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JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SfMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

Amin implanta "Olha o Peixe" dia 25FESTAS RELIGIOSAS

EM 85

A Comunidade Católica

de Jaraguá do Sul, que
se prepara pará as Missões,

que começam no dia 12

de fevereiro, já conhece

a programação das festas

religiosas programadas para

1985, pela Paróquia São

Sebastião. Em abril, dias

13 e 14, na Capela N.Sra.
das Graças, na Barra do

Rio 'Cêrro; días 04 'e 05 de

maio, na Capela Santa Cruz'

(Jaraguazinho) e dias 25 e'

26, na Capeia Sã'O José

(João Pessoa); em junho,
dias 19 e 02, na Capela
S.Trindaqe (Jaraguâ 84),
dias 15 .e 16 na Comuni

dade São 'Luiz Gonzaga
(Jaraguâ Esquerdo) , dias

22 e 23 na Capela São João

(Vila Chartres) e nos dias

29 e 30 na Capela São

'Pedro (Alto Garibaldi); em

julho, dias 13 e 14, Comu
nidade �.Cristóvão ( Três

"Rios .do Nor-te); dias 17 e

18 de agosto na Gruta

N .Sra.de Lourdes (Rio Mtoo--:

lha); em setembro, dias 07

e 08 na Capela S.Estevão

(Estrada Garibaldi) 'e dias
14 e 15, na Comunidade

S'Francisco' de As6iß<Rua
Joinville); nos dias 12 e 13

de outubro, na Capela N.

Sra. Aparecida ( Ilha da

Figueira ); em novembro,
dias 09 e 10, na Comuni

dade S.Judas Tadeu e días
14 e 15 de dezembro, na

Capeta Santa Luzia. Não
existe data de'inida pa:ra

reali2J3ção da Festa de S.

SebastiãO'; na Matri�, que
é a mais roncoI'rida de

todas.

o governador Esperidíão
:

. famílias serão beneficiadas e o

Amin, acompanhado do Secre- 'Olha o Peixe' funcionará
tá io da Agricultura Vilson
Kleimlbing, e-lotará em Guara
mirim e J araguá do Sul

.

na

próxirr.a sexta- feira, dia 25,
pa�'a lD1I'I;"l'tll! o

.

Programa
'Olha o Peixe", Às 7h30 o

.

Prog: ame será implantado em

Guarami Im e às 8h30 em Ja

ragu» do SuL O 'Olha o Pei

xe' é urn.i ...'á· ações que conta

com J .p.1
.. ticipacão da comu

nidauc, C!Jd2 l' pessoal do

bairro ajuda nos serviços de

carga, na pesagem. na venda,
no eor.trole dc caixa e na pres

ração r.� contas.
Eie tem disposição das fa

milias c.m entes.. previamente
cad l�t:ra" as, sa. d.i;uha, fari,_
nha d : tr andioca, feijão, hor-

'tig'ilujeim' da época, arroz.
Iuhá e óiec de soja a granel.:
Em Guuramirim. cerca de 580

Cuaramirim tem área per!llanen"
te para exposições

todas as sextas-feiras no Bairro

Avaí, Fs.ádro Municipal e

imediações da BR-280, no a

ce5SO a iàrag';:l do Sul.
Em ..Jaraguá, em, torno de

400 familias Icram cadastra
das c triaoa- para se benefi
ciarem do Prcgrama, que fun
cionar:'; também às sextas

feiras. em doi, pontos distin
tos da cidade: na Vila Lenzil

Neva B. así'ia e na Vila La

lau/Vila Baependi, As mer

cad-mas para atendimento aos

dois r-iunicipios ficarão esto

cadas cm Guaramirim.
São i.l� dois primeiros mu

nlcípios do Vale do ItaPöCu
beneficiados com o Programa
Olha (l Peixe. que objetiva
assegurar ao trabalhador e à

SUd Ia-nilia alimentos a pre.

ços ruais reduzidos.

A Câmara de Vereadores
de Guaramitim foi convocada
extraordinariamente para apre
ciar projetos-do-lei do prefei
to José de Aguiar. O mais

importante deles; solicita au

torização do Legislative para

aquisição die duas áJleas de

terras uma de 16.140 m2, com
quatro casas, no valor de Cr$
25 milhões, a ser. adquirida
junto ao Besc e outro imóvel
de 16.353 m2, no valor de

Cr$ .

20 milhões, junto' ao Ba

meríndus,
.

Tais áreas desti
nam-se à instalação do parque
de feiras e exposições de Gua
ramirim e local de lazer à
comunidade. Localizam-se nas

margens da BR-280,' ao lado
das Malhas Fn1et, . mardern
direita para quem demanda a

BR-IOl.
O Prefeito Aguiar informou

que tais áreas vão receber toda
a infra-estrutura necessária
e que a negociação foi con

cretizada, primeiro pelo preço,
e segundo, por oferecer um

local permanente psra reali

zação "de feiras e exposições"
sendo a necessidade de recor

rer a <imóveis ele terceiros.
O outro projeto que tramita

no Legislative é o que concede
aumento ao funcionalismo pú
blico municipal na razão de
50%, a partir' do vencimento
de janeiro.
O Chefe do Executivo Mu

nicipal de Guaramirim disse
tambéni que a,municipalidade
está investindo ·Cr$ 8,milhões
na implantação da r-ede de �

gotos, para
: propiciar as fu�

turas t instalações da, Comércio
e Indústrias Breithaupt. que
construirá na cidade um grande
supermercado e 'anexo lojas de
material' de construção e ele
trodömésticos, Aguiar justifica
o investimento de uma empresa
particular afirmando que 'ela
gerará novos empregos no

município, 'além do' aumento
da arrecadação do ICM e seu

respectivo retomo aos cbfres
muníeípsís" ..

Presidente'Tancredo
da

,

e

mudança
o

rendum popular. a confiança
e 'apoio moral dos brasileiros
e dos políticos.
Declarou o prefeito q\le

confia nas transformações po- .

líticas, econômicas e sociais

que a sociedade está esperando,
de forma gradativa. Particu

larmente, no âmbito municipal, .'
aguarda para o próximo ano

a reforma tributáda, que -be-. .

neficitará todos os municípios,
que aloançarão sua auto-sufi

ciência finanoeir'a com a vinda

de recursos que lhes são de

fiato e de -direiro.

Com trezentos votos de van

tagem sobre o seu opositor,
Paulo Maluí, do PDS, o can

didato da Aliança Democrá

tica, Taucredo de Almeida Ne

ves, 74 anos, foi eleito indire

tamente terça-feira, dia 15,
pelo Colégio Eleitoral, _ presi
dente da República do Brasil,
devendo assumir no dia 15

de março. Tancredo re<;:ebeu.
480 votos, Maluf 180, houve

17 abstenções e 9 ausências.
E dos 25 votos catarinenses,
12 foram dadOs ao candidato

vencedor, 9 ao 'ex-governador
de São Paulo, 3 abstenções e a

amência do Senador Jaison
Barreto.

A P A E 3' milhões
Oficina Protegida

,

a

ViIberto Gianesini, Secretário
Adjunto de Desenvolvilnento
SOcial. Apenas quatro cidades

. Qa.3jr!ineru.es rfornm �m

pIadas com Convênios seme...;.
lhantes, informou Janete Mar
catto, que 'agradeceu ao Dr.

.

Rogério, ao Proí_ Vilberto, aO
secretário Raimundo Colombo
e a· presidente da Ladesc, Ân
gela Amin Relou, pelos es

forços que possibilitaram a

obten-ção desses recursos à
entidade.

A Associação de Pais e A

migos dos Excepcionais de Jara

guá do Sul 'assinou convênio
na semana passada com a Fun

dação Nacional do Bem-EstaT

do Menor e Secretaria de De
senvolvimento Social de Santa

Catarina, no "alor de Cr$3.
025 mil e que serão destinados

.

a melhorias na Oficina Pro

tegida, onde excepcionais mai
OIi� de 14· anos leJrecUlt.a:m

.

trábalhos para. empresas, ad

q�frindo condições de poder
exercer setviços profissionais,
coLaborando com a sua famí
lia.

.

RUA MARISOL -- CAL

ÇAMENTO
A Rua 166 - Marisol,

que dá acesso à empresa,
de Z64,40m de �ensão
e 2,115 .m2 será calçada a

paralelepípedos, em breve.
.

A informação é do prefei
to. Durval Vasel, acrescida
de que a Rua José Mene

gotti receberá igualmente
a IMlhoria (lajotah assim

como a Jorge Lacerda está
sendo paVbnentada a ra-

jotas. As demais frentes de
trabalho estão em ativid�
des, dentro do programa
�

.

piavimentar 8.000 m2

Em Jamguá do Sul, a vi

tória de �ancredo foi. come-

O prefeito de Jaraguá do
morada com ö espoucar de

Sul, Durval Vasel, considerou
milhares de foguetes. Pda TV,

a data corno 'histórica e de
desde as primeims horas da

profundo significado patriótico' - manhã, o povo acompanhou as

,

Ele disse que a fé -e a. espe_: movimentações, direto de Bra

rànça do povo br:asilei"o fo- �ília, centro político e admi

ram renovádas, com o fim do
nistrati"o do País. Houve até

regime de arbítrio e a inaugur,a- quem ensaiasse uma passeata,

ção da verdadeira democracia,
o que ·acabou não ocorrendo.

pelos bons propósitos e �etidão
do novo Pr-esidente, que i(á
promover mudanças, não ime

diatas, mas conseguirá .as trans

.formações desejadas pela so

,_o__
..

