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o Tenente-Coronel Kleis,
Comandante do Batalhão da
Polícia,Militar e Secretário
de Planejamento do Gover.
no do Estado de Santa Ca.

tarina, Francisco de Assis

Cordeiro, acompanhados de
assessores, estiveram em Ja

raguá do Sul, na manhã de

quarta-feira, tratando com

as autoridades municipais
questões ligadas às suas á.
réas. O primeiro trouxe ao

município a proposta ela
Secretaria de Segurança Pú·
blica para a doeção de uma

área de terras de 25.000m2-
e toda a mão-de obra;' para

JARAGU4 DO SUL

a construção de quartel da

Companhia de PolíCia Mili.
tar, que terá área construí.
da de aproximadamente .. _

1.000m2. A construção, pe
la proposta, iniciaria em ja-

.

neiro do ,próximo ano e a

Companhia teria um contin-
.

gente de 120 soldados, in.

cluído o comando. Tal pro
posta será estudada pelo
prefeito e assessores e sou·

be-se do Ten. CeI. Kleis que
entes da instalação da Com.

panhia, dificilmenté Jara

guá do Súl terá aumentado
o contingente policial mili
tar, hoje de pouco mais de

Decoracão será acionada dia 3
I

A ativação oficiai, da de

coração natalina, nas ruas,

praças e demais logradou
ros públicos, acontecerá 2.·

feira, dia 3, às 19h30, de
fronte a Prefeitura Munici.

pal.ccom- a presença do pa,
pai noel e distribuição de

guloseimas. A decoração -

já acionada em parfé - é

uma iniciativa da munlclpa-
. lidade e da Clube dos Dire

tores Lojistas e tem cause

do impressões, muito positl,

vas, haja vista tratar-sé de

algo diferente de anos .ante-

Salão de artes abre
quinta-feira

Será inaugurado na próxima' quinta,:,feira, dia 6, às

19h30, o 2.· Salão ,Jaraguaense de Artes Plásticas, na'

Av. Marechal Deodoro 192, antigas dependências da Cai.

xa Econômica Federal. A promoção é da Sociedade Cul.
.

tura Artística e estarãe expondo as suas obras Adolfo

Juliano Zimmermann, Ana Maria Von Atzingen, Carlos

Pedrotti, .. Danilo. Dias. Paiva, Denise Zimmermann da Sil.
-

va, Elisa Lueders, Haroldo Machado Pinho, Janlee Brei.

thaupt, Luiz Carl'os Augusto, Maria Lecir Bona, Maria

Helena Nickel Verbinnen, Marina Lueders, Márníara Re

sa Gonçalves, Rosita Schacht, Thais Haberbeck de Oli.

veira e Vera Dornbusch.
O Salão de Artes Plásticas ficará aberto (gratuita.

mente) à visitação pública de 6 a 13 de dezembro;
'das 14 às 21 horas e no doíningo, das 14 às 18 horas.

São patrenesses da exposição as senhoras Albani Sens,
Jane Schulz, Jutta Marcatto, Laurita' Weege, Rozinha

Wodzinski e Zilda Guenther.
Ontem, estiveram em Jaraguá do Sul críticos de

arte famosos no Estado, que julgaram as obras em ex

posição. São eles Osm�r Pisani, João Otávio Nu�es Fi.

lho (Janga) e tiumberto José Tomazini. A ób.ra melhor

classificada receberá Cr$ 150 mil,' 2.· Cr$ 130 mil, 3,'
C'r$ 1ÓO mil, 4." Cr$ 10 mil e 5," Cr$ 50 mil.

riores.

. Por outro lado, encerram·
se no dia 5 as inscrições das

lojas para o concurso de vi.

trines, promoção do CDL/
Secretaria .de Turismo. De
10 a 16, uma comissão vai
escolher as lojas melhor oro

namentadas e"a entrega da

premiação acontecerá no
:

dia 19.

CIDADE SrMBOLO' DA FAMILIA JOURDAN.

trinta elementos,
O Secretärlo-Chefe do Ga.

plan, Francisco de Assis
Cordeiro, manteve com as

autoridades locais o contac..

to preliminar para a viabili
zação do plano diretor físi
co-territorial. Ficou' acerta.
do que dentro de duas se

manas, técnicos do Gaplan
virão a Jaraguá para um le
vantamento inicial dos do,

cumentas, mapas, leis e ou

tros, para, a partir de . en.·

tão, elaborar-se a quantlfl
cativo, do custo para a pos
terlor assinatura do convê
nio (que deverá acontecer

em fevereiro) e início da
elaboração do plano dire
tor, no. mês de março.

t

•

à
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Clpltal Sul AmelIei'" do
Chlp6U

Código de Posturas
volta à Câmara

o Prefeita Municipal Dur.
val Vasel, remeteu esta se

màna à Câmara de Veres
dores, o projeto-de-le! que
institui o Código de Pcstu
ras

.
de Jaraguá do Sul. O

documento atualmente em

vigor é obsoleto à realidade
do momento e data de mais
de 30 anos. Em várias opor.
tunidades, na legislatura
passada e- nesta, o projeto
do Código de Posturas che
gou ao Legisla'tivo,. no en

tanto, recebeu emendas e

reestudos e transformou-se
no documento atual que se.

rá anelisado e votada no

próximo ano, haja vista que
c período ordlnério de ses

sões deste período leqlslati
vo esgotou-se quinta.feira.

O Código contém as me

didas de pol ícia administra
tive- a cargo do município
em matéria de higiene, se

gurança, costumes e ordem
.

pública, institulndo normas

disciplinadoras
.

do fundo.
namento

. de estabelecimen
tos comerciais, lndustrlels,
prestadores de serviços e

instalações �m, gerais, esta·:
tuindo as necessárias rela.
ções jurídicas entre o poder
público municipal e munícl

pes, visando. a disciplinar
no uso dos direitos Indlvi
duais e do bem.estar geral.,
Cada vereador receberá có.

pia do Código de Posturas,'
para análise e sugestões,
segundo o vereador-presi
dente José Gilberto Menel.

DECISAO DO VARZEANO NO BAEPENDI
do futebol.

Ônibus e táxis aumentam 'hoje
Desde a zero hora de ho- tou a planilha das linhas

je, sábado, os táxis e cru- que opera e a exposição de
bus circulares qua fazem os motivos consubstanciada na

trajetos urbano e irrterdis- elevação dos salários, lnsu-

tritais, rodam com novos mos e combustíveis. A Ca.

preços. Esta semana, a Ca. narinho, nos dez primeiros
missão Municipal de Trânsi- meses do ano experimentou
te analisou os pedidas de um decréscimo de 8% no

aumento e encaminhou as número de usuários, que
propostas ao Executivo Mu· corresponde a 64 mil pas-
nicipal, que decretou as sageiros. ,

novas tarifas, passando a A Comissão de Trânsito
Bandeirada dos táxis a Cr$ iniciou estudos pare implan
1.200, Bandeira I Cr$ 1.200, tação de locais próprios
Bandeira II Cr$ 1.500 e Ha- para estacionamento de bi-
ra Normal de Espera .... cicletas e motocicletas no

Cr$ 9.000. centro da cidade, assim co-

as circulares da linha ur. mo ventilou-se o desdobra.
bana foram reajustados em mente de alguns pontos de

40%, passando o bilhete de táxis, pará atender outras

C!:r$ 250 para Cr$ 350. A regiões, sern, no entanto,

empresa concessionária rei. aumentar o número de veí-.
vindicou Cr$ 370 e epresen- culos de aluguel. ,

"

A decisão' do 2.° Carn,
peonato Municipal de Fu.
tebol Varzeano, acontecerá
(se 'não. chover) neste do
mingo, no ,Estádio Max
'Wilhelm, entre .Sante Lu.
zia e Vila Olímpico, às
15h30, com preliminar en

tre Arsepum e Fluminen
se, em disputa do tercei.
ro lugar. . Adiada de do
mingo passado face ao

mau tempo, a decisão vem

monopolizando as aten

ções do público amante

Companhia de Polícia e Plano
Diretor saem em 85

I

O plano diretor será o

documento régio que possl
bilitará o crescimento orde
nado da' cidade. Em razão
da sua complexidade e da
exigência de minúcias em

todos os setores, todas as

,lideranças e segmentos co
.

munitários serão conclarna,
dos a emprestarem a sua

colaboração na elaboração
do mesmo, segundo informa
o prefeita Ourval Vasel.

o júri popular que seria
realizado quinta-feira à ter

de, no Fórum' de Jaraguá
do Sul, em que era acusa

do Fidélis Ponticelli, por
haver tentado matar seu sa
gro, Eduardo Spézia, no dia
24 de junho de 1976, com

um revólver calibre 38, foi
'transferido para as 13 ho.
ras do dia 14 de dezembro.
A transferência deu-se por
motivo de doença do advo
gado do acusado, Dr. Os
mar Dutra, que requereu o.

<,diamento do júri.
Os vinte e um cidadãos

convocados anteriormente,
serão novamente chamados'
a colaborarem com a justi
ça, para o sorteio no dia
14, dos sete jurados. Este é

o segundo júri desde a lnau

glJração do Fórum, em1980,

Outres decisões que es.

tão ocorrendo são a do
Peladão de futebol de sa.

Ião e dos campeonatos de
volibol e basquetebol. Na

página 11 desta edição, as
informações esportivas da
semana e a registro do tí
tulo estadual de futsal dos
comerciários obtido pela

.

Maba Tintas, de Jaraguá
da Sul, domingo último,
em Criciúma.

Júri foi
adiado
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Em ato que contou com a

presença de Udo 'Wagner,
Capitão Piske, José Carlos
Neves, vereadores Errai
Kretzer e Luiz Zonta e dire
toria da APAE, a Fundação
Catarinense de Cultura, .a

través do seu Superinten-,
dente, entregou à entidade,
no dia '22, duzentos, volumes
do livro "Ánotações do
"Front" 'Italiano", do ex-

pracinha Ferdlnando Piske,
lançado no dia 8 do mês
passado, a exemplo do que
fizera com a Associação As
sistencial para Idosos "Lar
das Flores", pera a qual fo
ram destinados 30'0 exem-

piares.'
..

A venda desses livros doa-'
dos pela FÇC, representará
uma receita de Cr$ 2 ml,
Ihões à p.PAE.

( Esclarecimento�
A (ia. de Investimentos, Crédito e Financiamen

to, esclarece que o título emitido contra o Sr. AR
LINDO HORNBURG, enviado para protesto no Tabe.
lionato Aurea Müller Grubba (Correio do Povo, edi
ção n." 3.313), já estava quitado e foi por nós re

metido indevidamente, por uma falha de controle.
O Sr. Arlindo Hornburg estava com ., as obrtçeções
em dia.. Fica o' esclarecimento.

'

Jaraguá do Sul]. 28 de novembro/1984.

�-----------------------/a'

Metalúrgica
João Wiest S/A

AUX. NO DEPTO. ADMINISTRATIVO -

Necessitamos do profissional acima:
REQUISITOS:

'

1.0 grau completo
C/ experiência em escritório,
Maior de idade.

Os' interessados deverão apresente-se
documentos no setor de recrutamento da
METALÚRGICA JOAO WIEST S.A.
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 2.388
Jaraguá do Sul ;_ SC.

munides de

Empresa.

- EDITAL -
,

AUREA MÜLLER,GRUBBA, Tabeliã Designada de No
tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja
.raqué do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos este edital' virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos centra:
ADOLAR KUHNE, Rua Augusto Mi1ke, sln, nesta. AREO
MAR AVELINO DUARTE, Rua 311, n.O 49, Ilha da Fi
gueira, nesta. CLEIDE MARIA DE CASTRO, nesta. DECIO

, MENGARDA, Rua 380, n.O 45, nesta. HENDERSON PON
TES, Rua Max Nicolau Schmidt, 100, nesta. IND. COM.
MALHAS MARIALVA LTDA., RUa Cap. Dagoberto Fádua,
1185, nesta. JOAO MARIA BUCCI, Rua Miguel Salai, S9
nesta. MAURI MORBIS, Rua Henrique Gueffert, sln,
nesta. SANDRO MARCOS TQMIQ, Rua João· Bertoli, si
n, nesta ..SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA, Rua São

, Pedrô, Garibaldi, nesta. WLLADEM'IRO ,MRYGLLOD, R.
Geral, s/n, nesta.

E, como os di tos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente 'edital para que os mesmos C0m

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no
prazo da Ie! a fim de liquidar o seu débito ou entãö
dar razão por que não o faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da lei, etc.

ns/ Jarcguá do Sul, 29 de Novembro de 1984:
Aurea Mtiller Grubba - Tabeliã Designada de Notas e Ofi
ciai de Protestos de Títulos da Comarca de J. do Sul,

Recentemente estampa-
"mos nota com relação' ao

,Estatuto da microempresa e

os profissionais liberais e

0$ problemas que adviriam
com a" sua aprovação pura
e simples.

Ers- que, agora, a cernis
são mista do Congresso a

provou dia 30 de outubro,
por unanimidade,' o substl
tuto do relator da matéria,
que deverá ser votado no

plenário do Congresso, que
exclue do texto as empresas
que prestam serviços pro
fissioneis de médico, enge.

. nheiro, advogado, dentista,
veterinário, economlste, des
pachante_e outros.

Dessa forma os liberais
organizados em 'empresas
também . beneflcler-se-ão
des incentivos fiscais, e cre

ditícios, com modificações
relevantes que concedem
ampla anistia fiscal para es

débitos fiscais, das microem
presas, referentes ao perío
do anterior- ao registro co

.mercial das mesmas.
A classe dos profissionais

de contabilidade, a que nos

referimos especificamente e

a eles convidamos para se

manifestar sobre a matéria,
felizmente, foi assessorada
pelo deputado federal Sieg
fried Heuser, do PDS do Es
tado do Rio Grande do Sul.

