UIT'"'!

empresa reunindo Os eln

pre$ários interessados no

empreedimento, que pode-

r� con+a- ,.. � t""\ .... "'I""\io da....

:-R .._ .J.a. ..... \..!...:. '-' _ "-': c'.1.... _,_

Citur e da Embratur. Dían,
te do crescimento do mu

nicípio, Skíba vê como ne.
cessano a existência de
mais um hotel.

.

.
Outros municípios, co

mei São Bento, Brusque e·

Pomerode, têm também
planos de construir' hotéis
categoria cinco estrelas.
Hotel desta. categoria Ja
_guá do. Sul também já
comporta e não se verifi
ca movimento neste senti
do, .

apesar de. todos rec'o
np,ecerem a sua necessida
de, dado ao turismo emer

gente e' o atendimento aos

,'Visilantes que buscam
maior conforto.
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