_.__
..

_.'_'._'_._o._._.0.0--·..l-__.-.ciedade. pois.conta com Q refe-

Janete acrescentou que no

mês de março seráreleita lU. nova

direto'da da APAB e que a

partir dio próximo mês esta
rá à venda o livro de receitas
provadas (são mais de 200).
.3; preços :ainda não estabele
cidos. A titagem do livro de
receitas é de 3 mil ex�mpJares,

()' convênio foi russinado
entre .a presidente da APAE,
J1anete Marcatto, o Superin
tendente da Funabem em San
ta Catarina, Dr. Antônio Ro

gério Matips e o· proofessoI1

Em Guar.amÍrim e Corupá,
houve con�entração e distri

buição de chope, em regozijo
a volta do poder civil, agora
nas mãos do veterano e ex

periente político mineÍl'()•.
por mês.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Gente & Informações·
- -o vestibular da Univer- Reis/Marta Salete -Pereira,

jdJde Federal de Santa Ca:a- Aloísio Atanásro/Tliane Lan
: iria aprovou aplicados jovens ge, Waldir Weiss/ Lucimari

):raguaenlies, quê buscam um Piatz. e A,1cide� Lescowicz /
ftituro mais pr�r, J?m Marlene Kitzberger; às 18 h

Medrcína foi aprovado -Jean "" José Á. Bro.zki/Beatriz Ri
Beno Schreiner Lucht; em Fa.r- beiro e f.S 2(1 h, Joni José
.náciá. -e. An�lj�t:s': ,Iyana Lacy ,

Schceffcl' Romi Pereira.
Hebrens e Cléber IvMt-Si�d�;'-'" �Na"Capela N.Sra.das Gr�
em ' Farmácia ..,. .Alímeatos: ,ças, às 17h de hoje, o enlace

Luciana Sanc!e; Nutrição: A�, matrimoniai de ()�Qlar Bayer!'
driana Braun; em Odontolo-' Beroal'dete Zimmermaníl; t7h

gia: Clécio Sidnel Gonçalves 30, José Sérgio Chiodini/Done
e em Serviço Social: K�i;-ina FagundeS e às 18h, AntoniO

Beatrice Kaufmann. Os nos- Teodoro/ Si,nia GY,owattki. ÁS

3'JS cumprimentos pelo �10 lOh, na Comunidade S.Cris

tento, tövão, O!<vlildo Pomianos'ikyI
-Completa no próximo dia Minam l'essoni e na S.Fco.

25, sexta-f(ira, as Bodas de de Assis, I_ui.l. de Oliveira Sou
Estanho (10 anos) ,o e"sal za/Diva BalsaneIli. Ontem, na

Antônio �ose (Yvonne Alice Matril, casaram Péricles Bam

Schmöckel) Gonçalves, geren- bora/Mírían Looes e na Barra,
tc� de 'A Comercial' e 'Correio Jair Anade�o/Rosane lIafe

do Povo'. Uma c�em.oiação mann.

íntima marcará, os dez anos """'0 Clube Atlético Bae-
de ;'c3bariH')lto, 80 lado do:; fi
lhos ALe�sàndr.a ê" Leànd"o.
Na mesma data, D.BrunhUde
Mabnke �chmöckel, esposa 'do
1I0SSi>' Diruor e colabormiorà
da coluna, inaugura idade no

'Va. P�rabé9S pela dupla co

'memoração! ,

-Casruílento alinhado que
aconle'ceu :cntem ; na JgTeja
-EV'an-géliCà 1. u 11 e r � ;t ar

Centro, fin' o ,de Gustavo
�lcio Henschel e Maria Eliane

Her�st, filhos de Gustavo
(Irma) Henschel e dé,Olívio
(Mari.a Aleira) Herbst, da' so
ciedade joinvillens�. A recep
cão houve-se· no aristocrático
C.A.haependi.

......Visitou a ridação, tegun
d�feira, � Atido Rosá,

. nosso leitor mi CriclÚD1a. Foi
·uma "i�ta .de,.�r(�$i.,

'

onde

i.hiixQO um abraço. BQ peSsoal
da casa e aO nosso DiretOr.Frei
Atido, que é irmão do Secre
t&rio de Serviços Públicos da

J't'c ceitu,ra, J.,lvaro Rosá, pas
s::;,,, a c(}laborar com o CP.
-De Fortaleza, onde esti�

"')ram . ,o c;ueJÍuo casal Ân
,� 1J e Aldéria Pradi, acom

ranhado de Anadir, remete
l"rn' bonito' postal do Monu
illcnt,o à "IraClema', '�gi:dd
,-.(,,.,, '--10< ,�,,;, J-.p10S recantos.

elo Ceará. O éartão veio em

nome do r,edator, contJando
as maravilhosas paisagens da�

quela np.iãC!.
-A Igreja Matriz Senhor

,Bom Jesus ,dt' Guaramirim,
,
:::,cotheu o elegante casamento

flue mo,;jmentou a sociedade

,local, de Mauricio> Fernando
peixer c Ii�ci 'Aparecida da

) tosa , filhos de Izídio (Cilda)
Peixer e de· José (Rosa) da

nOS1', na coluna ,Os cumpri
mentos aos noivos e respecti
vos pais.
'--Na MaÚiz S. Sebastião,

nestl� siihadc,. es çasamentos de
José Ivon dos· Satlos/Evtllr
l�Qa Zimmermann às 10 h;
Feliciano :Uller/Ilete Jesuino
às 16 b;- às 17 h, Alfredo dos

pendi troca nc mês de marco
a .diretoria, Presidido atual
mente ,por

.

R.áiner ,Alfredo
Wieie, ufn dos nomes cotados

para .wh�titt.lí�-'1(\ 'é o vice

pr,�sident(� Renatt' Trapp. ém
pre�ário que goza. da simpa
tia do quadro associativo. Do

azurra, a infoqnação .de que
iniciam-Si! no dià 21, as· aulas
de judô e de, tê,nis de campo.
-4. jovem jaraguaense tu

'ua Helen:. 'laranto. fiUta do

Sr. c Sra. Alllerto Taranto, é

a secretária de redação do

'Santa Catarina é Notícia', e
dftlldo pela. Rede Participação
de R:Íllio e que vai ao ar dia

riamente às 5b4S da matina,
pelas princ'ipais emissoras do

Estado. ,,� firme, LJjiza.
.

-A Fe�ta Catarinense do

AIIr�F·:!(ar.ro'.l, die Mossa

randuba: (me 'clc\'eria .

acOnte

cer no Inicio d,� fevereiro, foi
transferida UéJra o próximo
ano, por ques;ões de ordem
lesllrut.ural. A-. reali21ação doa
Fecarroz foi divulgada em pri
m�iflssjm;l mão pelo 'Correio
�do POV0'. Ern 1986 ela vai 08-

eonteceJ'.
--Trocou de idade dia. 6,

a farmaeêutica e bioquímica
·RosâllRe.la' Mar.garida Lenzi

e no dia 20, completa 7 anos, a
f'''''C'fi'lJ-a JhJ'f$ne »aniele,
filha dO' casal Edson

(Lurdes) Koch, nossos leitores,
No dia 25, H.ISp,3 folhinha a

cartnrál'ia, Margot AdéUa

Grubba I�emann.

hT<',V.VI(O MILITAR INFOR
MA

A 'Junta dn Servjro Militar

np, Jarau\lá cl<, Sul informa

que os hor?rios nara·, � lista

mento militrur é daS 8h30 às
11 horas, sendo noof>ssá--ilos
lImit fcfn 3x4 e fi certidão de
nasdmen�o. O ]:)eríodo da tarde
(13h30 às 16h) é reservado
:)a�a te(\u�dmentos, cujos do
cumentos são' uma foto 3x4,
sem data (llãc rápida), e re

colhimento da ta.xa.

" "

-Na próximr. terça-feira,
dia 22, às 20h30,. na Comu

nidade, Evangélica Luterana=

Centro. haverá uma apresenta
ção da- União dos Conjuntos
de Metais da Missão Evangé
lica União Critã. A participa
ção é aberta a toda comucí
dade [araguaense ,indepen
dente de crede religioso.

,

,-·-No Cine-JI1l3guá, em car
. tRi deste sãbadC' até terça
felr.ll;!,

.