,
Com relação, ainda, a a·'

nistia pcoposta pelo substi
tuto que aprovou a emenda
do deputado federal José
Tavares, do PMDB-PR, ela

alcança todos os débitos tri

butérlos das microempresas
vencidos até a data da viçên
cia do estatuto.

Uma outra alteração im
'portante do substitutivo a.

provado é a inclusão dó IPI
- Impostos sobre Produtos
Industriais, do PIS - Pro

grama de Integração Social
e do Finsocial, como tribu-
.tos dos quais estarão lsen
tas as microempresas.
No que concerne à classe

de contabilistas, de se des.
tacar os profissionais· de
Santa Catarina, dentre eles
o contabilista Afonso Schi
ck, que compareceu às reu.

niões de 23 a 30 de outu
bro" representando como

diretor daquela entidade o'
presidente da Federação dos
'Contabilistas do Estado de
Santa Catarina, e ele pró.
prio presidente do Sindica
to dos Contabilistas de Ca
noinhas, com a finalidade
de pressionar os parlernen
tares integrantes da Cernis
são Mista encarregada de
ex-aminar a matéria; deixan
do satisfeitos es proflssio-

Jaraguá do Sul - Se",an. d. 1;0 a '07/dezembroj1984

aos

liberais _

. ,

Definido cronograma
de matrículas para 85

Vila Nova reivindica
ao governo Municipal

na is e aplaudem a decisão.
Muito importante à vigi

lância, digna de louvor, do
provecto profissional que
soube defender, ainda que
de forma indiréta, os inte
resses de todos os contabi
listas do País.

E não custa cumprimen
tar o colega pela sua dispo.
sição de lutar por dlferen
tes classes profissionais.
Sobre a obrigatoriedade

exclusiva de manter arqui
vada a documenteçêo rela
tiva aos atos negociais que
praticar ou em que inter-

vier, a comissão mlsta apro
vou a retirada da palavra
"exclusivamente", com isso
se procurou evitar interpre
tação muito restrita acerca

das obrigações que se refi
ram a escrituração contábil.

EDUCAÇAO

A 19." Unidade de Coor
denação Regional de Educa.
ção - que juri;diciona os

municípios do Vale cio I�:ê-,

pocu - comunica aos pais
de alunos e' a população em

geral que está deflnldo o,

cronograma de matrículas
para o pré-escolar, 1.° e 2.°

graus, para o ano letivo de
1985. Para renovação de
matrícula do pré-escolar e

1.° grau - de 3 all/de.
zembro; renovação de ma ...

trícula do 2.° grau - de 12
a 14/dezembro; inscrições
para testes classiflcetórios
(1.0 Núcleo do 2." grau) -
dias 14 e 15/dezembro; tes

te clesslflcatório, se necessá
rio, à noite-dias 17 e18'

A Associação dos Morado
res do Bairro Vila-Nova pro.
moveu terça-feira à noite,
no Sesl, o primeiro encon

tro oficial com -as autorida
des municipais, ocasião em

que apresentou as relvlndi
cações básicas da comuni
dade consubstancledas nas

próprias necessidades do
bairro, levantadas pelos mo

radores. Dentre outras, a

Associação solicitou a pavi-
'

mentação da Rua 25 de Ju.
lho, em 'toda,a sua 'extensão
(sairá no segundo semestre
de 85), canalização de es

gotos à céu aberto, melhor
conservação ele ruas e segu
rança, arborização, constru

ção de praça e play_ground,
além de doação de ' área
para a construção de qua
dra de esportes polivalente
e para a construção de uma

creche, que contariam com

Outras emendas foram a·

presentadas e aprovadas, o

que fará com que o Estatu
to da microempresa, tão de,
batida pelos vários campo'
nentes que nela intervem,
suba à sanção do Presiden- .

te, em condições de agradar
-

a todos ..Esperemos!

dezembro e matrículas no.

vas de 2.° grau __; de 19 a

21 de dezembro. As matrí·
cuias deverão ser feitas na

escola mais, próxima da re

sidência do aluno.
A rede municipal de en

sino já está executando as
"

màtrículas para o próximo
ano. de 19 a 23/novembro,
foi para o pré-escolar e 1."

série; de 26 a 30, para alu
nos atuais de 2." à 4." sé.
ries e de 3 a 7 dez., para os

alunes novos de 2." à 4," sé
ries. O encerramento das a·

tividades letivas de �84
para o pré-escolar está mar

cado para o dia 7 e para a

1." à 4." séries da rede mu

nicipal, no dia 14 de dez.

o apoio dos moradores, em
regime de mutirão.

Os pedidos do bairro,
segundo o prefeito Durval
Vasel, que esteve acompe
nhado dos secretário Ivo

Konell, Aivaro Rasá; Arlstl
des Panstein e Afonso Pia.
zera Neto, são exequivers
de atendimento a curto e

'médio prazos. Houve troca

de idéias e promessa de co

laborações mútuas em' di.
versas áreas, com o prefeito
elogiando o pioneirismo do
bairro Vila Nova em fundar
uma associação de morado
res. A propósito, esta Asso.
ciação vai realizar no dia
9 de dezembro, às 9 horas,
no Sesi também assembléia
gera I 'para a aprovação dos
estatutos e para que a per
tir dê então tenha persona-

,

lidade [urídice.
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Cooperjuriti será ampliada,
Acaresc faz dia de campo

C�m uma, reunião.nc d!a cultores tiveram

apartuni.,
ca e manejo do plantel DO-

�1 de novembro, a diretoria dade de receber novos co- vino, allmentaçãc cuidados
da Cooperativa Agrícola Ju. nhecimentos sobre a prétl- e outros detalhes.'
riti, de. Massé!randuba, [un
tamente com o comitê edu
cativo e presença de técni.
cos da Acaresc, foi lançado
o projeto de ernplleção. Ho
je, a Coo�rativ.a conta em

seu quadro social, 430 as

associados localizados em

cinco munlclplos da região
e com capacidade de arma

zenamento de 100 mil sacas
de arroz. Com a ampliação,
,a Ccopérjuriti aumentará
em cem por cento sua cepa-

,
cidade. Serão, construídos
novos sllos para mais 100
mil sacas de arroz, e um

aumento de 200 novos s6·'
cios, beneficiando desta for.
ma toda, a região.

O cooperativismo da re

gião de Jaraguá do Sul, gra
ças a eficiência empresarial
e uma gestão democrática e

com o apoio dos comitês e
ducativos que estão surgin
do através do trabalho in-

. tegrado entre Cooperativa e

Acaresc, dentro de pouco.
tempo ecredltese que todos
os produtores rurais estarão
associados às cooperativas
de seus municípios. A ob.
servação é do agrônomo
Samuel Duarte Callado, do
Escritório Regional da Aca.
resc de Jaraguá do Sul,: a·
crescentendo que a tendên
cia natural é que os produ
tores se organizem para
melhor comercializarem
seus produtos, como arroz,
milho, feijão, hortigranjei.
ros e leite através das coo

perativas, aumentando des
ta forma a renda do produ-
tor rural.

.

EM SCHROED.ER

A Acaresc Central, Regia.
nal e Local de Jaraguá do
Sul e Schroeder, -realizou on.

tem, dia ,30, neste últímo
município, na propriedade
do criador Elisiário Toma.
selJi, um dia de campo sa

bre confinamento de bovi
nos. Um total de 33 agricul.
tores e 16 extensionistas de
Barra Velha, Rio dos Ce.
dros, Blumenau, Benedito
Novo; Jaraguá do Sul, sch
roeder, Massaranduba, Gua·
ramirim, Pomerode, parttel
param do dia de campe, a.

berro com visita à proprie•.
dade, depoimentos do cria
dor e exposição sobre nutri
ção dos animais e o uso de
cama de aves para, a alime,n.
tação bovina.
'No período da tarde hou.,

.yf visitaçãO' às propriedades
� FaustinO' Theilacker e El

mo Mathiá's, ende os agri-

Câmara encerra as

atividades do ano
Concfvlu-se esta semena o

'perfodo ordinário·, de ses
sões dá Câmara de Vereado. '

res, com a aprovação de vá.
rios projetos e outros fica
ram na pendência para vo

tação em sessões extraordi
nárias. Um dos projetos-de
lei rnals importantes, da a.

tual I,egislatura, é o que
institui o C6dige de Postu
ras, que deu entrada em

plenário segunda-feira, quan
do o edil Marina, Verdi Len
zi teve aprovada, indicação
ao Prefeito Municipal, sollet,
tendo a construção de uma

ponte em Três Rios do Nor
te, proximidades de Fausti
no Theilecker, em substituí
ção ao' pontilhão existente e,
o vereador, Errol Kretzeren
caminhou pedido a Comis
são Municipal de 'Trânsito,
para que a mesma estude a

deslocação do ponto de ôni
bus da entrada da Rua Cer
Ias May, defronte a Metalúr.'
gica Trapp, que tem cause

do
.

transtornos, principal
mente na hora do "rush".

E agora, novas ruas, an

tes Inominadas, vão receber,
além da numeração já exis
tente, a denominação. Ruas
da planta perimétrica da
Barra do Rio Cerro recebe
rão os nomes de Concórdia,
Alvin Carlos Krüger,. Clara
Hanemann, Alfredo Hane
mann, Gustavo Hanemann,
Erwin Hanemann, Adela
Hanemann e Antônio Ma
noel Corrêa e, na área ur�

bana do município, Arthúr
Gumz, Nélson Nasato, 13 d.
Maio, Otto Meyer, José' Pa.
vanello, Inácio Zacke, Ma·
.thles Ruysan, Antönfo Ko
chella, Herberto Sasse, Max
Artbur Fiedler, Adolfo Fie.
.dler, Eleonora Satler Pradi,
Marcos Emílio Ver'binen,
Sebastião Pereira, Antônio
Bernardo Schmldt. Germa.
no Grützmacher, �rmano
Wàgner, Germano Horst,

, Floriano Freiberger e Ana
Zacko.

Acerca do assunto.. o vtJo

reador ErraI Kretzer fez
uma denúnéia. Disse o ve

reador - que aproveu O

projeto de denominaçio d.
'

ruas - que o mesmo é um

festival de distribuição de
presentes natalinos. Embo
ra não declinando nomes

denunciou que "pessoas que
nada fizeram ao' munlcfplo,

'

algumas lncluslve vivas, es

tão sendo homenageados,
numa total falta de crité.
rios, Estamos gastando es
cartuchos inutilmente com
muita génte que não mere-

, 'cê e no futuro não teremos
mals ruas para nomlnar tf
muitos que deveriam ser

homenageados com nomes

de ruas, não o serão", eon

cluiu. O pronunciamento
provocou interpelação' do
líder do governo, Almiro
Farias, que qualificou.o de
"besteira e incoerência" do
vereador. '

Senai oferecerá novos

cursos em 85
O Senai � .Centro de

Treinamento de Jaraguá do
Sul disporá de dois novos

cursos a partir do primeiro
semestre de 1985. Trata-se
do curso de formação par,a
supervisores de confecções
e curso de formação para
administradores de recursos.

humanos, solicitados pelo
Conselho Técnico Consulti
vo e que serão realizados
em convênio entre o Senai e
a Ccmfederação Nacional da
Indústria _:. CNI. A infor.

mação é do dir�wr do CTn
tro de Treinamento, PedrO

Paulo Pamplona, que disse
também que até o dia 14
de ,dezembro poderão ser

feitas matrículas para o

curso de desenho técnico
mecânico, sendo requisitos
mínimos idade 14 anos e

cursar a 7.· série. O teste

de seleção, no próprio .Se

nai, vai acontecer no dia
14. Os cursos de formação
orofissional de torneiro me

�ânico, ajustador mecânico
e eletricista enrolador têm

igualmente matrículas a•

bertas.

PÁGINA 3

Comunicado
JOS� ,CARLOS NEVES comunica a alteração do

residencial para o número 72.0937.

ESTÁ SELECIONANDO

',Desenh:istas
'DE PREFERt:NCIA' CANDIDATOS COM

EXPERIt:NCIA NA ÁREA. TEXTIL.

INTERESSADOS DEVERÃO·

COMPARECER NO SETOR DE

RECRUTAMENTO ,E SELEÇÃO EM

HORÁRIO COMERCIAL.
.

..
.

.
I

,
,

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaragua do Sul

DECREtO N.· L025/84
, Reconhece oficialmente via de
, circúlaçáo.

O-'PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no
uso de suas atribuições e nos termos da legislação vi·

gente, em especial o inciso XXXV do, art. 70 da Lei

Compiementar N.o 5/75 e o art. 48 da Lei Municipal
N.o 575/75,

DECRETA:
Art. 1.° - Fica aceita e oficialmente reconhecida

a via de clrculeçêo localizada transversalmente à Rua

341, Zona Urbana deste Município, contendo 868,00
m2, abrangendo parte do imóvel territorial de proprie,
dade de ANÉLlA ENKE KARSTEN, matriculado nesta

Circunscrição Imdbiliária sob c n." 5.719.
Art. 2.° � A citada superfície passará a integrar

o Patrimônio Público Municipal, na categoria de bem
de uso comum do povo, após o ato de registro da Es.

éritura Pública de Doação em cartório competente, COm

base na planta anexa aprovada pela Secretaria de Pla

najamento em 12/11/84 (Processo N.o 3.197), ocasião
em que receberá o n.? 477, posicionada no índice E·13

cio mapa oficial urbano.
Art. 3.� - A rua em questão 'possui 72,OOm de

extensão média e leito carroçável e passeios com 10,00
m e 2,OOm de largura" respectivamente. I

Art. -4.° - Este Decreto entrará' .ern vigor na data

Ide sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.
.