Cl filmt,< Jl'(m,aogJ 'Ueil
'Sexo Pr<iibiuo" e, quarta e

quintat-feira,s ,
,. EspiO'nagem

em Goa '. sempre às 20h15min.
A censura ,para ambos, é 18

1l11�S.
--A simpatia da Sra. Arlete

Schulz da Costa fazendo su

cesso com « sua loja Canti
nho dos Presentes, na Domin
gos da Nova, TvIuita criativida
de e originalidade e com preços
convidativos. Vale a pena uma
visita.

-t) quase octogenário sr.

Gerhard Hermann ,de Corupá,
autn.. do hlDQ dI', cidade, está

concluindo um importa�te tra
'balho históriro, em vld de

ser editado, contando a histó

ria e outras facetas do vizinho

município
-JI. moranc1, o na nova r�

sidência :1 conhecido e esti
mad.) Cllsal Eggon João(Lau
ra Donini) d� Silva ,ele di
releir - p esidente do Grupo
Weg. Unu residência, aliás,
das mais finas, realçando o bom

g03tO do cásai. Parabéns !
.

-Um total (te 63 artistas
catarine\i.<;cs, dentre os quaiS
Thais de- Oliveira, esposa do

Dr.Murilo, médico em lara

guá (\0 Sul, estão expondo
seus trabalhOs no Museu d"

Arte de Santa Catarina. A

expô vem sendo muito, .10-
giada.

�-Na Igreja Evangélica, r�
oehem hoje a bênção,matrimo
nial, às 1] horas, ,H!eniz
Taschnci .e Takako. E pela
passagem dos vinte e cinco

anos de ·vida matrimonial, se
rão abençoados Walter Bier e

Gerda Kleber Bier.

-() Brasil tem novo Pre

sidente. Tancred6 de Almeida
Neves, mineiro de S.João Del

Rey, vai rovern?r o País' a

partir de 15 de março, 'eleito"

que foi, ter!;a-fen-a, pelo Colé

gio Eleitoral. Houve festa em

todu o Rrasil pelo fim do re

gime mimar. Que Tancredo n
..

,.

realmente cumpra as prome8-
sas .II! mudanças!
-'J tf'1'I::('jnnista de Veter

riná":a d� Ude�c-Lages; Clé
cio Sidnei Gençalves, filho ,de

Alistidc� (EI ica Ho�st) Gon

çalves, f-'i al,rovado ,em Odon

tologia, no' recente
' ves�ibular

da' el1iV.l�Isidad� Federal de
Sant3 Catarina, 'Nossos' CUlil1-
pr;mc�ntos pelrl brHhante con-'

qui'ita., .

Radüntz distribui "folhinhas"
�>4" _ &ta aconteceu :tio fiiiaJ. d6 aDô pass�:. Bar-dO Nór';;'
. �bel1to Gaulke, na goiabeira. "

,

Os sinos da igreja batiam a sexta hora da' tarde, que é
quando o pessoal se diríge :

ao bar, pará sorver uma loira gela
da.

Na hora habitual o 'Mono' não ist.v.a, nem a Lyra,
que foram ao casório da Alice Borchers, Mas foram subsri- "

tuídos pelo Gerhard Wendorf, que atendia' os bebedores de
cerveja na forma' de costume.

O balcão estava todo tomado e ão' grupo 'se juntou
Leopoldo Radüntz (com 'tz' no final) que além de tomar. a

sua cerveja é chegado a urna gaitinha de boca 'Hohner' e tira
"

bonitas melodias do instrumento. ,

O bom vendeiro de frutas.: e hortaliças da Reinoldo '"

Rau é convidado a tocar algumas marcas.
i

- Tá louco, o Gaulke não! gosta disso! Não quer que"
seu bar vire num botequim qualquer!

- Mas ele hoje não está - arrisca o companheiro I,:,

do lado.
"

,

"

-' É, mas quem se f. .. depois sou eu, né.

Depois puxa da gaita e toca conhecidas melodias, que;'
são aplaudidas.

.

'H., l �:,,,:,:
Nisso entra um outro e acompanha o Raduntz, ÉI.,';

Leopoldo, guarda a sua' 'Hohner'� e .pergunta pro pessoal:
'

- Vocês gostariam de receber algumas folhínhasj ,i'
Todo mundo se manifesta l ' favorâvel. '"
- É desta vez que vamos descolar, um calendário 'ild

verdureiro - diz um lá do cantol
Radünzt (com 'tz") sai do' bar.
O Bello acompanha o LeOpoldo com Os olhos e diz:
- Pô, esse cara deve estar alto que não encontra neai!

o. próprio 'carro !

É que saíra em direção contrária 40 seu veículo.
'

Todos continuam as suas cervejas.
De repente irrompe o Leopoldo Radüntz no bar e dis

tribui muitas follhinhas verdes, daquelas colhidas no jardirÍi'
de Dona Lyra. ,

Leopoldo ri gostosam�nte' enquanto faz a distribuiçãö
e cliz:

.:_
. Se vocês querem calendários, procurem na livraria

do Neitzel, que lá tem muitos!
Os éaras fazem aquela 'cara' de desaprovo' do abusado

Radüntz.
Pode deixar 'jacaré' - diz um. dos contemplados +-

qualquer dia a tua lagoa seca! ,

_ Bem .:.. diz o Radüntz (com 'tz") - já que vocês todos

ficaram muito contentes com as folhinhas, eu Jae vou emborà!
E assim fez. Sentou'-se n� ,F....I00 e se arrancou pras

bandas da ponte Abdon Batista.
.

.

Quando já se afastava ainda 3.lguém gritou atrás:
'_ Feliz Ano Novo, s.u batata de uma fiaa! E, uma

bammp. da terra pra tí!

Be:t:_çário Maternal
�Bem Me Quer'

Comunica ,que 'atende om novo endereço, na

Rua Pastor .Ferdinando Schlürizen, nÇ 194
Fone 72-1304

Não há atendimento no período noturno

PARA TODAS AS OCASiÕES E TODOS
OS GOSTOS, PRESENl'F.,8 DA

Relojoaria
-

AVENIDA
Jóias e Relégios

Marechal Deodoro, 431 e Getúlio Vargás, 9
.....

,

·Celin(:l_ Cabeleireiros
Er.pfcialidade em coptes modernos" bem como

'pintura, 'reflexos, hidratação, maquilagem e a mais

ó'ova téc�ica para permanentes, limpeza de pele.•
manicure., '

"

Rua Gumercindo da Silva, nl? 119 (ao lado da Cai-
xa Ecôn.) f. 72-2165 - JS. (Agora com novo profis:-
sional cabeleireiro argentino. Nov!ls maquilagens
e cortes).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.W E G prevê geração de 7 O O novos empregos
O Grupo Weg, de Jaraguã

do Sul, que atua nas âreas
· eletro-rnecânica, lnfermâãíca,
química I!' alimentos, faturou
no exercício de 1984, Cr$
164 bilhões, contra o fatura
mente de Cr$ 34 bilhões em

)

;
.'

· 1983 e está otimista quanto
as perspectivas para este ano.

Contando atualmente com 4
: mil empregados, o Grupo Weg

· .prevê para este exercício em

.erescimento.: real de 28 % e

o seu orçamente anual, elabo
rado em Obrigações Reajus
tâveis do Tesouro Nacional,
prevê um" receita bruta de
15 miJhõesíORIN's; investi
mentos fixos de Cr$ 1.milhão/
OR1N:s e geração de 700 no

vos; empregos.
Ä Eletromotores Weg S.A.,

. empresa de comando do Gru
po Weg, maior empresa de
motores elétricos. 'da América
Latina, Cl que detem aproxi-

madamente 60% do mercado
nacional de motores elétricos
trifásicos e 46% de motores

elétricos menofâsicos, tem pre
visto 11m crescimento físico de

12%, decorrente'. das boas

perspectivas do mercado ex

terno - exporta para cerca de
50 países - e da reativação da
economia brasileira,
As controladas - Weg A

cionamen'os. 'Weg Máquinas,
Weg Transformadores , Weg
Penha Pescados, Weg Ouímica
e Weg Florestal -: terão um

crescimento substancial , haja
vísta que uns anos de 1981 a

1984 a Weg se preocupou no

produtos (No-Break, conver

sores, contatores e outros), na
c' ;"c: � i:kaçã'ó de suas ativi
dades (pesca, informática, quí
r.iica, etc) e na consolidação
dessas controladas, que cer

tamente conquistarão maior
fatia do mercado
Mantendo uma política de

valorização do homem e in
vestindo contiuuadarnente em

treinamento e tecnologia ,0

presidente do Grupo Weg,
Eggon João da' Silva (foto),
diz qi-e a.' metas acima esta�

belcaidas, embora arrojadas,
são condizentes com realidade
econômica e a capacidade ge
rencial cas empresas do Gru

po.desenvolvimento de '!lOVOS

NOTA DE AGRADECIMENTO

A Família Enlutada de

URSULINA CUBAS D'AQUJ�O (D.Lka)

Falecida dia ,14 de japeiro, aos 91 .anes de idade,
ainda eonsternada' COm a perda' sofrida, de público ex

tema' seus melhores agradecimentos aos parentes e ami-'

gos, aoS que enviaram flores, coroas e cartões de pêsa
mes, ou acompanharam as cerimônias de encomendaçâo
e· sepultamento daquela pessoa quetida. De modo espe
cial agradece as orações e palavras confortadoras do
Padre .João Heídemann, ao Dr. L\�e�ander Otsa e às
Sras. Vanda Mildnetz, Leonora DebaHn· e Iracema Vieira,

. que a atenderam durante a .Slla enf,�rmir)ade,. peJa .dedi
cação prestada.

A todos, enfim, o nosso agradl�dnumto profundo•.

OSNY CUBAS D'AQUINO E FJLHOS

a) Um terreno com área de 420,00 m2, �iÍkado com uma casa em madeira cóm

70,00 m2, situado a rua 151 - Alfionso Barte!.
.

b) Um terreno a Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, com área Je 1.423,00 m2,
. -, edificadO' com uma casa em alvenaria com 165,00 m2.

c)' Um terreno oom área de 1.128,00 m2, edificado 'com uma cas� em alvena

',��Il. ria (semi-acabada! com 56,00 m2, sit.o ,a rua Irmão Leandr?
cl) Um ,tern<no oom area de 744,00 m2, SIto a Tua 109, Acre, edlficapo com uma

casa em madeira com 105 m2 e um galpão com área de 40,00 m2.
'.

e) Um tel'1'eIlo com área de 350,00 m.2, sito a .riJa 89� Richart Piske, edificado
,

com uma .casa em alv�aria com 100,00 012.
f) Um terreno situado no, prolongamento da rua 10, José Theodoro Ribeiro

(llha d� Figueira), com 450,00 m2; edificado com. uma casa em madeir�
de 114,00 m2.

,.

g) Um terreno com área de 70.000,00 m2 situado na Estrada Geral Rio da Luz,
,

neste Município, distante a 2.000 m do calçamento.
���""� ._.. -�f:j:i'�,__ l�l

��rrw
UMA NOVAGERAÇÃO DE
SISTEMAS E DE IDEIAS

IMOBILIARIA MORADA DO

SOL LTDA.
,

Rua. Gumerdndo da' Silva, 72
Tel. 72.1250

CRECI N«1 740-.J - 11" Região

Y ,E N D E

Cível mostra trabalhos / 84
o cartório do Cível, Orfaeolôgíco e Anexos da 1 ª' e

2ª- Varas da Comarca'� Jaraguá do Sul, através o seu titular,
Adolpho Mahfud, relatou o movimento anual, em 250 dias
úteis de trabalho, prestando' atendimento diário de 8 horas.
nos períodos matutino e vespertino Na H Vara' civet, foram
514 -os processos que ingressaram, dos quais 2\ 9 arquivados;
arrolamentos e. inventários atingiram a 21 e arquivados 13,
além de 94' cartas precatórias expedidas "i 7f cumpridas. Foi
de 332 o número de sentenças prolatadas no, ano passado,
realizadas 58 'audiências e o Ministério Público desta Vara
emitiu 672 pareceres. . .'

Na 2� Vara CÍYel:, foram 701 )� processos que íngres
saram, sendo 298 arquivados;' arrolamentos

.

e inventários so-:

maram 24 c arquivados no ano 32; cartas precatórias, expe-
,

didas atingiram' a 90 e cumpridas 68 e as sentenças prolatadas
e devidamente registradas em livro próprio, somaram 531.
de acordo com o cartório Adopho Mahfud, que informou
ainda ã realização de 132 audiências e 528 pareceres do Mi�

nistério Público.
..,' "

.

No. ano de 1984, segundo o
.

relatório do Cartório do

Cível, foram expedidos 1.114 mandatos aos oficiais de justiço
e os pedidos de assistência judiciária (justiça gratuita), devida
mente autuados' e sentenciados, somaram 266. Expediu, aquele
Cartório, 1.600 ofícios aos advogados de outras Comarcas c

recebeu. du-ante o ano, 7.500 telefonemas, numa média diá-
ria de 30. . • . . .. . ....

O .titular Adolpho Mahfud observa que no período a

tuaram na Comarca o Dr. José 'Guilherme de Souza, Juiz do
Direito da 1 �_ Vara Cível e Diretor do Foro c nas férias fo
renses responderam. os .Drs.: 'Ivo:' HrGerlach e .Irineu Bianchi.
Ele ressalta que o Dr. José Guilherme de Souza assumiu
o ca=go nó dia 1 Q de setembro de 198:4 !de janeiro a agosto
a l� 'Vara funcionou com- jufzes subsiituros), com mais do
400 prooessos acumulados e conclusos para despacho.já tendo
despachado até. o final do ano passado -mais .:le 250 processos.
A promotoria de Justiçá das 1 � e 2ª- Varas foi respondida pelos
Drs, José Alberto Barbosa e Pedro SérgiQ� Stf11. .

o Senac e suas realizações em JS
Instalada oficialmente no dia 29 de março do ano pas

sado, a Agência de formação Profissional de Jaraguâ do Súl
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac,
realizou uma gama variada de cursos' eos resultados
foram surpreendentes e demonstram o alcance de um bom
índice de cumprimento da programação j-revista. O agente
João Beckhauser observa no seu relatório,� Direção Regional
do Senac que a Agência de Ja,raguá dO Sul,','lipesar de s'eu pri
meiro. ano de atividades, se sitUa em poüção de destáque entre
as demais no panorama catarinense.

.
.

,Acrescenta Beckhauser que, 'com �.aHsfação. em virtude
do apoio e receptividade da comunidade, podemos registrar
que no ano de 1984, fonam realizadas 1.01l7 matrículas, dis
tribuídas em 21 cursos ns diversas. áreas ocupacionais, em 51

'�as" líepresent,a�do 2.241 horas de treiohamento,: .sendo
que em teleducação (por �eSlpondência.), foram re<tlizadas
316 matrículaB'.

'Adiante, cita que das 1.087 matrículas; 986 àlul10S
concluiram com laproveitamel1te os cur.\os ministrados, houve
87 evasões que correspondem a 8%' e 14 reprovados, que
significa 1,3% de não concluintes. A exccuçiio <;lo programa
de produção alcançou 88,5% ,dO planejamento para a Agência
de Formação Profissional, que previa para o àno passado 1.585,
matrícu1:as, em 26 cursos diferentes para fl6· turmas, com �
carga horária de 2.975 horasIaula.

Do total das matrículas, 35,4% conesponder�m aos
cursos de iniciação, 7,6% dos curSOS· de qualifiçação, :34,5%
de I'aperfeiçoamento e 22,5% 'dos cursos 'de teleducação. Com
os cursos do Senac, laDO passado, na área de atuação da
'agência, foram atingidos diretamente os municípios de Jaraguá
do Sul e Guaramirim e, indiretamente, COlUpá, Sçbroeder e,
Massaranduba.

. .

•.j. • ••• :
O Senac pretende este ano expandir o seu tt:.abalho,

em busca de melhor formação profissional•.

..

Investindo
em pesquisas, em tecnologia
e na gente da nossa terra.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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C.C" Sul, neste Estdo;; domici
liada e residente em lUo da
Luz I. neste distrito, filha de
Udo Maas e de Erioa Drows

�aas,
Edital 14.119 de 15.01.1985.
Reinaldo Utecb e Marfa Alk'
Nudelll - Ele, brasileiro, sol
teiro .cj-erárío, natural de Jara
guá do Sul, neste Estado, do-

'

miciliado f' residente na- Riua
Roberto, Zicmann,362, nesta ci
dade. -filho de Arnoldo Utech

e de Waiii Plohr Utech. Ela,
brasileira, ,söheira, costureira,
natural cie Jaraguá do Sul ,

neste Estado. domiciliada e re

sidente na RUD Roberto Zie

mana, 362, nesta cidade, filha
d� Luiz' Nardcllí e de Ana
Nardelli.
Edital 14.i20 de 15.01.1985.
Nelson Ferreira e Dileta MeSCh

E!E', brasileiro, solteiro, indus
trrârlo .natural de Garuva, nes-
te Estado, domiciliado e Te-

si lente na RIJa Alberto Santos

Dumont. 283, nes!la cidade,
filho de Fugênio Ferreira e de
Malvína Ferreira. Ela, bra

sileira. solteira, do lar,' natural
de Doutor Pedrinho, neste Bs
tado, domiciliada e residente na

Rua Professor Antônio Ayro- \.
so, 487, nesta cidade, filha de
José �,resr;h e de Otília Ferra-

ri.
Edital 1..i 121 ,de 15.01.1985.
Luiz Tf.lllrdo ,MorbD e Mull
,Bittencourt L..: Ete, brasileiro,
vh!vo, utural de Luís Alves,
ne�te E,tado. domidlia® e

re�:de.nte na Ilha da Figueira,
neste dhli ito, filho de Artur

Mcrbi� e de Maria Tolardo

Morbis FIa, brasileira, viúva,
'co:;tureira, natural de Tuba

rão, neste Estado, domicilia
da c residente na Rua João

Planin�chec:k, 1.605, nesta ci

dade, filha de José Turibio de
B'ittencourt e' de Maria Isabel
Souza Bittencoutt,

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, man

dei passar o presente; editaI,
que será publicado pela ini�
prensa e em cartório, onde
será afixad� 4urante 1 S dias.