Jaraguá ro Sul, 13, de novembro de 1984.
DtJRVAL VASEL

Prefeito Municipal
/' IVO 'KONElL,

Secretário ,de Adl1\li.nis.tração e' Finanças 1
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Edital 14.Q60 de 27.11.1984
Cöpi:ß' . r.eç�bi�a do Cartório

de,Registro Civil de Boa Vis-

\It,.· �a.��fecida, Paraná.
, 'Ahtdhid lolé dos Santos e

'Neiva Maria Rigo'.
Ele, brastlelrojsoltelre, ope
rador de máquina, natural
de Maracás, Bahia, domici
�jado e residente no Lotea·

. 'menta COHAB, lote 09,
Quadra 07, .casa. 91., nesta

cidade, filho der Paulo José
dos Santos' e de Rosa M�xi·
mc de Novaes. Ela, brasilei-
ra, solteira, do lar, natural
.ce Santos Cristo, Rio Gran.
dedo Sul, domiciliada e re.

sidente em Boa Vista da A·

parecida, Paraná, filha de
Abrelino Riga e de 'Iracema

Riga.
Edita·114.061 de 27.11.1984

Cópia recebida. do Cartório
de. Regi'stro Civil de Brus

'que, nestê Estado.

4· _· • ..:. •• , •••••••_�••• � •••� - •• .;..;;_,- - .� ••
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cozinho, neste distrito, filho
de Walter Eggert e de Berta �

.

Sc.hmölzer Eggert. Elá,' bra.
silelra, solteira, ccsturelna.;
natural de Jaraguá do SÕI�
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua
. ltepocuzl

nho, neste distrito, filha de

Eugenio Karsten e de Ursola
Denil,son'Utpadel e Sayonara Keiser Karsten.

I

Cas�uli. Ele, brasileiro, sol- Edital.'14.057de 26.11.1984
teifo, auxiliar de escritório, Cópia recebida do Cartório
natural de Jaraguá do Sul, de Registro Civil de Além
neste Estado,. domiciliado e Paraíba, Estado 'de Minas
residentê na Rua Roberto .

Gerais.
.

,Z!E1,mann, 682, nesta Cidade, Ernani José Garcia Cytran-.
filho de Vigando Utpadel .e

"

guio e Maria, Aparecida, de:
de Agata Penz Utpadel. Ela, '. MedeirOS' Ele,' brasileiro,
braslleira, solteira, bancária solteiro, engenheiro eletrô-
natural de Matelândia� Para. nico, natural de Além Parar-
ná, domiciliada e residente ba, Minas Gerais, domlcílle-
e residente na Rua José AI.' do e residente nesta cidade,
ves Pereira, 60, nesta cida- filho de José Cytrangulo Fil'
de, filha de Gilberto Cassuli lho e de Marina Garcia Cy.
e de Nair Élza Cassuli. tranqulo, Ela, brasileira, sol.
Edital 14.053 de 23.11.1984 tetra, natural de Além Pa-
Màúro de Lima e Irosaleti raíba, Minas Gerais, doml-
Bauer. Ele, brasileiro, soltei- ciliada e residente em Além
ro, operérador. de máquinas Paraíba, Minas Gerais, filha
natural de Maria Helena, Pa. de Jair Medeiros e de Nan�
rané, domiciliado e res Iden- cy Sá Medeiros.
teem Estrada Itapocuzinho, Edital 14.058 de 26.11.1984
neste distrito, filho de An- Cópia recebida do Cartório
dré de Lima .e de Jacira -

de Massaranduba, neste Es.
Ferrari. Ela, brasileira, sol- tado.
teira, professora, natural de ADILAR DALSOCHIO e

Jqraguá. do Sul, neste Esta. EDVIRGES DOMASZAK
dar domiciliada e residente Ele, brasileiro, solteiro, ti-
em Estrada I tapocuzinho, pógrafo, natural de Massa.
neste distrito, filha de Vie. randuba; neste Estado, do.
tor Bauer e de Guisela Mas- miciliado e residente nesta
ke Bauer. cidade, filho de ClaudiO Dal·
Edital 14 ..054de 23 .. 11.1984 sochioe de Teresa Cisz Dal-
Ivo Pereira e Nadir. Corrêa sochio. I;la, brasileira, sol.
Ele, ,brasileiro, solteiro, in- teira, revisora,. natural de

dustriário, natural de Jara. Massaranduba,·. neste Esta.
. guá do Sul, neste Estado, do, domiciliada e residente
domiciliado e residente na em Benjami'n Constant,' em
Rua Santa Catarina, 116, n/ Massarqnduba, neste Esta·

cidade, , filho de Henrique do, filha de Ladislau Do-

Pereira e de Francisca Fa. rnaszak e de Maria Grabos.

gundes 'Pereira. Ela, brasi.. ky Domaszak.
leira, s.olteira, bordadeira, Edital 14.059 de 26.11.1984
natural de Guaramirim, nes� Aloisio Atanazio e
te Estado, domiciliada e re. lliane Lange. Ele, brasileiro,
sidente na Rua Santa Catari. solteiro, borracheiro, natu·

na, nesta cidade, 116, filha ral de Jaraguá do Sul, neste

de Àrtur .

José Corrêa e de Estado, domiciliado e resi·

Davina de Souza Corrêa. . ',dente na Rua Afonso Bartei;
Edital 14.055 de 26.11.1984 155, nesta -cidade, filho de

Luíz Carlos Pereira e Valen. José Atanazio e de Florinda

tina ZavagUa, Ele, .brasileiro, MartineUi. Atanqzio. Ela,
soltéiroi bal<;onista, natural' brasileira,soltei�a; bperária,
de Ilhota, neste Estado, do- natural de Jar'aguá do Sul,
miciliado e r;sidénte na Rua nest� Estado, domiciliada e

Pedro Benjamim de Olivei. 'residente na Rua Augusto
ra, .125, em Blumenau, nes. Mielke, 400, nesta cidade,
te'Estado; filho de Policarpo filha de Nelson Lange e de,
Pereira e de Santina Maria'

'

Irma Lange.
Pereira. Ela, brasileira, sol·
teira, auxiliar de escrit6rio,
na tu f"'a I de Rodeio, neste Es"

tado, domiciliada e residen.;
te na Rua Carlos Eggert, n.a

6"18, nesta cidade, filha de
Bartolomeu Zavaglia e de
Julia Zavaglia.
Edital 14.056 de 026.11. i 984
Nelsori Eggert e Lori Karsten
Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Jaraguá do
Sul, neste Estado, domici
liado e residente em Itapo�

. 'OMUNICADO .

A Direção da, FERJ -:- Fundação Educaeional Regionill Ja-
raguaense, comunica aos intere�sados que o sorteio do
video-cassete foi transferido para abril/8S. Tal decisão
decorre do. fato de não terem sido atingidos, nesta 1."
fase, os objetivos a qUe se propun_ha a promoção em

prol das obras de expansão da FERJ. .

Conclamamos a comunidade locál .�. regional a que se

incorpore à promoção, colaborando expontaneamente e

se habilitando ao sorteio de um sofisticado video-casse.
te. - G'rato pela sua colaboraçã�.

Valter Stähelin e

Maria Isolete.de Souza
Ele, bra�ilei�o,. solteiro, su

pervisor 'de segurança, natu
ral'de-São Pedro de Alcân-

" tara, neste Estado, filho de .

Celso Stähelin e de Catari
na Schmitz Stähelin. Ela,
brasi lei ra, sol tei ra, . i ndus
triérie, natural' .de BrusqiJe,
neste Estado, domiciliada e

reside-nte na Rua São pedro
em Brusque, neste Estado,
filha de Hercilio de Souza e

de Eulina Visconti de Sou·
za;

Edital 14.062 de 27.11.1984
Cezado Lúís .Fernandes e

Filomena Greft

Ele, brasileirO, solteir.:>, me·
cânico, natural d,� Jaraguá
do Sul, neste estado,' domi.
ciliado e residente na Rua
Eduardo Kreisch., 153, nes.

ta cidade, filho de Vicente
Fernandes e de Mariza Ven·
tura Fernandes. Ela, brasi.
leira, solteira, operáriCl, na·

tural de Massarandubar nes.

te Estado, domiciliada e re
sidente em Estrada Nova,
3783,.neste distr-ito, filha de
José Greft e de Cecilia Gues.
ser Greft.

E para que chegue ao co

nnecimento de todos, man

dei passar o presente edi·
tal, que será publicado pe.
Ia imprensa e em cartório,
onde será afixado . durante
.15 dias.

Edital.14..043 de �l.'1.1984
Cópia recebida do Cartório
de Registro Civil de Boa Vis
ta, Jolnvllle; SC.
Amarildo Espíndola e

Albertina Teresa Junkes
Ele, brasileiro; solteiro, po,
licial, natural de Boa Vista,
Joinville, neste Estado, do
miciliado e residente em B ..

Vista, Joinville, neste Esta.

do, filho de-Antonio Espín
dolà'e Cfe "A1i-fonia . Justina

Espíndola. Ela, brasileira,
solteira, costureira, natural
de Luís Alves, neste Estado,
domiciliada e residente n/
cidade, filha de Floriano

·

Junkes e de Tereza Hermes
Junkes.
Edital 14.044 de 21.11.1984
Antonio Deretti e Jeane
Sueli Ramos. Ele, brasileiro
solteiro, auxiliar de escritó
rio, natural de Jàraguá do

Sul, neste Estado;' dorntel
liado e residente na Rua 207
n.O 191, em Jaraguá.Esquer·
do, neste distrito, filhó de
Laudvino Deretti e de Maria
Kniss Deretti., Ela, bresilei
ra, solteira, balconista, na·

tural de Joinville, neste Es

tado, domiciliada e residen,
te na Rua José Teodoro Ri.

beirai 408, em Ilha da Fi·

gueira, neste distrito, filha
de Francisco Ramos e de
I res Teresa Scheuer Ramos.
E:dital 14.045 de 2Ll1.1984
Nilton P'ereira e Teresa Coso
ta. Ele, brasileiro, .solteiro,
técnico eletrônico, natural
de Rio do Oeste, neste Esta.

do, qomiciliado e residente'
na �ua JQrge Czerniewicz,
889, nesta cidade, filho de
Avitor Pereira e de Zelinda
Montag"na. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de

Jaraguá do Sul, neste Esta.

do, domiciliada e .residente
na Rua Jorge Czernie_wicz,
889, nesta cidade, filha de ..

Veneranda Costa.
Edital 14.046 de 21.11.1984
Aquiles Ferreira e

Aurea Fagundes Kunze.
· E�, brasileiro, solteiro, sol·

dador, natural de Ponte AI·
ta do Norte, Curitibanos, n/
Estado, domiciliado e resi.
dente na Rua Joinville, 4494
nesta cidade, filho de Enedi.·
na José Ferreira. Ela, brasi·
leira, solteira, do lar, natu·

ral de Jaraguá do 'Sul, neste
Estado, domiciliada e resi.
dente na Rua Joinville; 4494
nesta cidade, filha de Rena. '

to Kunze e de Rosa' Fagun�
des Kunze.
Edital 14.047de 21.11.1984
Hideraldo Colle e Cristina
Wilazinski. Ele, brasileiro,
sc'teiro, operário, natural
de Leão, Campos Novos, n/
Es�ado, domiciliado e resi
dnte na Rua Joinville, nes.

ta cidade, filho de Felix Co.
Ie c de Nadalina Cole. Ela,
brasileiru, solteira, operária

· natural de Massaranduba:

Proclamas de Casamento
..' . ,: .... ".'

Äurêa Müller Grubbe, Oficial do Regi'sUQ Civil CIO

1.° Distrito da Comarca 4e Jaraguá do Sul, E�tado de San-
, ta Cetarlne Brasil. Faz �aber que €:ompareceram em Car··

tório, .��i,bi!ldo es documentos exigidos'pela lei, a fim de se

nebllltarémpara casar, '* aequlntes: .

.

. �

neste Estado,' domlclliadã e

residente n'á Rua'" .Jolnvllle,
nesta cidade, filha de Wa·
daw Wilazinski. e ode Adeli,
r:íQ .Pauli Wilazinski..
Edital 14.048·de 22.11.1984
Vilmar Vogel e Cecilia Sch
midtv.Ele, brasileiro, soltei·
ro, estempador, natural de
Jaraguá do Sul, neste Esta.
do, domiciliado e residente'
em Estrada Garibeldi, nes-"
te distrito; filho de

.

Hilario
.

Vogel e de Elisabetha Stein
di Vogel. Ela" b[asileira, sol
teira, ,ja�radpr�., natural de ,

" Jar:á9�á cl<? Sid� neste Esta.
do, domiciliada e residente
em Jaraguazinho, neste dis- .

trito, filha de Wendelin Joe

quirn Mõmm Schrnldt•.
Edital 14.049 de 21.11.1984.
Valdir Rosa e Maria Auxilia.
dora da Silva.., Ele, brasilel
ro, solteiro, servente, natu
ral de Jâraguá do Sul, neste
Estado, domiciliado e resl-
dente na R. ;Alfredo Mamm,
41" nesta cidade, filho de

o

Herd I ia' Ros'a é de Ana Cor·
rea Rosa. Ela,' brasileira,'
soltefl-a, servente, natural
de União dos Palmares,' Ala.
goas, domiciliada e residen.
t� na Rua Alfredo Mamm,
4.1, nesta cigaéf�,.filhã de
Horácio Severino' da Silva e

de Benedita Elvira da Silva.
Edital 14.050 de· 22.11.1984
Anest�r p!,cher e Tania Apa.