NASCIMENTOS ANIVl.:RSARIANTES
Proclamas de 'Casamento....

Aniversariam hoje: 19
Sra. Laurita Weiller Hilbert,

. Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro 'Civil do
Sr. Guilherme Schmidt, Sra. ..

Erna Braatz, Sr. Freimund
1 � D�st!1to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Lippinski, I uciana, filha de \ �atanna, Brasil. Faz saber que compareceram em Cartório,

Ademir (Dalvaff'ambosi, Hél-
exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se habilí

cio Chiodini, Wanderson, fi- tar�m, para casar, os seguintes:

lho de Waldemar (Magda) Edital 14,111 de 09.01.1985

r'h� OI dr isoeiro
Katia íí:1':.I -Je R,udibert (Ada)
Mathia!!o.
Di:.! OJ ri e !',lDeiro '

• I
'

.l'aa Ma.ce.l, filho de Venícío
(J csmare Santos, Edson, filho
de .2dga� (Laurena) Borchardt,
Marcos José, filho de Ot,li
(\ e.uc ia) Koerig.

C ampo Alegre,' 230, Ilha da

FigueiJ a, neste distrito, filho
de José Antônio Petry e de

Salvelina Sonson Petry, Ela,
brasileira. solteira, doméstica,
natm aI dc Patos Velhos, Pa

raná, domiciliada e residente

na Rija John Lafin, em Blume

.nau, neste Estado, filha de

Joaquim Soares da Silva e de

Saloméa Kuznyk da Silva.
Edital 14.116 de 11.01.1985.
JO'ié de Jesus e Irene Maria

Gomes - Ele; brasileiro, di
vorciado, operário , natural,
de Itiuba-Bahia, domiciliado e

residente na R-ua Luiz Gonza

ga Ayreso ,nesta cidade, filho
de Maria Ana de Jesús. Ela,
brasileira, divorciada, zeladora,
natural de Maracai - São Pau

lo, domiciliada e residente na

Rua Luiz Gonzaga Ayroso,
nesta cidade, filha de José de

Melo e de Gabriiela Maria

Joaquina.
Edital J4.117 de 14.01.1985.
ValdPcir DeIsoquio e, Le'JÕl'\
Peiter -- Ele ,brasileiro, sol
teiro, servete, natura1 de Bar

ra Velha ,neste Estado, do
miciliado e residente na Rua

J�im,me, nesta cidade, filho
de Antonio Delsoquio e de
Maria Caviquioli Delsoquio.
Eia .hrasilelra, solteira; do
m'::sti,. ,I, natural de Horizontina
R:o o, ande do Sul, domicili
ada e rrsidentc na Rua Join

ville, reita cidade, filha de
Armindo peiter e de Romilda
Gerhardt Peiter.
Edital J&.118 de 15.01.1985.
Edemar Laube e Marise Maas

E'e, b\ � �neiro ,solteiro, ope
rário. l1'nlral de Jaraguá do

Sul, neMe Estado, domiciliado'
e residente em Rio da Luz I,
ne�te dl),uito, filho de Renata'
Laube. Ela ,brasileira, solteira,:
servente ,natural de Jaraguá

/

Ra!'. Anésio Ludo München e Do

rUdt; Terezínha dos Santos -

Ele .brasileiro, solteiro, mar

ceneiroí, natural de Luzerna

Joaçaba .neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua Ir

mão Leandro, nesta cidade,
filho doe Bettholde José Mü

nchen c dc Suzana HuIda Sch-

,iindwcin München.Ela, brasi
leira solteira operária, natu

ral de Guaramirim, neste Es

tado, domiciliada e residente

na Rua Uruguai, nesta cidade,
filha de José Manoel dos San

tos I! de Izabel Maria dos
Santos
Edital 14.112 de 09.01.1985.

Cópia recebida do Cartório de

Registro Civil de Pomerode,
n-ste Estado.
Haroldo Siewert e Elia Rein-
ke Ele .brasileiro, solteiro,
industriário, natural de Pome

rode, lIe!>te Estado, domid:"
liado e residente na Rua Ri
beHl" Luet-ke, em Pomerode,
ncsi'e E. tado, filho de Ralf
'Siewert e d!' Cecília Siewert.
Ela, bra.·iJeira, solteira, indus
triária. ,ratural de Jarnguá do

Sul, -neste Estado, domiciliada
e residente em Rio Cêrro II,
ne"te distrito, filha de Elmo
Reinke e de Erica Fischw
Reinke.
Edital 14.113 de 10.01.1985.
Arnaldo Baddaratz e Terezi
nha Spezia, - Ele,'>brasileiro,'
solteiro pedreiro, natural' de

Blumenliu, neste Estado, do
miciliaC:o e residente na Rua

Bahia, Z85, Jaraguá-Esquer
do. neste distrito, filho de
Bruno Baddaratz e de Maria
B�ddaràtz. Ela, brjasileÍíl1a"
solteira, operária natu�al de

Ascurra, Deste Estado, domi
ciliada e residente na Rua
Bahia, 2f,5. Jaraguá-Esquer�
do. neste distrito, filha de
Walmor Spezia e de Inês
D�llprá Spezia.
Edital }'4.1í4 de 11.01.1985.

-

Alceonir J6ão Gotz e Cfeúsi
Terezinba _ Bastos ,Am,aral,."...

,

Ele, brasileiro, solteiro, laVrá-"
d.Jr ,natural de Cörupá, neste'

' ������������������������
E5tadl). dO;11iciliado e residente Compre uma Honda em 1\101'0 :SCHROEDER e

em RibeÍl ão - Gr"de do Norte, economize gasolina e CÚnheiro. Verifique nOssos planos
neste dí,trito, filho de Alberto de pagamentos e a nossa.'Ünha de produtos.'·
Gntz r de Alinda Götz. Eta, Temos também à venda motos usadas.

brasileira, solteira. do lar, na
f,ural de Correia Pinto - neste

·Estado. domiciliada e residente
em Ribeirão Grande do Norte.
neste distrito, filha de NeId

Rogério Nunes e de Azenaide
Ba�to�' Amaral.
Edital ] 4.115 de 11.01.1985.
AdoIar petry e Maria Zelia

SOlIres da Silva

Efe, h;'a�ileiro, solteiro, Vlgl
lante bn.:ário. natural de Ja

raguá do Sul, neste Estado,
domicili&do e residente na Rua

,\niverliariam domingo
S"a. Terezínha Müller Ersching,
Sra. Karla Henschel, Gild;l
Klein, Sra. Dolores, esposa de

Curt Birkner, Srta. Clotilde

Inês Gonçalves, Sra. Solange
dos Santos Mahnke, em San-

bia 05 de janeiro -;

Ramiro Tadeu, filho de Máfio
(Nilz�) \\'isnieOO. Silvana, fiÍha
de Angelo (Dorildesjl.eunert.
Rafael, filho de Paulo (Maria)
Rosa.
Dia 06 de janeiro
João CalIO$, filho die Jacir
(Marcíj Fermígari,

tos.

Dia 21 dE janeiro
Sr.Edson Wurbaftig, em Ctba,
Sra. Ursula Enke, Arno Lip
pinski,
Dia 22 de janeiro
Sra.Adelaide, "esposa de Ingo
Lange, Dr. Livinos Spengler,
em Curitiba, Sra. Isolde W

Krüger.
Dia 2:\ de janEiro
'Sra. Edith, esposa de Livinos

Spengler, elTI Ctba, Sra. Illa,

esposa de VJdor Viergutz, SFa'.

Leonida GI amkow Pranzaer,
Sra. Gertrudes, esposa de Al

fn�do fiedler Noêmia Costa.,
Sr. Aírton Schwartz, Srta. Ro
sane MOl":ttl,

Dia 11 de Janeiro
Dia 24 de Jnnelro

FeUne fUb d' C 1 (S I
,Sr. Pllulo Donini. ein S.Paulo,

l' , o e ar os te a) S W'll M h k S H 1
Manrjch. Anderson'André, fi- _ Hr. hJ Yt N,'a dn e, ra·O e ga

Ibo -de Aldomiro (Adll}ina.) ��sc e ',ar t. em uar�

Weiler. rJllnicc .vaQia,filha de �Ul�, Dr. p:mloJI�en;zes lide
Ac.lernir(lorcJla)Krenke: Fábio (/� .onça, em e. ose ta

José, filho Je Pe-dro (Terezinha) D�e �5',,· ir'
B .. .

A R
.

Ia � "c Jane o
ar,n. ni( ennqueta filha- .

'

de P
.

(EI et )FI
.'. pSra. Brunh)�de Mahn:ke Sch-

aulO es e' onam. möckc!, e�po!>o do nosso Di-

retor. Sr. HeulS Edgar Raeder.

Alex<\T.!dre. filho do Dr.Mário
de Alcir (Carim) Bochm. em. JIle., Sra.

L:::onilda Tambosi, Leonilza En
ke, Sra. E�:ana da Silva, em

J.Ile'.. Sra. M:argot AdéUa
'Grubba Lemann.

Dia 07 de janeiro
Márcia, filha de Alfredo(Elvrra)
S!.:i:1. Osmar, filho de Olindo
(Marll)N;cbdatti.
Dia 09 de janeiro
Janair.a, .fíiha de JO�ge(Ivana)
Bertoldi. Grosby, filho 'de Sa

n:'ir (Marli) Motta. Eduardo,
fIlho .de Altair (Maria)Fuzão.

Dia 10 de jaDeiro
SltSA;'l'_ filha de GeraldO(Anp
la)Vll:'lra. JulIana Costa, filha
de Hélio (Lourena) Alecrim.

Dia U de janeiro
Ana, P:.iula, filha
(Landi) Kr1:it�zch.
Dia 1S de jaDeiro
Thatiana, filha de Jaime(Irani)
Souza.

COLUNA RorrÁRIA
xn Conferência Nacional de Rotarad Clubs

Chapec6 será sede da XII CONARe sob os aus

pícios do Rotaract Club de Chapecó, n0S 'dias 23 a .27
'

de janeiro de 1985. Da bem organizada programação
c�n.sta ;�ntr� outros tópicos ,o seguinte: trê� rotarianOs
cat{)goriz'ltjo�. prQferirão,paIestras, sendo um ex-Gover�'
nador; umJ adC\logad? ,e UJ;n professor, que diSSertarão -so-'
'br:- os tenias- IWTARAGf CLUB ,E SUA ORGANIZA
ÇAO, .ruV�NTUDE. LUTA E TRANSFORMAÇÃO
e EVOLUÇAO F,AMILIAR E DTSSOLUC'ÃO - SUAS
CONSEQUtNCIAS.

'

.. ,'Para ma'io 'es informes' contactar ,pelo fone 0497
22-1442, com a Secretária do evento Civonei. Con;.,Ít8-se
a todos os rotaractianos participarem daquela Confe- '

rência, prestigiando--a, :pois, o R,}taract é uma fonte
jorrante de recursos humanos.
Rota''Y Cluh, dE' Guartlmirim

Significativa reunião realizou recentemente o Ro
tary Club de Guaramirim, contando com a presença do
Gover'nador do Distrito 465, Dario .Maciel, ano 1980/
1981, e com oito rotariªnos paranaenses� do Rotary
Club de São José dos Pinhais, tendo 3 frente o seu Pre
sidente José Carlos Ferraro; que homenageou os rota
rianos de Guaramirim, fazendo doação de lindo Quadro
aerofotográfico da cidade de, Guaramirim. ' A reunião
transcorreu num alto clima .de cordialidade, companhcl
rismo e muita 'amizade.

Aos assinantes, anunciantes e leitores: EstaDios 0-

perando com uiaquinário próprio desde a primeira edição
do. an.o. Nos exc1;lS�os pelas falhas' ocorridas por pro
'blelilas de ordem

J t�cnica. E solicitamos a Sua com

,pr�ensão, nas falh!l5, 'qúeo Itd�ó
'

,

.

•

'...I. \ ,''''.

Marschall' Polimentos
Serviços de lavação, polim€n�o, teto, estofamentos

)

e limpeza em. geral.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227
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Adjori husca seu fortalecimento
A Associação dos Jornais do Interior de Santa Cata

rina _. Adjori/SC, que tem na presidência o jornalista Darcy
Schultz, de 'O Celeiro', de São Miguel do Oeste, reuniu sábadg,
j::-, Casa da Cultura de Blumenau, os associados, onde fora,ffl
discutidos e decididos sobre a eleição de cargos vagos na di':"
retoria, fixação das mensalídades para o primeiro semestre
de ß5, apreciação

-

do orçamento e
- despesa, redução do tempo

de circulação para admissão de novos sócios, adoção dos sim
bolos (logotipo e bandeira) -

da Adjori/SC, entre outros assun-
.

tos.

A Adjori reúne vinte e cinco jornais, dos quais 20 se-:

maná-ias, de todas' as regioes do Estado. O esforço dos
_

ad
iorimos .este ano ,será no sentido de aumentar o quadro as

sócia' ivo, para que a. entidade tenha mais força e possa ofe
�ecer

_
maiores e meJhbres' serviços -

a seus associados. E para
que o objetivo seja alcançado;. as reuniões doravante

- serão
regionalizadas (a região Norte

-

é representada pelo jornalista
Flávio José Brugnago, do 'Correio do Povo', ria qualidade
dé vice-presidente), procurando-se, com ísto, motivar os dire
tores a associarem -

seus órgãos na Adjori.

A entidade pretende fortalecer-se e buscar com a sua

representatividade, apoio aos jornais do interior junto aos

Órgãos' governamentais e agências de :

publicidade, 'pois com

isso os pequenos órgãos de imprensa, os chamados jornais de
comunidades, terão 'condições' de oferecer melhores serviços
e melhor qualidade editorial e' gráfica, que todos perseguem.

,< Clínica de Olhos Jaraguá
DR. WALTER CORAL

. ,OFTALMOI..OGISTA. .
. "

Atendimento: 2"', 4'" e 6t! feiras, das 8/12 horas e das
14/20 horas. Atende.se também com 'hora

marcada.

Rua Guilherme.Weege, 7'2 (próximo ao Café Bauer),
Telefone; 72-1.368

. CORREIO DO POVO

íNDICES ECONôMICOS

ORTN

Cr$20.1l8,71
Cr$22.110,46
Cr$24.432,06

mês: 12,6%
mês: 9,9%
mês: 10,5%

INICIA-SE A COLlIEITA

DO ARROZ
Os órgãos governamentais

lígados a agricultura divulgam
as estimativas da safra 1984/

85, das nrlncipais culturas' ca

faiinenses. No que se refere

ao arroz. cultura de maior

expressão na regiAo,. os tra

balhos de plantio' da safra �4/
85 prossegui am no sul do Es

tado c/ algumas .dificuldades fa,
-ce as chuvas' ocorridas no mk

passada. F<tiP18-Se, contudo,
que neste momento, as 1a

vouras enconr= "l-se em vá

rias fases de d�senvolvimen-
, to.

As lavouras cuia fase está

mais evoluída encontram-se

na região de Jaraguá do Sul,
onde cerca de 20% delas es

tão no estágio dI>. floração e
.

gramação. Em Massarande-
ba a colheita está se iniciando,
confisurando um relativo a

traso
�

motivado pelo frio pro

longado nesta safra.
.

Apesar desses' contratempos
as perspectivas d : produção
oara a atual safra continuam
sendo de 459.660 toneladas,
das quais 364.500 ton. a se>

rem .obtidas em lavouras ír

rigadas
.

e 95.160 em lavou

ras de' sequeiro. Isto repre
senta uma expectativa de cres

Ciménto da ordem de 1,7%
sobre a safra 19S3/84.

Novembro/84
Dezembro/84
l'tlneiro/85
UPC
Jul.-'Set./84
Out.-'--Dez.l84
Jan.":'Mar.l85
CADERNETA DE POUPANÇA

Cr$I}.254,64
Cr$17.867,OO
Cr$24.432,06

. .sESI PREMÍA. INVENTOS

INDUSTRIAIS

Novembro/84
Dezembro/Bé

mês:13,163%
mês:l0,449%
Mês:1l,05 %,Janeirol85

ALUGUEL RESIDENCIAL
Novembro/84 'anual:153,23%
Dezembro/84 anual:149,58%
Janeiro/Bf anuaI:155,79%
ALUGUE� COMERCIAL

sem:57,04%
sem:58,16%
sem:60,00%

.

.. Noyo J)iplo. ata." ..

Categoria e pra quem tem.

anuàl:210,97%
,anual::215,27%
anual:22J,7 %

Novembro '84
Dezembro/Bd

•

Janeiro/�5

sem:'80,50%
sem:82,lQ%
sem:84,32%

",-�.
�

.�

EDÍTAL DE CONVOCAÇÁO

. Pelo presente são convocados -os Senhores Associ
ados da SOCIEDApE SPORT CLUB EST,RELLA, em

dia com suas mensalidades, para reunirem-se em As-
, sembléía .Geral.cOrdinâria, na sede do clube, no dia 03

de Fevereiro de 1.985 às 9 horas em primeira convoca

ção com a maioria de seus associados ou hora-após, em

segunda convocação para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:

19) Apreciação e Aprovação do relatório rlf...

rente Gestão 1984.
,

29) Eleição e posse da Nova Diretoria.

39) A!jsuntOS" diversos.

Jaraguá do Sul, 03 de janeiro ded985.