.

reçida.. Pinc;egher.
Ele, brasileiro, solte: ro, sol
dador, natural de Jarag�á
do Sul, neste Estado, domi.
ciliado e residente em Es·
"trada Neva, neste distrito,

.

filho de Faustino Pacher e

de Danaria da Silva Pacher.
Ela, brasileira, solteira, ópe.
rária, natural de Corupá,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Onélia
Horst, nesta cidade, filha de
Guerino Pincegher e de S�
fia Pincegher.
Edital 14.051 de 22.11.1984
Paulo Laudir Paterno e

Izolda Venske
'

Ele, brasileiro, solteiro, j:.e-"
dreiro, natural de Cedro
Alto, neste .Estado, domici.
liado e residente. na Rua
Alberto Santos Dumont, n.O

401, nesta cidade, filho de.
. Antonio Paterno e de Elsa '

Paterno. Ela, brasileir<l, sol·
teira, costureira, natural de
Massaranduba, neste Estado
domiciliada e' residente na

Rua Alberto Santos Dumont, ,

401, nesta cidade, filha de
Arno Venske e de Anita
Venske.
Edital 14.052de 22.11.1984

A DIREÇAO
.
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EM JARAGUÁ - O Dr. Ro

gério, Superintendente da
Funebern em Santa Caterl-:
-na, acompanhado do secre

tário-adjunto do Bem-Estar
Social, Vilberto Gianeslnl,
estiveram sexte-feire em Ja
raguá do Sul, supervisionan·

.

do e mantendo contactos
com as diretorias ela APAE
e Associação "Lar das Fio.
res". Ao meio dia participa
ram de almoço. no Monjolo,
com diretoras, da APAE.

RECITAL/PIANO - A pro
fessora lcléla Dellaqlustlna .

promoveu quarta-feira à
noite, no Baependi, no salão
social, um recital de piano
com seus alunos, bastante
prestigiado. No clube azur•.

ra, ontem à noite, o Clube
Intimo Menegotti promoveu
um jantar e nestesábado,
os Clubes de Bolão Botefora

NASCIMENTOS.
Dia 11 de novembro
Daniel Gustavo, filho de J().
sé (Celenir) Arruda.
Dia 13 de novembro
Ariane, filha de Odilon (Ser
gina.) Raizer.
Dia 15 de novembro
Jeferson Henrique, filho de
Eloy (Elaine) Luchtemberg.
Dia 16 de novembro

-

Jeferson Rodrigo, filho de
Sérgio (Maulí) Prawutzki.
Mayron, filho de Vilmar(Sô
nia) Pavanello.
Dia 19 do novembro
Edson, filho 'de Edio (Hll
ma) Hartmann.
Dia 20 de novembro
Vini.cio, filho de Vinicio
( Lu rdes) Pacher.
Liscinder, f. de Lisander( Es.
telita) Miranda.
Franciane, filha de Valmor
(Tereza) Oliveira.

'

Dia 21 de novembro
Suzi Daiane, filha de Fran
cisco (Inês) Alves.
Dia 22 de novembro
Luís Ricardo, filho de Ade
mar (Inês) Deretti.,
Maicon Cristiano, filho, de
Evaldo (Odila) Fodi.
Adriano, filho de Ango (Ali. ,

ce) Spies.
.

Dia 23 de novembro
Thaisy, filha de Hil�rio, (EI.
'vira) Pauli.
Jussara, filha de José (Emi
I ia,) Lunell i.
Dia 24 de novembro
Edemilson, filho' de Álvaro
(Mareli) Sbardelatti.
Tamara, filha de Sérgio (Lu
zia) Cesconetto.
Giovana, filha de

,
,Alvino

(Marlize) Tait.
Dia 25 de novembro
Kátia, fi lha de Udo (Luzia)
Bachmann.
Dia 26 de novembro
Denilson, filho de Dornaldo
( Ren i Ida) Dräger.
f',dilson Dinis, filho de. \l,al.
�jr (Salete) Custódio.

Gente &. Informações
e Guaquari encerram as ati
vidades do ano, com jantar
de confraternização ..

G·E·N.T.E - Um amplexo
aos amigos Gê Neves Ei João
Prim, pelos 20 anos da Ne
ves Artefatos dß Madeiras,
com quem travamos um té
te-a-téte esta semana. xxx

Um toque também ao Te
nente Cläudlo, uma slmpa
tia no comando da S." Dele.
gacia do Serviço Militar,
grande incentivedor do jor
nal. xxx Rui Lessmann e Val
dinéia Streber um jovem ca.

sal que voltam às boas. É
isso' aí! xxx Professor e Ve.
reador 'Arnoldo Schulz e es

posa Silvana, bastante cum

primentados pelas bodas de
prata, comemoradas nO! Bae
pendi.
QUEM CASA - Na agen.

da do primeiro sábado de
dezembro, na Matriz, o ca..
samento de Edimirson Pan.
gratz/Roseli Tissi às IOh,
16h José Weinfurtér/Maria
Zélia Ribas, 17h Sérgio Prá/
Alzira Junkes, Bruno Klein'

, IMaria Glaci ela Silva, Ri.
vair ßechmann/Lecnllda O.
delli, Arno • Roters/Lonl
Schaldach. Amarildo Schia
chet/Lolrena Strelow, Adol
fo Dalri/Lucimar Schuhardt,
18h I ngvaldo Klitzka/I race
ma Martins e às 20h Raimar
Radünz/Marlei . Freiberger.
Às 17h30, na Barra, Maurí.
Cio Gercla/Janete Lorenzi,
MOKA KAFFE - Come

morando no próximo ano

63 anos de existência, aMo
ka Kaffe Kränzschen encer,

rá as atividades do ano na

residência da Sra. Linda
Bornschein. 'Cumprimentos
a todas, em nome -da rnais
idosa da turma, corri 95 a.

nos, a Sra. Henny Ander
sen. E o encerramento do
Café das Primas foi S." feira,
ria residência de Onda.Wolf,
'oferecido pela prima Inge
burg Hasse.

LÚCIA/LiNDOLFO - Às

,r

17h, na. Igreja Evangélica sábado, no salão comunal,
Cristo Salvador, da Barra o bezar, café e bingo. Das 9
do Rio Cerro, o enlace ,ma. às' 11 e a partlr das 13h,
"trlrnonlal, hoje, de Lúcia venda dos artigos confec•
Pauli e Lindolfo Krueger, clonedes pelas mãos expe-
filhos de Isidoro Pauli e rientes das integrantes da
Sra. e de Rodolfo (in merno- OASE e às lSh, café, segui·
rian) e Elli Krueger. São do de úm' bingo.
padrinhos dos noivos Reno RECEBENDO - A Sra. SfI·
(Sivéria) Hornburg. Estefa- via Fructuoso recebeu terça.
no (Petronilia) Brisch Con- feira, com um lanche, as

:

rado Krueger e Mariane Li. suas amizades. Na querte-
ckfeld e Arnoldo (Alzira) feira recepcíonou suas ami·
Piske. A recepção será na gas a, Sra. Nanci Bianchi e,
residência dos padrinhos Ar. tambétn, a Sra. Iise Kohl.
noldo e Alzira Piske, em ,Rio· bach, çuj� grupo aquém
da Luz II. Parabéns e felicl- 'pertence, homenageou os es,
dades ao casal. posas. ontem, C9m u� jan.

REENCONTRO - Neste tar nâ residência do casal
sábado, no Restaurante do' Dr .. Dietrich (Renata) Hufe-

Parque Malwee, vai. aconte- nuessler, Também Flávio, e
cer um jantar de confrater- Janete -M,arcatto receberam
nização do quinto encontro esta semana amigos pare
dos alunos e mestres da pri. um jantar.
meira turma de formandos NA AABB - Sexta-feira
de Estudos Sociais-Licencia- próxima, a AABB 'promove
tura Plena, da FERJ. Um em sua sede, a partir das
momento de reencontro, de 2;3h, o Baile do Hawai, com
bom papo e de boas recor- o Status Band Musical show

-

. dações. Nosso diretor e es,; de Curitiba. Traje tlpico ou

posa, deverão marcar presen- esporte. Haverá' desfile de
ça. no ágape. modas e as mesas devem ser

FLASHES -- O Banco Itaú adquiridas antecipadamente,
realiza na AABB, hoje, Tor- com associados da AABB;
nélo.fnterne de Bocha, pa- pois .na noite não haverá
trocinado pela Coneza e pro venda de mesas.
movido pelos amigos Alaér- ACONTECE - A Tecnosol,
cio e Célio. xxx Massarandu- comemorando o sexto ani.
ba iniciou movimento, para versário e à lnauquração das
formação da .sua Associação' novas dependências, premo-
Comercial, Industrial e A· ve ao melo dia de ho]e, uma
grícola. Bola branca, xxx O confraternização. A: coluna
Baependi está construindo agradece o convite. xxx Dia
duas quadras de tênis, de 7 próxima, o Corpo de Bom-

saibro, e a quadra poliva- beiras fará uma confrater-
lente. Ocpróxlmo passo, se·

•

nlzação, entre a diretoria' e

gundo o Rainer, será a sau- soldados. xxx Recebe ami.
na e recuperação da arqui- gas, para um aperitivo, pelo
bancada .. xxx A APAE lança seu níver," hoje, o Sr. Ale.
este mês o seu livro de re;. xandre Haekev.xxx Os Pro-
ceitas. São cerca, de 340., xx motores' Barbosa' e Pedro,
O Beira Rio promove de ,1.'0 de Jaraqué, substituem ao

a 08, seu torneio de encerre- Dr. Caclldo Romagnani, na

mento de tênis. Comarca . de Guaramirim,
BAZA�/OASE - A Orde,tn que entra em-fériaS. xxx No

Auxiliadora de Senhoras "E- Edifíci'o Cristo Rei, diC;l 8,
vangélicas -:- OASE, mar- às 14h30, últim.o curso de
cou para o dia 8; próximo batismo de 84.

ea "Mausi",,' ou melhor, O

Sr. Adolfo e a Sra. DÓris
Fiedler, ficaram emociona..

dos ao ponto de chorar pe
las homenagens recebidas,
sábado último, pelas bodas
de ouro, da parte de fami

Iiares, .amigos e do "Correio
do povo". Isto se deve a boa
fada, irmã e cunhada Fritzi.
Felicidades!
EXPÖ - Abre-se às 19h30

de quinta-feira, dia 6, o 2.°
Salão Jaraguaense de Artes

Plásticas, nas antigas depen
dências da Caixa Econômi
ca. As patronesses Albanl
Sens, Jane Schulz, Jutta
Marcatto, Laurita Weege,
Rozinha Wodzinski e Zilda
Guenther, vão oferecer um

coquetel na abertura. A ex

pô permanece à visitação
públ ica até o dia 13, terça.
feira.

DESINDEXADAS ,- 1. O
CDL realizou à noite 'passa.
da o .1.0 Encontro de Lojis
tas, no Centro Empresarial,
com palestra "Experiência
de um Comerciante", profe
rida por Mauro Koch. Após
houve coquetel. 2. Comemo
rou seu aniversário quarta.
feira, no Beira Rio, oCris.
tofer, filho de Irineu e Nil
da Staheling. 3. Amanhã,
domingo; trocam idade a

Sra. Elvira Bauer e o garo
tão Humberto Franco Ma.

yer. No dia 7, a Srta. Cíntia
Chiodini. 4. Em Joinville,
sábado último, o casamento

de Andréa Ribeiro e Adolfo

Stelnqräber, ele filho de II.
ton e Eleonora Steingräber,
ex-prefeito de Corupá e [lOS
sos leitores.Iâ. A última Fei ..

ra de Arte e Artesanato, de
84, acontecerá no dia 15.

Depois somente em março.

NO CINE JARAGUÁ
"McQuade, o Lobo Soli.

tário" é o filme em cartaz

no Cine Jaraguá, a partir
deste sábado até terça-feira,
às 20hlS. Uma película àe

grandes emoções, censurada
para l1}enores de 18 anos.

.

Jaraguá Turismo
•

IIA SUA AG�NCIA DE VIAGENS"

Celina Cabeleireiros
""\

IEspecialidade em cortes modernos, bem como

pintura, reflexos, hidratação, maquilagem e a mais
m:lVa técnica para permanentes, limpeza de pele e ma

nicure.
Rua Gumercindo da Silva' n.O 119 (ao lado da Caixa
Econ.) f. 72-2165 - JS. (AgOra cOm novo profissional"

\.cabeleireiro ar�ntino. Novas maquilagens e cortes) ./

.

' Grande. promoção de relógios Technos a

Cr$ 35.000,00 ou Cr$ 9.100,00 mensais na

Relojoaria�Avenida
, Jóias e Relógios

Marechal peodoro, 431, e .Getúlio Vargas, 9

Agora sob nova direção, of.erece: passagens aéreas

� rodoviárias, bem cemo excursões: Cruzeiros maríti
mos - cursos de idiomas na Europa e Estados Uni
dos - La"caçóes de veículos e reservas de hotéis no

Br�,sH e exterior, aléf!1 de auxiliá-lo no seu passaporte.
CONHEÇA ALGUMAS DE NOSSAS OFERTAS. '

Vôo 'Charter aos EUA, ida/volta US$ 550 e a Europa:
S Paulo/Rio/Recife/Lyon (França) ida e voltà US$ 869.
OFERTA ESPECIAL: S. Paulo/Frankfurt S. Paulo US$1.200

Você não precisa mais sair 'de casa ou da cidade

para traçar c seu roteiro de viagens. Consulte'nos pe
lo telefône 72·0977, ou faça-nos uma visita na Rua Cer:-
Procópio' Gomes, 285 Jaraguá do Sul/SC.

.

(Embratur 03,0090042/9)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE LANÇAMENTO N.· lQ/84

A PREFEITURA· MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL di.
vulga através do presente Edital os lançamentos �efe
rente ao calçamento, no trecho da rua 61 - Antônio
Carlos Ferreira, de acordo Com o Edital de Custos N.o
10/84, Oe 30 de agosto de 1984 e o Decreto N.O 990/
84, de 31 de agosto de 1984, sendo que todos os con-

.

frontantes ficam lançados de acordo com a relação a.

nexa, e com o vencimento do pagamento (a vista ou
1." parcela) fixado para o dia 12 de dezembro de
1984.
01 Flávio Orlando Rubini 115,80m2 e-s 1.150.241,00
02 Ana' Bárbara Buchmann 90,oom2 CrS 893.970,00.
03 Ivo Möser. 41,70m2 e-s 414.206,00

.

04 Humberto Wolf 41,70m2 e-s 414.206,00
05 Osório Follis 40,50m2 e-s 402.286,00
06 José Pedro Tabalipa 58,20m2 e-s 578.101,00
07 Carlos Vogel 33,30m2 e-s 330.769,00
08 Carlos Vogel 27,30m2 Cr$ 271.171,00
09 Tupi Querino de Cruz 36,00m2 CrS 357.588,00
10· João M. Correia 45,00m2 CrS 446�985,00
11 Bernardo GrUbba S/A 40,50m2 Cr$ 402.286,00
12 Igreja ,Quadrang.-Cruzada 82,50m2 Cr$ 819.472,00
13 Darci Egert de Souza 45.00m2 Cr$ 446.985,00
,14 Ralf Doegel 45,90m2 e-s 455:925,00
l ôCurt Sasse 44�40m2 CrS 441.025,00
16 Alfredo Günter 83,40m2 Cr$ 828.412,00
17 Laurita Schawtz 126,60m2 CrS 1.257.51800
18 Amendie Lange 60,OOm2 CrS 595.980:g0
19 Renato Leitholdt 45,00m2 c-s '446.985,00
20 Adair Martins 36,OOm2 CrS 357.588,00
21 Erica Bern 38,70m2 e-s 384.407,00
22 Gehacl Ender 248,40n,2 Cr$ 2.467.357,00

. 23 Wilmar Ulisses Ulrich 78,OOm2 Cr$ 774.774,00
24 Ademar H. da O. Furtado 90,60m2 Cr$ 899.930,00
25 .Juveni dös Santos 93,OOrn2 Cr$ 923.769,00
26 Alfredo Farias 45,OOm2 Cr$ 446.98500
27 Cleotilde Ferlas 49,80m2 e-s 494.663:00
·28 Roberto Burigc 44,40m2 CrS 441.025,00
29 Raimundo Pereira 43,50ni2 Cr$ 432:086,00
30' Realdino Renke 39,OOm2 e-s 387.387,00
31 Aquino de Souza 60;00m2 CrS 595.980,00
32 Ricardo Haidt 44,70m2 CrS 444.005,00
33 Luiz Carlos Guinther 44,40m2 CrS 441.025,00
34 Evaldo Grechuski, 57,60m2 CrS 572.141,00
35 Luiz. Carlos Guinther 53,70m2 Cr$ 533.402,00
36 Aladim Augusto Raitz 85,50f'Yl2 CrS 849.272,00
37 Sebastião Leite Oliveira 40,80m2 CrS 405.266,00
38 Genésio da Silva 31,50m2 e-s 312.890,00
39 Arthur Gomes 38,10m2 Cr$ 378.447,00
40 Jaime de Souza 113,10m2 Cr$ 1.123.422,00.

Jaraguá do Suf, 28 de novembro de í984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

NOVENA PODEROSA AO MENINO '

JESUS DE PRAGA

Oh! Jesus que dissestes: peça e receberás; pro- .

cure e acharás; bata e a porta se abrirá. Por interrné,
dio de Maria Vossa SagradaÀ Mãe eu humildemente. , I

,
vos rogo que minha prece seja atendida. (menciona-se
o pedido). Oh! Jesus'que dissestes: tudo que pedires
ao Pai em meu nome Ele atenderá. Por intermédio de
Maria Vossa Sagrada Mãe, eu humildemente rogo em
Vosso Nome, que minha oração seja ouvida. (meneio.
ne-se o pedido). Oh! Jesus que dissestes: o Céu e a
terra passarão mas ,a minha palavra não passará, Por
intermédio de Maria Vossa Sagrada Mãe, eu confio que
minha oração seja ouvida. (menciona-se o pedido). Re
zar três Ave-Marias e uma Salve Rainha. Em casos ur.

gentes, essa novena deverá ser f�ita em nOVe horas e
mandada publicar, por se ter alta,nçado uma graça.

-
-"

(E.E.)
---------------_.------------��----���

" , ... ,

Jaraguá do Sul - Semana de 1.0 a 07/dezembro/1984 CORREIO DO POVO

Estado de Santa Catarina
Prefeitura, Municipal de Jaraguá do Sul

E�ITAL DE LANÇAMENTO N.O 11/84

A PREFEI:rURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL di.
vulga através do presente Edital os lançamentos . �efe
rente a pavimentação à l-ajota, no trecho da Rua 69 _
Ferdinando Pradi, de acordo cam o Edital de Custos
N.o 11/84, de 15 de outubro de '1984 e o Decreto N.o
1.007/84, de 16 de outubro de 1984, sendo que todos
os confrontantes ficam lançados de acordo com a rela
ção anexa, e com o vencimento do pagamento (a vis.'
ta ou La parcela) fixado para o dle 12 de dezembro
de 1984.

r

01 Petrolina Borne 80,33m2 CrS 1.002.036,ÓO·
02 Leonida F. Siewerdt 92,33m2 Cr$ 1.151.724,00
03 Arnoldo Pereira 50,67m2 Cr$ 632.058,00
04 Cahite Emp. Imob. Ltda. 51,67m2 CrS 644.532,00
05 Marcos Krause 5b,67m2 CrS 706.902,00'
06 Judite Dalprá Silveira

.

56,00m2 CrS 698.544,00
07 Ana Borges Klein 70,67m2 CrS 881.538,00
OB Brei thaupt I nd Com SA. 172,67m2 e-s 2.153 ;886,00
09 Silvio Ewald 103.33m2 e-s 1.288.938,00
10 Johnas Ralph Behling 69,33m2 e-s 864.822,00
11 Mário C. Felippi 114,00m2 Cr$ 1.422.036,00

Jaraguá do Sul, 28 de novembro de 1984.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Estado de Santa Catarina .

. DECRETO N.O 1.029/84

•

'. -

ESTE ÉOPESSOAL UEMAIS
. "ENTENDEDEOVE NICHt �

DURVAL VASEL
.

Prefeito Municipal

Reajusta a tarifa do Serv'
Transporte Coletivo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JA
uso de suas atribuições e de acord
do anigo 70, da Lei Complementar
vembro de 1975, com autorização
ção N.o 112/79, de 06 de junho de
Intermihisterial de Preços - CIP,

CONSIDERANDO o agravament
cionários, que diretamente interfer
serviços' de transporte coletivo;

CONSIDERANDO as justificativ
Ia única concessionária do serviço

.

vo em nosso Município;
CONSIDERANDO, ainda, que

porte coletivo é indispensável, vis�
uma alternativa de economia par&'i
pendem desse meio de locomoção;

DECRETA:
Art. 1.° - Fica autorizada a a de Cr$ 350

(Trezentos e cinquenta cruzeiros), a cobrada pela
VIAÇÃO CANARINHO LTPA., nos ôn circulares que'
perfazem os trajetos dentro do peri urbano.

. Art. 2.0 - Aprova os valores da ifas das linhas
INTERDISTRITAIS; fracionadas de a o com os tra

jetos determinados nas tabelas anex Ue são parte
integrante deste Decreto. '

.

Art. 3.° - Este Deéreto entrer
-

vigor' a par.
tir de 1.0 de dezembro. de 1984, pe ecendo em vi·

gor as disposições constantes do art .0 do Decreto
N,O 527/79, de 20.02.79 e artigo 'o Decreto N.o
567/79, de 11.12.79.

Jaraguá do Sul, 28 de no

DURVAL VASEIj..
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secretário de Administração nanças

DO SUL, no
o item XXIX

de 26 de no,

a na Resolu
do Conselho

,

o ao trens

je trata de
ssoes -que de-

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Mun,icipal de Jaraguá do Si

DECRETO N.o 1.030/84

Reajusta as Tarifas Taximé
O PREFEITO MUNICIPAL DE JA

uso de suas atribuições e de confor
posto no item XIV do artigo 5.0, c nado com os
itens XXIX e XXXVI do arti'go 70, d ei Complemen
tar N.o 5, de 26 de -novembro de 19 e

CONSIDERANDO as alterações c antes nos pre
ços dos materiais dé manutenção d �ulos;

CONSIDERANDO o aumento ido no preço
dos combustíveis;

CONSIDERANDO, ainda, as jus'
c'es pelos responsáveis dos PONTO
CJué do Sul;

-DECRETA:
Art. 1.° - Ficam reajustadas as rifas Teximétri

C-"lS fixadas no artiqo 1.° do DecretO.o 60.1/80, de
18 de agosto de 1980; passando a vi er nos seguin.
tes vaiares:

BANDE I,RADA '" CrS 1. 200
BANDEIRA I - Km rodado ,·. CrS 1.200
BANDEIRA II - Km rodado ". CrS' 1.500

. HORA NORMAL DE ESPERA ' '. Cr$ 9.000
Art. 2.° - Este Decreto entrará� vigOr no dia

1.° de dezembro de 1984, permanece em vigor os

demals dispositivos do Decreto N," 601 80, de 18 de
agosto de 1980.

Jaraguá do Sul, 28 de �1ove1bro de 1984.
'. ."

DURVAL VASE�
Prefeito Municipàí "

. IVO KONELL
Secretário de Administração e Finanças

QUEM SABEVOCÊ_FAZNEGOcIOCOM ELES?
'DÊUM EMPREGOANTES

�.

QUESEJATARDE.

..� .....

SANTACATARINA. Apoio: SISTEMA,
PIIOftIWIEAQlFiií\liiiQi CODESULIBRDE

Tem cada vezmais :gente passando
a noite aqui porfalta de emprego..

Não vire a cara para o problema.
Dê trabalho amais uma pessoa na sua
empresa. É um bom negócio.

.

Na verdade,melhor emais importante
que aquele outro over night que voca

..

�ônhece.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE LANÇAMENTO N.O 12/84

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL di.
vulga através do presente Edital os lançamentos �efe'
rente a pavimentação à lajota, no trechq da Rua 70
� Leopoldo Augusto Gerent, de acordo com o Edital
de Custos N.o 1'2/84, de 15 de outubro de 1984 e o

Decreto N.o 1.008/84, de 16 de outubro de 1984, sen.

do que todos' os confrontantes ficam lançados de acor

do com a relação anexa, e com o vencimento do paga.
mento (a viste ou 1.. parcela) fixado para o die 12
de dezembro de 1984.

01 Luis Alberto Benetta 22,60m2 CrS
02 Ivo Renato Benetta 31,00m2 Cr$
.03 Marcos Antônio Benetta 23.QOm2 CrS
04 Davio Alquini

'

29,6àm2 CrS
05 Gilson Concer 29,80m2 Cr$
06 Argeu Antunes de Andra-

de 60,OOm2 CrS 748.440,00
07 Darci Luiz Buchmann 97,20m2 CrS 1.212.473,00
08 Elza Müller 37,20ni2 CrS 464�033,00
09 Alvacir José Bertoldi 30,00m2 Cr$ 374.220,00
10 Nereu ßrernorskl 31,60m2 e-s 394.178,00
11 Alfonso José Hupner 34,00m2 Cr$ 424.116,00
12 Luiz José Nicolodelli 116,00m2 -Cr$ 1.446.984,ClO
13 Henrique Beder.' 23,40m2 CrS 291.892,00
14 Clécio Olavo Bastos 19,80m2 Cr$ 246.'985,00
15 Cemitério 236,00m2 e-s 2.943.864,00
16 Ant.s Pedro de Andrade 42,00m2 cr$ 523.908,00
i7 Waldir Rebelta 24,OOm2 e-s 299.376,00
',3 Germano Gachc 40,801'Y'''2 e-s 508.939,00
19 Erika Rita Biron '51,40m2 e-s 641.164,00
20 Primo Chiodini 45,60m2 e-s

_ 568.814,00
21 Sind. Trabalhad. Rurais 60,20m2 CrS 750.935,00
22 Frederico Müller 5,00m2 e-s 62.370,00
23 Mauro Müller 5,OOm2 Cr$ 62.370,00
24 Reinaldo Bogo 60,00m2 Cr$ 748.440,00

. 25 Nelson Leopoldc Driessen.44,60m2 Cr$ 556.340,00

281.912,00
386.694,00

. 286.902,00'
369.230,00
371.725,00

Jaraguá do Sul,,28 de novembro de 1984.
.

pURVAL VAS�L
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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� verdadeiramente COns

trangedor o, quadro poHtico
, que se armou ao longo dos
meses que antecedem às e�

leições pare presidente. Os

jornais destacam diariamen
te as notícias do quadro su.

cessório, em que os que é
ram contra hoje estão à fa
vor e os que eram à favor

hoje estão contra. De per
meio aqueles hoje conheci.
dos como "muralistas", os

que aguardam o momento

oportuno, para ingressarem
como os 'novos salvadores
da pátria do futuro gover
no.

E as acusações? Pelo e

mor de Deus, que vergonha!
A lavagem da .roupa suja é
diária. A opinião pública é

.que não agüenta mais 'as

baboseiras que não condu
zem a nada. E haja saco!

À propósito vêm-nos à

lembrança um passado re

cente em que o todo pode.