Sociedade -Spor; ChÍb Estrella
Gustavo Mathedí Presidente

O .Sesi e a RBS/TV, estão

,lançando, à nível estadual, o

prêmio Talento Brasileiro -

Concurso F8;m Premiação de

Ih\rentos Industríais, que ob-
, 'J�h1la.· ,I'reiniar anualmente. i�
venções de operários brasllel

"

'

ros; que sejam 'inéditas e te
,

nhsm aplicabilidade à realida

de inôustrial brasileira. As

iit�crições já estão abertas e

serão encerradas no dia 28 de

fevereiro de 1985, e serão res

tritas a trabalhadores da in

dústria, exceto diretoria e pre
sidência. No caso de desem

pregados, estes deverão com

provar sua condição de in

dustriário mediante a apre

�nt,áção da carteira 'profissio-
nal.

,.

.\

As Inscrições deverão ser

entregues nas unidades do Se

si da região do candidato, no

caso locai, no Centro de A

trvidades do �si de Jarazuá
Quem tem Diplomata.sabe o 9)le.é categoria única. Isto é tãçaurcmânco quanto �" Yen:ha

", .

'". ' ... ',.. do 'Sul, na Rua Walter Mar-
transmissäo que o Diplomata tem. AIi2s, ele tem mais do que isso. Muito mais. -, ,

' "_' '-

ser- O prlmel--�O. e; .ouardc. O pdin.eiÍ'o colocadoO Diplomata tem confono, muito luxo e é própria das,pessoàS�ueg05tam de estar
â frente. • '

"
_

Comovocê.Esabedeumacoisa?ODiplol1l.2.�,a1émdomotor4cilincfros.tambémtcmanova .'".'., -i '

'.': c' ,reoebe·á, Cr$ l' milhão e o
t

. \'pçao demetor de 6 cilindros a álcool. O rnaispotente do'JlJasil. Mas. se de é�'lte, também - .. " ' , -

'

,

l' d C $ 500é sofis-Ucdo. Muito ooflSticado. Por uerOJ;>lo: o b3,llCOmseiro vem com apóio para cabeça e
. segunr:1o', -tooca O r

dcscansa.braçocenual:Tem h,ccleleiruradeduplófoao. Sombreiracomespdhoilumióado.' Emm"e:ndo··r.fer· Com. V'eI·C. L,td':a.'. mil, ,à hível ,estadual e, Cr$Revestimento des bancos em veludo cotdê. Console com extensão. dot<:do de cinzeiro c acendedor 11 ..

para wmpammenrn t:..seiro. AI condicionado e dirc<;ão hidráulica normal e de linha complementam ..
' tO milhões ,e" Cr$ 5 milhões,

CS("cr���}�::�����:ê�=����°pf'��/=�=�p�o -36mw Av. Mal. Deodoro, 557
_,

Fones 72-0655, 72-0060 e 72-09,,69 ,'�,{),'dPri�,e�rOl' e' s.egunldo �OldO-na sua ?:;�.lda e venha conh<:cer o novoD,plomata. ., :.._ Jaraguá do Sul _ SC. ";',
:
ca os' a -!lIve naClOna e, am a,

Vocêvai ganhar em lwro, tODfutto, potenciai: muita categoria. MIr"ca de valor Cr$ 3 ,milhões, ao terceiro
melhor colöcado.

-

..

r p<C,-' .--
• ,__
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PÁGINA '06-CORREIO 00 POVO' '.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal, de Janpá do Sul

DECRETO N9 1.058/85
'lleconhece oficialmente a Rua: 482 't.

.

O PREFEITO' MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SULf ne IUlO

de- suas atribuições e nos termos da legislação vigente, em especial no inciso XXXV

do art. 70 da Lei Complementar n9 5/75 e o art. 48 da Lei Municipal tf1 575/75,

DEÇUTA:

Art. 19 - Pica aceita e- ofiéitllliente reconhecida a vi&' de'éÚ'
'culaçâo localizada perpendicularmente à Rua 103 - Leno Nicoluzzi, Zona Urbana
deste. Município, contendo 750,00 m2, abrangendo 637,60 m2 do ún6vel de ALCEU
ZIMMERMANN. Matrícula Imobiliária n9 5.036, e 112,50 m2 do imóvel de ADlLIO
JOSl! DEMA'THB e EMI VOLtOLINI DEMAml!, Matrícula Imobiliária n9 10.942.
.' '; Art. 29 - A citada superfície passará a integrar o. Patrhnônio

Público Municipal, na categoria de bem de uso comum do povo, após o ato de regis
tro da Escritura Pública de Doação em cartório' competente, com base na planta
anexa aprovada pela Secretaria de Planejamento em 07/01185 (Processo nQ 3.404-

84)1 recebendo o' n9 482, posicionada no índice 0-12 do mapa oficial urbano.

.' Art. 39 __,. A rua em questão possui 75,00 m de extensão médía
.

.. e .leito CM"�oçávé:I e passeios com 7,00 m e 1,50 m de largura, respectivamente,
Art. 49 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi

cação, revogadas. as disposições em contrário.

.Jaraguâ do Sul, 8 de janeiro de 1985.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO' KONBLL
Secretário de AdMumttação e Finen§8S

ZBEse Q

QQ1a • nm innio

·LEMBRAS-TE,
(IV)

'MANO?'�
• J

.
. Se de uDf lado (» Castigo da miDha fuga era uma forma

de me educar, do outro eu acertara na previsão de futuro eco-
.

nomlsta que' haveria de ser. Da fracassada têntativa de abas

tecer o Brasil de óleo de linhaÇa de fibra de J,biho, que viria

SOmente moiro mais' tarde, partimos da Dr.Pedrosa para a

Comendador Araújo, perto da Praça 9s6rio�
Era tempo de uma revolução. A cidade andava cbeia

de oliifonnes e só se falava em movimento de tropas que vinham
do Sol em direção mo Rio de Janeiro. Queriam amarrar os seus

cavalos nos obeli�cos erigidos nas pfaÇas da Cidade Maravi

Iihosà. E sabemos que o 'fizeram, à moda gaúcba, tchê!

, Muitos soldados cem suas esposÍls estavam acâiltonados
na 'pensão' de D.Ida, eles com seus uDifornÍes cáqui, perneiras
pretas .

e lençoS vermelhos no péscoço, ténc10 comb adereços
. enormes facões e pesados fuzíS.

.

O medo C" a curiosidade revezav.am...:se ·tml n�S8& ca

beças infantis, sem poder compreeQ.der o,que poderia ser .uma

revolução.
·E para que? .

E para que, se até hoje não temOs resPostas para tantas
outras que vieram depois! . . ..

.

Tempos.que a. poeira dós anos engoliu e nio pudemoS
recordar... . .

Lembras-te da rua Cindido 'Lopes' ?
Era a paralela da Av. João Pessoa -.a bOca maldita dOi

dias de hoje.

Na f.ita de outra Igreja pelas redondezaS, frequentamoS
óo memo prédio Surugi os domlnicals do Exército da Salv':

ção, a famosa orpnização 'reHgiosa inglesa, com Ileus unifor

mes azul-marinho, as mesmas que nas últimas" cheias de 84

acorreram à' Br.usque e -foi Iâ que conhecemos' as primeiras en

�hentell urbanas pelo transbordamento do riO que corria debaixo.

da coustrução, alagando' a João Pessoa, a Doutor Murici, Praça
Carloi Gomes, a José Loureiro e'por aí afóra. Eram os dilú

vios curitibanos que a engenharia (e até o jaraguaense dr. Bal-

4ur Magnos Grub.,a ...;. ó Stuka ..... e ex-assessor técnico da

.-reteitura de Jaraguá, na adnlinJstraçiio Mayer-Schmöckel)

.!esolveu para todo o �empr�•...
Lembras-te que, de lá, fomos para a periferia da cidade?

.Era o tempo em qae,C-.wtiba se tornava gr.ande e empurrava
õs menos aquinhoados para. oS. bakros, de 'forma ordenada e

sadi� Não era como boje; omte apesar de tod� o progresso
, � :riqueza que se .exi� Q paisagem pela muralha de uma flo

resta ele pedia, o �1t8nte recebe o choque ao entrar pela Ave-:

nida das Tones que exibe como cartio de visita, as constran

lentes .chagas da miséria humana. Quem labe um .avlso, uma

advertência 80$ .forastelros que sonhalD cOm aranha-céus dos

fuJUlOS, mas amárPßl Ja na .vida numa sargeta . de que s6 se

sétvariam, retornando de onde vieram, �ne seguramente é me

Ibor do que, com� a borboleta.nQturnä, que se deixa ofuscar

pelo brilho enganoso das luzes da cidade.

Pilarzlnho nos abrigou numa casinha de madeb;a dos

GUDlZ, perto da Cbácara do lSarrozo, ( com 'z",

que é mais forte, no dizer de seu 'filho, dr. R�beito- Barrozo
Filho, diretor do '.Jornal do Estado' e Certorârío) o dr. Roberto
Barrozo do vibrante e cqmbativo 'Diário da Tarde', o diretor

qUE! fazia tremer as bases da plítica curitibana de seu tempo,

,A casa ainda existe e fica defrónte do· Vasco dos diäs atuais.