Política', Políticos" FQlclore & Cia.
no entanto, cairam do cava.

lo, apesar de todos os avi
sos e conselhos.
A maioria, por motivos

óbvios, .preferiu não respon
der. Outros tantos preferi.
ram a comodidade de uma

resposta com água e açúcar.
Não faltaram os que ficaram
na condição de "murells
tas". Outros tantos limita
ram-se a reconhecer, laconl
camente, os erros cometi.
dos e pouquíssimos (so
bram dedos na contagem!)
os que dissecaram a derro
ta fragorosa e, por isso, fo
ram execrados das suas fi
leiras e sobre os seus om.

bros recaiu toda a fúrià e a

maldição partidária.
A perseguição foi o "re

conhecimento" -a quem dls
se a verdade. Mas sö por
isso?

roso partido, então situa

cionista; bradava aos qua.
tro ventos que um simples
vento não abalaria os ali
cerces da inexpugnável cida
dela.

Lêdo engano.
Onde está Çl organização

partidária? A unidade pa'r.'
tidária? Desde quando au�
xiliarem os correlegioná
rios? As reuniões regulares
para tomadas de posição? A

renovação dos quadros par-:
tidários?

Cada vez mais se confir
mam as informações presa
tsdas em uma enquete en

comendada aos integrantes
do diretório. Como ocorres

se logo após uma terrível
debacle, as respostas às per
gunúls poderiam estar sob
violenta emoção dos que se

sentiam um já vencedor e,

•

Os "cala boca" dos que
foram se queixar pro ,"bis
po" (no bom sentido!) em

que partido militam hoje?
Já não se fazem mals políti
cos como antigamente!,

As deserções contínuas já
se transformaram num cau.

daloso rio. De há muito que
não conhecem as 'cartilhas
partidárias e mandam pras
cucuias as orientações que
parece só foram feitas para
serem observadas pelos sol
dados, I

Pobre partido esse, que
foi o maior do Continente
Sul Americano. Só do conti- .

nente?
O grande fantasma em

que, se transformou nunca

mais ninguém viu. Esconde
se nas masmorras da cida
de, sem coragem de se afi r.
mar como qualquer partido
de oposlção que se preze
dentro do conceito demo
crático.

de uma noite de verão!
Go home, políticos! Enve

Ihecestes nas cadeiras cati.
vasl Estais decrépito! \

E os jovens que participa
rem ativamente da vida po
lítica tenham sempre, bem
na memória que o presente
se fez na base do passado,

, assim como o futuro o será
na base do presente.

Sem trocadilho, é
'

uma
,

grande verdade. Os mais a

juizados sempre se aconse,

Iharam com os mais velhos,
que é para dar perenidade
aos seus procedimentos. Ja
mais deverá repetir-se, � que
aconteceu num certo tempo,
em Jàranápolis, quando en-

'

caminhados os mais maços'
(até por aules orais de dou.

trinação), assim que toma

ram conta da posição, dls
pensaram os conselhos dos
mais expe,rimentados,' den,
do no que deu a política si.
tuacionista.

Que orientação recebem
Os correlegionários do dire-

.

tório regional? ,

Pode alguém responder a
_um pobre marquês?Tão em frangalhos estéo

fantasma que ele mesmo

não vislumbra mais, por a

titudes, dúblas., a que diria
gente deva obedecer no seu

reino de profundas trevas.

Compadre Flávio põe al-:
'guma luz sobre o funesto
quadro, onde grupelhos di
videm .0 poder de escolha
dos que devem "enfrentar"
as próximas eleições.
Confirma-se, mais uma

ve, o que reiteradamente vi.
.rnos levantando nesta colu,
na. Remanescentes de um

destroçado partido persis
tem no sinistro plano de
continuar impedindo o in·

gresso des jovens na pol Iti
ca, únlcê maneira de pernil,
tir a continuidade ne: políti
ca do Estado. r: o caminho
natural que não pode nem

deve ser abörtedo, É lei na
tural que nenhum alqulrnis
ta pode retardar eternernen
te.

Está na hora de se man

dar a velharia pra vestir 9

pijama.
Os jovens precisam de

SUa vez, na sua hera e den.
tro do seu tempo.
O resto é pura fantesie

No plano nacional, então,
a coisa está feia; Inda há

poucos dias o dep. Amaral
Neto, do' PDS-RJ, manda
uma carta aberta ao seu

candidato, segundo o qual o
líder do PDS Nelson

.

Mar·
chezan teria' chegado à pre
sidência da Câmara com

"votos' comprados", que o
governador do Rio Grande
do Sul, Jair Soares, "dila.

piou a Previdência" e que
seria "traidor" o chefe do
Gabinete Civil, Leitão de A·

.

breu, carta em que não ci
tou nomes, mas que foram
revelados, por ele, em en-

trevista à imprensa.
'

O deputado Jorge Caro.

ne, por sua vez, também
deu sua definição do 'PDS:
"O PDS é o CPOR do Gover
no. É da reserva, de sequn
da ceteçorta, não recebe
soldo e só é convocado em

último caso".
Resta, agora, saber o que

fater: mudar de partido ou

mudaros homens? Ou toda
a conjuntura?

Evi Sinsval � Dezj84

"'",-----_....._--------_._-------------._--...;
":� '�:
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RELOJOARIA AVENIDA

As mais finas sugestões para presentes,
[ölas, relógios, violões, troféus,

'medalhas e artiqos de prataria estão ní'\

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUA LTOA·
Calhas para todas as finalidades.

Agora também aquecedores a

energia solar.
II.

SHA·RP e DISMAC
Venda' e assistêncla técnica autorizada de calculadoras

eletrônicas para Jaraguá e região.
COMERCJAL . FtORIANr'

Oficina de máquinas de escritório em geral.
Rua Venâncio da

.

Silva Porto, 353 - ao lado da Weg-I
Telefone 72-1492

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

I Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTER ficá na Mal. Deodoro, 364 - fone 72-1267

• II

,

A moda certa em roupas e calçados. está na

CINDERELA. Vista-se bem com a

moda outono-inverno da
CINOERELA

Veste bem. A moda certa, na Getúlio Vargas
e na Emílio Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TU,80S SANTA HELENA
Tubos de· concreto para todas as obras .

. Consulte-nos!

Rua Joinville, 1.016 - Telefone 72-1101 .

CONFIRA A HJSTÓRlA.·..
Barão. d. Itapocu

'" HÁ'44 ANOS
- Continua rendendo matéria o re

corte do "Correio do Povo", de 11.05.40,
qUe abrigou os documentos do saudoso Ri.
chard Grimm. Getúlio dirigia telegrama
ao direter çl� União Pan.Americana: "Na
occasião do centenario de fundaçãõ da'
União Pan.Americana apraz-me sobrema.
neira recordar que foi no Ri.o de Janeiro
na 3.· .Conferencia pan-Americana que se

organisou o Bureau Internacional das. Re·

pUblicas Sul • Americanas convertendo.se
numa instituição capaz' de preencher os

seus elevados fins como centro permanen,
te de acção comum das republicas deste
continente. Desde este momento ó antigo
Bureau tem progredido segura e auspicio.
samente concorrendo' em larga escala para
melhor conhecimento mutuo dos po.vos a.

mericanos: Sob os auspicios da União .a"

cha-se presentemente reunida aqui a Co
missão Inter�mericana de Neutralidade,
tomando nermas para ii defesa das reso.

luções da Con_ferencia que a creou proce..
dando, COmo dispõe o seu progra:nma, o
estudo dos mais graves problemas, com o

humano proposito de presservar o territé,
�io continental das influenc;las da guerra.
Para tudo is�so muito tem cohéorrido a

União Pan.AmericanQ. Queira, pois, accei.
tar, na data de hoje, os melhores votos
que formulo pelo crescente desenvolvi.
mento da instituição que v. excia. dirige,
ha �antos annos, tão esclarecidamente

.

e
com os applausos geraes das nações ame,
ricanas, muito especialmente do. Brasil".
Coo,rdell HullJ em resposta, enviava o se.

gulnte despacho: "Os directores da União
Pan-Americana appreciara� pr9fundamen.
te a admiravel meJ.1sagem". Note-se por
essa mensagem, que Getúlio não queria a

guerra. Q/�eri� pela neutralidade
_ preser.

var o terntóno continental das • influên
cias da guerra.. Especialmente o Brasil.
Depois o rumo mudou e o resto já é do
nosso conhecimento.

... HÁ 40 ANOS
. -'A imprensa registrava .a repercus-
são da visita cl.o Interventor ·Federal, Dr.
Nerêu Ramos à Jaraguá do Sul, .ne dia
.22 de outubro de 1944, ocasião em que
eram inauguradas: a estação rodoviária,
o jardim Leonidas Herbster e a Intendên
cia de Corupá. Falavam nas solenidades
o sr. Artur Müller, Waldemar Luz e o Pa
dre Marcos dos Anjos. E a Banda Musical
do 13.0 B.C. animava as festividades.

-- No dia 26 �e novembro �de 1944
acontecia a 1." grande cheia do século .e
Mário Tavares, em eClitorial eementeva

'DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA
ANGIOLOGIA ClíNICA E CIRURGIA VASCULAR
Doenças da Circulação,. varizes, ertertoesclerose,

trombose, embolia, erisipela, flebite,
_ hemorróida, etc.

Rua Guilherme Weege, n.O 34 - 1.° andar 72.0091 e....

Fone 72-2500 - Jaraguá 'do Sul - SC boa Leitura!

COMPRE UMA HONDA EM Mr:!frO SCHR8EDER E ECONOMIZE GASOLlNA. E DI- .

""
NHEIRO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTOS E A NOSSA . LINHA DE

'

. PRODUTOS .. TEMOS· TAMB�M .À VENDA _:,MO:rOS USADAS.
.

��
Revendedor Autorizado

'�@�&
RONDA

��--------����----

long!1mente a interrupção rodo.ferroviária,
com a subida do Itapocu 7 metros 'acima

.

do nível normal, deixando casas debaixo
da água, plantações destruídas assim co..

. ,

mo pontes e estradas arrasadas. Tavares
dizia: "0S fados não permitiram se es.

coasse o ano sem que um acontecimento
dolotoso se verificasse, fazendo com que,
no futuro, seja este bissexto recordado
como um dos mais funestos para o Mu

nic:ípio" •
... HA 30.ANOS

..:_ A General Motors apresentava ao

púplico os seus novos modelos Pontiae e

Chevrolet para 1955, dotados de; motores
,V-S. Os modelos das duas m'arcas seguiam
as linhas dos carros Buiek e Oldsmobile,
tipo 53, que,receberam. boa acolhida. 0$
modelos Póntiac e Chevrolet tinham pneus
sem eamara de ar e outras peças total·
mente novas.

- O Dr. Paulo Peregrino Ferreira
era' o novo juiz de Jaraguá, promovido
por ato do sr. Governador do Estado. Até
então o novo magistrado exercia as �uas
funções na Comarca de Timb6.

• .. HÁ 20 ANOS
- Bianca, da coluna RADAR SOCIAL,

.

comentava as coisas da cidade: "Esta co..

luna não poderia deixar de agradecer à
simpática Sra. Yolanda M. Driessen - pelo
magnífico Bouquet de Cravinas qJe me

fel oferecido. O simpátic.o brotinho Yvone
WoU, sempre ansiosa a espera de seu

"love" Dougl�s. H�je é a Sra. Stange.
Grandes e promissoras programações a

conteciam, promovidas pelo Itajara Tênis
Clube. O baile realizado era animado pe
lo Musical Tupi •

... HÁ 10 ANOS
� O Irmão Avelino Spada era e'leito

Superior dos Irmãos Maristas em Santa
Catarina, Guja sede era em, Jaraguá do
Sul, com 2/3 dos eleitores. Avelino Spa
da, aliás Irmäo Luís, cidadão honorário
desta cidade dirigiu o Colégio "São Luiz"
no período de 1959-1965. O novo Supe
rior Provincia) que tomava posse d� ca.r.
go na data dos 158 anos da Funda�ão da '.

Congregação Marista, era portador de dois
títulos universitários: pela, Universidade
do Paraná, em 'Ciências Sociais e pela
Universidade de Santa Maria (RS), em Ci
ências Jurídicas. Antes de sua eleição di
rigia um Curso Internacional em Roma,
para universitários maristas do mundo
inteiro. Daí o registro jornalístico pelo
muito qUe representava o Irmão Luís, pa
ra os Irmã�s Maristas e para Jaraguá do
Sul, de onde era Cidadão honorário por
seus dotes de excepcional saber.

ASSINE ,O
"CORREIO DO 'POVO"
Ligue para
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o Natal vem aí.
Venha conhecer as grandes
ofertas e preserites da

JOALHERIA A PSROLA.
Em anexo, a ÓTICA. MODERNA. Visite-nos e

comprove.

Joalheria A Pérola
ÓTICA MODERNA'

Rua Reinaldo Rau, 289 - Fone 72-1823

Deixe o aviamento de suas receitas nas mãos de quem entende do ramo.

F
,.

armacia Paraná
Administrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos de 'experiên
cia, sob a .dlreção de Neila Maria da Silva- CRF-1402/SC, filha de Jaraguá do Sul.

Aviamento de receitas, medicamentos e perfumarias e OI melhores preços da pra
ça eltio aqui. Venha conferirl.- Mantemos conviniOI com Sindicatos.
Av. Mal. Déodoro, 1).0 1.771 (perto da Ponte do Vellattf), Fone 72-1689 - JS./SC.

, .,I

JARDIM SÄO LUIZ
Conheça os nossos planos de pagamento e compre o seu lote no
JARDIM SAO LUIZ a sua opção de. morar bem.

Empreend, Imobiliários
M.arcatto Ltda.

Brindes. na revelação de seus filmes
Você escolhe: blusão de nylon, bolsa térmica,

máquinas fotográficas,. luvas ou posters.
Só o LOSS que dá presentes,

).

i
Creci 093 - 11." Região

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fones 72-1136 e 72-1411 - Jaraguá do Sul sc.

AMIN GANHA TrTULO "AMIZADE :MAÇÔNICA"
O governador' Esperldlão pelo Grande Oriente do Bra- DF, Jair Assis Ribeiro, que

Amin foi agraciado com q tf- sil, com sede em Brasília, esteve acompanhado do ad.
tulo de "Amizade Maçôni. recebendo das mãos do so- junto geral Rubens Carneiro

.

ca" e com uma medalha, berano grão.mestre Geral do dos Santos e do grão mestre
.

da Esta'dó catarinense,
.

Ru;;
bens Victor da Silva. As
mesmas condecorações fo
ram outorgadas ao dep. Jú.
lio Cesar, Preso da Assem
bléia Legislativa, ao Preso do '.

Tribunal de Justiça, desem-
}

bargador Eduardo Luz e ao '

prefeito Cláudio Ávila d�a
Silva. Referindo-se ao Go
vernador, Rubens Carneiro
dos Santos disse: "o país in
teiro conhece sua personalt-
dade 'e seu caráter de ho,
mem público, sendo esta ho.
menagem, uma demonstre.
·ção de nossa admiração e

"nosso carinho, na 'confiança
de que muito haverá ainda
de fazer por Santa Catarina
e pelo Brasil".

Miromaq Equipamen
tos pl Escritório Ldta.
Máquinàs dt: escrever Facit-Olivetti, Calculadoras Facit,
Sharp e Dismac, Móveis Estil e lmalasa, Móveis de aço
Mojiano e Pandin. Assistência. técnica e equipe de ven-:

dedores. Consulte-nos!
Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa, 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro II, n.O 166 ......,

São Bento do Sul - SC.

Só 'Sport
A nova loja de artigos esportivos da cidadã
Toda linha de produtos Rainha, Topper, Adidas

Le Coq Sportiveoutras marcas fa-mosas, além d6.
troféus, taças, apitos, meias e tudo mais para a

prática esportiva.
Verifique as vantagens do preço e as

, facilidades.
SÓ SPORT - Av. Mal. Deodoro, 790 - Fone.72-2345

Pamplona
Auto Peças Ltda.

Peças e acessórios para linha automotiva:
Ford, Fiat, GM e VW,

Rua ReinoidoRau,606 - Fone 72-2399 (coml) e

72-2826 (res.) - Jaraguá da Sul - SC.
. ,

I'MOTOR
Motor 1.6 do Chevette.Garra, desempenho
e economia. E o que ele economiza em
álcool ou gasolínâ, esbanja em torque,
Í'a�, resistência e potência dos seus
'-68'cavalcis, Por isso, oChevette não émaís
um. Ele tem mecânica Chevrolet para ser
omelhor.

2·EWço
O éspaço gue oChevette tem. Nele,
5 passage1I"OS viajam de forma civilizada.
Avisibilidade é total. E isto quer dizer
segurança.E o painel, além ao desígn,
émuito bem distribuído para não
confundir VOCê;

•

3'PORTA-MALAS
O porta-malas do Chevette, Como o prój>rio.
nome diz, porta-malas é o lugar onde vao. "

as malas. Pelomenos noChevette é assim.
E maís: você não precisa dobrar.o banco.
Venha ver de perto oCheve.tte.

.

I Decididamente, Mi••
uni conjunto perfeito. ,

Mlrcade_

Emmendoerterüemérclo de Veículos ltda.
Av. Mar.. Deodoró, 557 ....;. .. lf:ionel' 72.0655, 72.0060 e 720969 - Jaraguá do Sul

,-r-· .�: "

A descoberta de Um sítto

arqueológico na Sibéria O�
riental com ferramentas de

pedra datando de 1,5 milhão
.a 2 milhões de anos, faz re

troceder a presença do ho.
mem na terra em 1 milhão
de 'anos e .põa por terra a

aleqäção de que os mais an·

tigos habitantes humanos
do planeta teriam vivido na

Ãfríca Oriental. A informa
ção é do. jornal soviético
Konsomoskaie Pravda e da

Agência Soviética de Notí-
cias Tass.

'

De acordo com a agência
Reuters � que com a UPI,
está divulgando a notícia - j:
a análise. do terreno gelado
de Yakutie, na Sibéria Ori

ental, onde o sítio arqueoló
gico foi localizado, mostra

qUE;! há 2 milhões. de anos a

região era ainda mais fria
do que hoje.

HOMEM HABIJA A. TERRA
HA 2 MILHOES DE ANOS
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VOllBOL E BASQUETE DECI.
DEM TíTULOS DA TEMPORADA -

A Liga Regional de Voleibol e Bas

quetebol conclui na próxima: se sema

na os campeonatos em disputa desde
17 de outubro e que contou com' a

participação de 24 equipes,. .sendo
coroados de êxitos. No último séba
do, dia 24, na Armalwee, em dispu
ta do terceiro lugar no basquete, os
Veteranos venceram a Malwee, 36x

27, ao passo que no volibol femini
no, a Lombardi derrotou aArweg
3 a O e, no volibol masculino, o

terceiro lugar ficou com à WLest,
eo vencer a Arweg também por 3 a

O. Os títulos, nestas três modalida
des, serão decididos na semana que
vem, na Armalwee. No dia 5, quar
ta-feira,' às 19h30, Ucre x Wiest
mostrarão quem é quem no bas

quetebol jaraguaense, enquanto que
o volibol decide no dia 8, a partir
das 14 horas: AGV x Kohlbach, no

masco e AABB x AGV, no feminino.
MABA TINTAS CAMPEÃ ESTA·

DUAL DOS COMERCIÁRIOS - A
Maba Tintas, campeã citadina dos

comerciários, posteriormente. cem

peã invicta da fase regional disputa
da em Brusque, foi a Crlciúrne no

dia 25 passado e de lá trouxe o tí
tulo de Campeã Estadual dos Co
merciários de Santa Catarina, no

futebol de salão. No ano de 1983,
a Maba_ havia sido vice-campeã e

desta feita, com os resultados 5xO
White Martins (Criciúma), 3x1 Cre
vil (Riodo Sul), 1x1 Jcauto (Joaça
ba) e 4x2 Koerich (Tubarão) obte
ve' invictamente o título, trazendo a

Jaraguá do Sul o troféu da conquis
ta e, também, a sede dos jogos para

. 85, no mês de novembro, para os

quais, independente de classificação
na fase regional, a vencedora do

campeonato citadino dos comerciá
rios estará classificada. Foi uma con

quista muito importante ao .esporte
jaraquaense,

CRUZ DE MALTA CONQUISTA
RETURNO DA PRIMEIRONA - Em.

partida tumultuada, marcada por um '

verdadeiro festival de cartões amare

los e vermelhos, agressões a árbitro,
ao presidente da Liga Jaraguaense de
Futebol, o Cruz de Malta, COm gols
de Milton e Laranja, conquistou o

segundo turno do Campeonato da
1 .. Divisão, ao derrotar o Botafogo

por 2 a 1, que teve o seu tento a·

notado por Marquinhos. A partida
houve-se no Estádio do João Pessoa,
conforme decisão da JDD, após jul.
gamento dos incidentes verificados
no domingo anterior, na Barra do
Rio Cerro. Foi em campo neutro,
assim como o trio de arbitragem,
que veio de Blumeneu. mas nem

por isso o árbitro deixou de ser a

gredido pelo jogador Girolla, do

Botafogo, que teve ainda dois ou

tros companheiros expulsos, Miro e

Milton. Vencedor do returno, os

cruzmaltinos aguardam o [ulqamen
to do processo impetrado em ins

tância superior, reclamando o pon
to perdido no "tapetão" para o Es

trella, o que lhe tirou o título do

primeiro turno, e, tanto pode sair
partida para a decisão, cama o

Cruz de Malta ser campeão, depen
dendo da decisão do tribunal des
portivo.

WEG E KOHLBACH VENCEM
OS JOGOS SESIANOS DE SALÃO
O Serviço de Esportes do Centro

de Atividades do Sesl de Jaraguá
do Sul; realizou no final.de-semana
passado, os 1."s Jogos Sesianos de

Salão, coma participação de 18 em

presas, sagrando-se campeã no nai

pe masculino a Weg e no feminino,
a Kohlbach. Os resultados foram
estes: Masculino - Canastra -

Ind. Reunidas, Dalmar e Weg; Do.
minó --'- Bombeiros, Weg, lnd. Reu
nidas e Dalmar; General - Weg,
João Wiest e Weege; Tria - Kohl

bach, Weg, Weg Máquinas e Born

beiros; Tênis de Mesa - Weg, Grá
fica, Weg Máquinas e Kohlbach;
Truco - Weg, Wiest, Kohlbach e

Weg Máquinas; Xadrez - Weg e

Argi; Sinuca ---:-' ç:elesc, Malwee e

Dalmar. Feminino - Canastra -

Weg, Dalmar e Kohlbach; Dominó
� Kohlbach; General - Kohlbach;
Tênis de Mesa � Dalmar, Weg e'
Wiest; Tria - Weg e Kohlbach. A

classificação geral ficou sendo esta:

Masculino - 1. Weg, 2. João Wi.

est,3. Kohlbach, 4. Dalmar e Ind .

Reunidas, 6. Weg Máqwinas e Bom-
.

• beiros, 8. Malwee e Celesc, 10.
Gráfica Avenida e 11. Argi; Femi.
nino - 1. Kohlbach, 2. Weg, 3.
Dalmar e 4. João Wiest.

PELAD.ÃO DEFINE AS EQUIPES
FINALISTAS NO AGROPECUÁRIO
- A rodada do Peladão de sábado
e domingo definiu as oito equipes
finalistas que iniciam na tarde des
te sábado, no Agropecuário, as dís,

putas que apontarão as quatro a

gremiações que vão disputar o títu
lo. A partir das 14 horas jogarão
Olimpicus x Pinguim, Fluminense x

Satélite, Super Lenzi x Conf.. Neu
sa e Emmendoerfer x Comerciar

Jaraguá. No domingo, às 8 horas,
estas mesmas equipes decidem en.

tre
.

sí, o mesmo sistema eliminató
rio adotado no final-de-semana que
passou. E nos dias 27 e 30, as

partidas entre Weg x Urbano, Mir
tes x Coneza, Urbano x Weg e Co.
neza x Mirtes, 'concluiram o Cam

peonato Extra-Oficial "Papp Sport"
da Liga Jaraguaense de Futebol de
Salão. A Cerealista Urbano, encer
rou sábado a sua participação no

Campeonato Estadual, perdendo pa
ra o União, de Criciúma, por 2xO.

ARWEG CONCLUI CAMPEO.
NATO E PROMOVE CORRIDA ROS
TICA - A Associação Recreativa
Weg, encerra na tarde deste sába

do, o Campeonato Interno de Fute
bol de Salão, com a decisão do tí
tulo

.

entre o Departamento Mecâni.
co x Departamento de Usinagem de

Carcaça. Hoje também, às 17horas,
,

com. largada defronte a Weg I e

chegada na Arweg, acontece a Pro
va Rústica Interna, com 58 parti.
cipantes, de ambos os sexos. Essa

,
Prova servirá para avaliação daque
les que participarão da 7.· Corrida
da Integração de Pedestrianismo, no
dia 14 de dezembro, com percurso
de 8km, entre Guaramirim e Jara

guá do Sul, promovida pelo "Cor
reio' do Povo", "Gazeta", "Rádio

Jaraguá", DME, com coordenação
do professor Caglioni.

Por outro lado, a Corrida
de Bateiras promovida pela Arweg,
domingo, resultou em êxito" Com

tempo de 1 h07min33, foi vencedo,
ra a equipe Remo Azul, em 2.� Os

Dinâmicos, 3.° Os Marujos, 4.° Co

cota 78 e 5.0 lugar, Os Dragões.
JECA: ELIMINATÓRIAS DO FU.

. tEBOL surço EM JARAGUÁ - Ja.

raguá do Sul sediou no último fi

nal-de-semana, as partidas elimina-
,

tórias do futebol suíço dos Jogos
Esportivos Catarinenses de AABBs,
a JECA, no Estádio Max Wilhelm.
Os resultados foram: Indaial 2x1

Timbó, Jaraguá 1xO S. Bento, Tim.
bó 1x1 São Bento, Jaraguá 5xo. In.
daial S. Bento 1 xO Indaial e Jara

guá íxO Timbó. Com estes resul

tados, Jaraguá do Sul classificou.
se para a JECA, que acontecerá no

mês de abril de 1985, em Chapecó
e neste sábado, a AABB local toma

parte das eliminatórias de' futebol
de salão, em São Bento do Sul, jo
gando às 19h diante de São Bento
e às 14h, contra Rio Negrinho.

BICICROSS CONHECE OS CAM
PEÕES DA TEMPORADA·1985 -

Com a realização sábado à tarde da
oitava etapa, o Jaraguá .Motor Clu
be encerrou o 3.° Campe.onato Jara

guaense de Bicicross, na Pista da
Marcatto, patrocinado pela Biclclc,

tas MonarkjLojas Breithaupt. Os

campeões e vice, de cada categoria,
são estes: 4 e 5 anos - Rodrigo
Schuster .e Leandro Pacielo; 6 e 7
anos _:_ Erico Pereira e João C. San

tos; 8 anos - Leandro Pacielo e

Márcia Twardowski e Gustavo Pe.

reire: 11 anos ____.. Rafael Marcatto e

Fernando Menel; 12 anos _:_ Jack.
son Stein e José F. Lenzi; 13 anes

Paulo A. Hufenuessler e Henrique
Schramm; 14 anos - Marcos Ma

yer e Ernlldo Ropelato Júnior; 15

Ou mais anos - Sérgio R. Piazera e

Amarlldo Alvize. Na categoria femi

nina, Maria Solange de Souza foi a

campeã e Dirsolene A. Kotarsky, a

vice-campeã, da temporada.
SrLVIO'E CLAUDIUS NA SELE

ÇAO CATARINENSE DE. CICLISMO
- Os ciclistas Sílvio R. Ewald e

Claudius Krüger, da Arweq, vão in.

tegrar a Seleção Catarinense, que
de 4 a 7 de dezembro participa
em S. Paul-o, do Campeonato Bra

sileiro de Juniores. Domingo, em

Joinville, pela oitava e penúltima
.

etapa do Campeonato Norte Cata.

rinense, Claudius Krüger foi o pri.
meiro colocado e o terceiro pelo
ranking estadual, na categoria prin
cipal, enquanto Waldir Hornburg
obteve o primeiro Ivgar na cateqo

. ria novatos. Ewald é campeão an-

tecipado do Norte Catarinense e

Claudius pode alcançar o 2.° lugar.
'FORTES VENCE PROVA DE MI·

LHA 'EM BLUMENAU - O fundista
Antônio Sérgio de Miranda Fortes,
da Kohlbach, foi o ganhador da
Prova de Mi I ha (1 .609m ), premo
vida pela Rádio União, em Blume

nau, rio final-de-semana passado,
com tempo de 4min,34segOl, em

sua categoria, onde José Carlos Si •

mões, também da Kohlbach, foi o
sexto classificado. Jaime Dellagius.
tina, da Màrisol, conseguiu o 2.°

lugar, em sua categoria. Fortes está
cotado para vencer a 7." Corrida da

Integração, dia 14 de dezembro.
DECIS.AO DO VARZEANO 'FOI

ADIADA. SAI NO DOMINGO - As
fortes chuvas que caírem no sábado
à noite e no domingo, adiaram a

superdecisão do 2.° Campeonato
Muni<.ipal de Futebol Varzeano,
qUe deveria' ter acontecido no Es
tádio Max Wilhelm. No entanto,
caso as adversidades climáticas
não forem madastras, a decisão do
título acontecerá neste domingo,
às 15h30, entre Santa Luzia x Vila

. Olímpico, antecedido pela decisão
do terceiro lugar, entre Fluminen
se, de Chico de Paula e Arsepum.
Um grande público é esperado, su

perior a duas .mil pessoas, segundo
Raul Rodriques, Chefe da DME, que
promove o certame ..
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de Flávio José
,

• Foi excepcional a arrecadação de tributos estaduais
do município de Jaraguá do Sul, em novembro: Cr$ 4

bilhões 016 milhões 851 mil 390, contra os ..... : ....

Cr$ 852.420.852,28 em novembro do ano passado, repre
sentando um superávit de Cr$ 3.164.430.537,72, o que

· .corresponde, em termos percentuais, a 371.22% de au.
·

mento. A maior parcela da arrecadação provem do ICM.
.• Um novo capítulo das eternas divergências entre o Pre-

· feito e; o Presidente da Câmara está-se cumprindo, entran.
do no sempre perigoso caminho das retaliações pessoais;
agora públicas. Se o relacionamento já não era bom, ago·
ra piorou. Vasel está rebatendo acusações de � Menel, a

propósito de entrevista do vereador a um diário
.

da. re·
gião. Novos desdobramentos em vista.
• Informaçãó de bastidores' dá- conta de que o próximo
presidente da Câmara de Vereadores poderá ser Marino
Verdi Lenzi. O PDS pode apoiar Marino, juntamente com

alguns vereadores do PMDB, que não se cruzam muito
com Lauro Siebert, o candidato do "acordo de cavalhel.
ras", pode ser quebrado. Até fevereiro, muita coisa pode
acontecer, apesar do recesso legislativo. .

• O Secretário dos Transportes, Marcos Rovaris, manteve '

quinta-feira à noite, no CEJAS, contacto com lideranças do
município, dentro do que preconiza o Projeto de Viagens
dos Membros do Colegiado Estadual às Microrregiões. An.
teriormente cumpriu idêntico. programa o Secretário de
Segurança Pública, HeitOr Sché. A visita transcorreu sem

grandes alardes. Tudo calmo.
.

• A Presidente da ladesc, Ângela Amin, enunciou os 20
ganhadores do Concurso de Histórias pare a I nfância Ca.
tarinense. Concorreram 1. 142 histórias, de autores de

· .122 rnunicíplos, Dentre os clàssificados - cu jas histórias
serão publicadas e receberão menções honrosas está

•

- _Ana Jeneie Pedri de Andrade Lopes, de Jaraguá do Sul.
,"O Amiguinho Círculo" é a sua obra.
• O senador Jorge Bornhausen e o deputado Pedro Co.
lin iniciam nos próximos dias um périplo na região,. bus
cando adesões para a Frente Liberal, que deverá resultar
ne Partido Liberal Progressista, "cujo manifesto será lan.
çado dla 19. Pelo jeito não eneentrarãe muito apoio, ha
ja vista que os políticos aguardam 15 de janeiro. A maio.
ria seguirá a linha política de Amin. <, "

• O Colegiado da Administração Pública de Jaraguá do
Sul conta desde novembro com novo coordenador. É o

diretor 'da Celesc, UqO Staats, que substitulu a Geraldo
ToneIli, hoje Supervisor do Besc, em Brusque. Iris "Barg
Piazera, diretora da 19." Ucre, é a secretérla-executíva, O
CAP reúne todos QS órgãos da administração estadual ba
seados no município.
• A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu -
Amvali, realizará dia 14, no Iate Clube de Barra Velha,
sua 20.a assembléia ordinária e dentre os assuntos estão
a proposta orçamentária, análise dos critérios do ICM e

outros. A Amvali foi uma das dez associações beneflela
das com recursos da Sa..-err., devendo receber Cr$ 11 ml-
Ihões, para compra de um ngvo veículo.

.

• A exemplo de 83, as Polícias Civil, Milifa'r e Rodo.
viária deverão .desencedeer no natal e ano novo, um es

quema especial � segurança em Jaraguá do Sul, de ceré
ter preventivo, visando .reprlmlr a ação dos marginais
que Se aproveitam nestas ocasiões. A polícia manterá a

partir da próxima semana e até o natel, maior vigilân.
cia para garantir uma segurança maior:

,

• No final de novembro, o Estado e a Portobrás assina
ram convênio pelo qual a empresa realizará- estudos hi
drológicos para os projetos de abertura do Canal de Lin
guado. O ato é de grande importância para toda a região
e representa a arrancada, em termos práticos, das provi.
dências com vistas. a solucionar de vez os. sérios proble
mas que afeta aquela região em virtude de seu fecha�
mento.
• De cocheira: Prefeitos e Presidentes ,dos Diretórios do
Norte' do Estado, .derrtre eles de Jaraguá, assinaram. do
cumento de apoio a Pedro Ivo Campos, como postulante
a candidatUra eo governo do Estado.

SASSE'
. Café e Balas

PRoDuTOS GOSTOSOS
,)

; ; ,r
'i

Vasel x Menel: Prefeito rebate
-

as acusaçoes
O prefeito Durval Vasel

rebateu, esta semana, as a.

cusações do presidente da
Câmara de Vereadores, José
Gilberto Menel, seu compa
nheiro de partido, a propó
sito de declarações presta.
das pelo vereador ao jornal
nA Notícia", no último sá.
bado. Diz O prefeito que no

atual período adminlstrati
vo jamais houve qualquer
falta de apoio ao. Legislativo
e acusou Menel de estar sis
tematicamente bloqueando
os projetos do Executivo,
retendo-os em prazos i nado
rrussrvers, utilizando," para
tanto, as mais variadas ar·

timanhas, "por não. ver a·

tendido os seus interesses

políticos e pessoais". Ele
nunca procurou defender
os interesses da comuníde,
de, só Os seus, diz Vasel.
Adiante, com relação ao

aumento salarial dos servi·
dores municipais, Durval
Vasel disse que vetou a e

menda oriunda da Câmara,
por trater-so -de questão ex

clusiva do Poder Executivo,
qUe conhece os limites de
aumentos que pode conce,

der ao funcionalismo, "e se

os cofres públicos apresen
tam boa situação financei
ra - como diz o vereador
- esta foi conseguida atra
vés uma acertada política de
saneamento das finanças.
Mas pergunto: o que fez o

Presidente da Câmara em

quase dois anos de mandato
à comunidade", foi a lnqul,
rição do Prefeito, ao denun
ciar a desinformação de Me.
nel com relação ao assunto,
revelando também que o

aumento salarial concedido
atingiu a 135%, este ano, e
citou outros benefícios re

cebidos pelos servidores,
como aumentos trimestrais,
distribuição gratuita da hor
ta municipal, implantação
do refeitório, serviço médio
co e odontológico, paqarnen
to de bolsas de estudos aos

servidores e dependentes,
dentre outros.

Aludiu o prefeito que a

comunidade está satisfeita
com o trabalho sério do go
verno municipal. Mas obser
vou que com relação a in.

satisfação dos veresdores
com o Executivo, só existe
na mente tacanha do Presi
dente da Câmara: 'ia lnsa

tisfação é somente sua e os

motivos que o levam a as·

sim pensar e agir já são co-
'

nhecidos, pois uma vez aten,
didos os seus desejos polítl
cos, temos certeza que se

ria inteiramente solidário
com o Executivo. É só fazer
um exame da consciência".
Outra questão ebordada

no rebate as acusações a

Gi Iberto Menel relacione-se
a administração municipal

Escola encerra com

audição musícal
A Escora de Música da

Sociedade Cultura Artística
está encerrando as etlvida
des do ano, Na qulnta-feira,
dia 6, aconteceu a primeira
audição, na própria Escola e

na seçuhnda-felra, dla 10,
no C.A. Baependi, o encero

rarnento da audição lnlcla

se às 19h30, com a pertlcl
pação dos professeras Clle
ne Slúminsky, Giovanni

Tempo, José Siuminsky, ma
estro Luiz Fernando Melara
e Vânia O. Pinho. O Coral
da SCAR e o Coral Infanto
Juvenil da Escola de Músi.
ca (este fazendo á sua es

tréia) têm presenças con

firmadas na audição, aberta
aos pais de alunos e à toda
a comunidade.

anterior. Disse Vasel que se
.

o ex-prefeito traz tanta sau.

,dade ao vereador-preslden
te, "una-sa a ele em qual
quer sigla que os aceitem,
ganhem eleições e depois
sim, façam aquilo que no

seu entender é um governo
"solidário e conjuminado",
pois pera nós governo soll-

dário é este que estamos
fazendo com a efetiva .

par.
ticipação de todos, com voz

e vez na defesa dos lnteres
Ses de uma comunidade que
passou por 20 anos de go
verno onde Legislativo e E.
xecutlvo eram representa.
dos por uma só pessoa", fi·
nalizou.

MATRfCULAS PARA 85
A diretora da Escola. de

Músicà da SCAR, Vânia Pi.

nho, informa que as matrí-

A Divisão, de Administra

ção de Ensino da" 19." U�re
promoveu ontem, dia 7, às

16 horas, no Centro de In

formações Tunstlees de Ja

raguá "do Sul, o lançamento
do livro "Idéias de Crianças
e Jovens" das Escolas Cen
tro Irradiadoras, que são o

. Abdon Batista (Jaraguá),
Almirante Tamandaré (Gua
ramirim), General Rondon
(Massa,randuba),' Miguel
Couto (Schroeder) e Teresa
Ramos (Corupá). Segundo
a professora Ilka Schmidt,
os textos corítidos no livro
foram selecionados dentre
as redações criativas redigi
das pelos alunos, observa.
dos os critérios de encadea
mento de idéias e/ou origi. "

cuias para o próximo ano

serão realizadas dias 4, 5
(para alunos veteranos) e 6
de fevereiro. (pera alunos
novos), na própria Escola,
das 9 às 12h e das 15 às
18h30. � SCAR oispõe de
instrumentos para estudo,
tais como dois pistões si

bemol, dois saxofones-tenor
si bemol, um sexcfone-alto
mi bemol, um trombone
pisto si bemol, um clarine
te si bemol, um violino, um
violão e um acordeão. Isto
significa que para o apren
dizado destes instrumentos,
o aluno não precisa adquirí
los, pois a própria Escola
dispõe dos mesmos.

Vânia disse também que
a SCAR concederá em 85,
três bolsas de estudos e pa
ra se habilitar as bolsas, os
candidatos se submeterão
oportunamente a um teste

de aprovação.
-

Vere mostra trabalhos
do Prodiarte

nali'dade dos mesmos.

Com apoio financeiro da
Indumak - Indústria de
Máquinas Kreis, foram im.

pressas 1 .500 exemplares
que serão doados às escolas
da rede pública estadual e

municipal, para fazerem par
te do acervo da, biblioteca.
Junto com o lançamento,

aconteceu a abertura da
exposição do Prodiarte (Pro
grama de Desenvolvimento
I ntegrado Arte na Educa
ção) onde estão sendo exl-

.. bidos trabalhos artístlccs
confeccionados pelos alunos
das cinco' escolas envolvi.
das no projeto. A exposição
fica aberta hoje das 9 às
18h e nos dias 9 e 10, elas
9às 12horas.

Aos Leitores
Em virtude .do preparação da nossa edição natali

na, este jornal não circulará no próximo sábado, dia .

15, retornando às bancas e às residências dos leitores"
no 'dla 22. Os que desejarem reservar espaço para veio

.

culação de mensagens de boas festas, <poderâo fazê-lo
na redação ou pelo fone 72�091.

..
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