Lã nsscia a Romualda' SOlezld, a:Bossa 'Maliij'�
l\fodvamos, buJJ.b�n:t, pot.·aJÍit...·.(dinpD 'nüma depe�ên

da dos pals' de .�poldo ErfbaI; ,opde nasceu, Hellmnth, "IlOSSO

mano mais novo, que se foi aos 42 anos, vítima deste mundo
.

cão em qU�'estam08 menuJhâdos.. -'
. '"

.

Depois v_··à �nhãda: '���trQçãp � casa .próprla, de
m&delrà, por -muito tempo sem mata-junlas, por onde o vento

frIo'-t5opI'a98'� fresta; é b4Ss s' Ú'emeneDI baixo dos pOucos
c:ôbedores .dIIpOIdveII..

. , ,

.

PodIa
. faltàr. - tOdO, .�. certeza de um' �to para se

abrljar .... JDteDipérl_ :era ,omà experiência nova, .salvadora.
Para' formar a sexteto, chegou-se a n6s' (, primo Neves,

órfão de pai e mãe, que 1li0rrenlm depois de violenta epidemi,p
de fébre tifóide. :It nosso irmão por lidó(lio, Colli os m�smosl
direi_ de 'fUho" de D.Ida. -

;�"
.
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Assinatttra para JaraiUá do Sul Cr$15.000

. Outras cidades , . . . . . . . . . . . .. Cr$20.000
. Número Awlsp , . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 300

,.
'

Número Atrasado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ -400

Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro-
pal Propaganda Representações Ltda.

.

Este Jornal é. associado a ADJORI/iC e ABRAJORI.

Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestÕ6s para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RE�JO.ARlA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

. Agora também aquecedores
�

a

energia' solar.
, Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

,
��-------........------....--------------�----------�,

Lanznaster - O' SEU RELOJOEIRO

ReI6gios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos' para presentes em todas

.
as oeasíões.

LAN'ZNAS'nk UD :na M"l.Veodoro, 364·Fone 72-1267

A moda certa em roupas e calçados está na

qNOERELA. Viste-se bem com a

moda Ver ã o da

CINDERELA ,

V�te bem. A moda certa, na Getúlio Vargas
e na Emílio Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS

SórViÇC>8 de terraplenagem ,e aterros

TUBO� SANTA HELENA
Tubos de eonereto para todas as obras.

Consulte-nos!

Rua Johmfte, 1.016 - Telefone 7:'1101

SHARP e DISMAC
Venda e assistência técnica autorizada de oaleubldoraS

eletrônicas para Jaraguá • região.
COMERCIAL FLORIANI

Oficina de máquinas de escrit6rio em geral.
Rua Venancio da Silva Porto,353 - ao lado da. Weg-l

Telefone 72·1492'

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão do Itapoco

. ...HA 45 ANOS
...HÃ ·10 ANOS

- A Tribuna de �o JOIé, de São José dos

Pinhais, cOmentava a recente viagem do Se

cretário de Viação. e Obras Públicas do Pa

raná ao Rio de Janeiro que, na 'Velhacap'
conseguia inCluir, no. Plano de Viação Na

cional entre muitas 'rodovias que beneficia
vam o vizinho estado, li BR 59 (trecho Cu

ritiba - Jolnville)� melhoramentos e pavi"
mentação. Só 20 anos! E a gente achando

que já passaram wis 4.O!.

- Numa festinha de- aniversário de Marco

Aurélio Paterno elegía-se Maura Schneider,
filha do então Coletor Estadual em Jaraguá
Mauro Schneider - 'Miss Brotinho Jaragoa
ense', O júri era. foriDado pelas srtas. Margit
Horst, Maria Elens Neves e os srs. pedro

.Fagundes" Ivo Hasse e �ório José Seihret

ner.

...HÃ 10 ANQS

- O Rotary Club Jaraguá do Sol elegia a

nova direção do Clube, recaindo a presidên
cia no rotariano E�gênio Victor Schmöckel

e a secretaria no rotariano BfU�O Breithanpt,
para o ano rotário 1975 - '1976. Sucedia que
em fins de maio/75 a vida do presidente e

leito dava uma guinada de '180 gráus e coube

ao rotariano Mário Tavares da Cunha a ad

ministração do ano ....otário. :

I'- O Coos"o Nac:ioDal de l'etr.�o dJI

�gava a nova tabeta dos preços da gasolina.
O aumentoo era de 10,28% passando a

gasoil_j
,

na comum a custar

,crs
1,00 o .litro na Capi

tal do Estado.e a ,gasplina azul Cr$ 2,65. E

hoje? ..

.

- A Arena estudava muda.nça da camposI
ção dos diretórios ·munici�. Wilmar Dal

Ianhol dizia também que' 'a doação do voto

distrital misto é imJortante para sanar doiS

problemas sérios que os partidos enfrentam:

a pressão econ6micà e, a autêntica represen
tatividade. 'Depois cP partido adotou a sigla
de PDS e a estás hor., apesar de toda a

boa vontade dos 'pOlíticos", está tio depau
perado' que não tem remédio no mundo para
satvá-Io 'da morte. A não ser que apareça
um 'casufsmo'... .

� RealizavHe o XXVI Congresso Nacio

nal de Botânica e n Simpósio BrasDeiro de

Bromeliáceas, promovido pela Sociedade de

Botânica do BrasD. O Pe, Raolino Reitz, pre-
-sidente do Congresso, dirigia oficio a Alvim

Seidel, informando-lhe que a Comissão 0r
ganizadora indicara' sen ilustre noine para
Membro da COMISSÃO CONSULTIVA do

Evento, 'mercê de sua notável coltura, ex

periência e atuação marcante no âmbito da

Botânica'.

Paraná

- De acordo com o pedaço do 'Correio do

Povo', d, ,22 d. maio de 1940, que o Cas
cudo teve a gentileza dé nos encaminhar,
a agência alemã TO noticiava a situação na

Noruep, depois do· reembarque das tropas
.

bdtânh:as. Dizia' a agência: 'Isto implica em

que d'oravante se encontram fóra do com-
,

bate ,as divisões norueauezas mobllizadall em

começo de abril por ordem do antiao go
verno noru�guez. A massa dessas divisões

càpitulou e 'Sua. desmobiUsaçio prossegue. A
penas alguns � destacamentos noruegueses, a

que aind� não chegou a notícia dos ultimos
aeonteetmentos, ,continuam ot;erecendo re-

I slstencla. As forças alemães cuidaram
.

dei
I

impor tBmbem ali a ordem' com toda a ra-
.

pidez. Os ínglezes tratam de demfnuir a im

.pressâo de sua' derrota no sul da Noruega
por uma rf.etividad,e redobrada em Narwick.

Tropa" de choque, especialmente nerneguezas,
procuram em vão tomar Os postos avançados
allemies ao passo que unidades da esquadra
ingleza protegem as operações terrestres'.

...HÃ 40 ANOS

F
,.

armaCla

Deixe e aVÍIlI'lClto de inlas receitas !las' m!os de quem entellde do ramo.

: .

Administrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos de experiência,
sob a direção de Neila Maria da Silva - CRF-1402/SC, filha. de Jaraguá do Sul.
Aviamento de receitas, medicamentos, perfumarias e os melhores preços da praça
estão aqui. Venha cOnferir! - ManteDlO$ convênios com Sindicatos.

Av. Mal. Deodoro, nC! 1.771 (perto da ponte do Vailatti), Fone 72-1689 • JS/SC.

- O pranteado Jóão' Wiest divutga a se

guinte nota: 'Aparelhos de Gasogenio - Levo

ao conhecimento dos interessados Que acabo

de mentar uma bem apal1'elhada oficina para
COMtrução e reforma de APARELHOS DIl:

GAsOGENJO, na antiga oficina mecânica do
Sr• .JuDo' Piazera"-, Como a cidade era pe>
quena, butava -

apenas isto. Todo mnndo

!;labia onde era, Perto da Prefeitura.
i - Angelo Píazera, 29 Secretário da Asso

dação AtJ�àl Baependi �'VidllV8I 'todaS

as senhoritas que fazem parte do qnadro so

cial', para uma reunião na sede social (altos
de BDhar Tufi). Era o prédio na GetúUo

Vargas, defronte do atua', banco do guarda
chuVa e tinha � finalidade o delenvolvi

m.nto e inó'Vimentatão do Departamento Fe-
miiJino do clube.'

.

...RÃ 30 ANOS

- A jornalista Marguerite Higgins que eSta
va pubHcando uma série de artigos sobre

sua recente visita à Rússia �8finnàva que n�o

podia dizer' ao
.

certo. se St�6n morreu de

morte natural OU foi assassinado, �evido •
que muitos de seus su�a1temos imediatos

e conselheiros desejavam a sua morte.
- A Argentina era castigada por intensa

onda de ealor, Na capi�l a temperatura su

bia a 369 graus centígrados. No outro lado

do Rio da Prata, no Uruguai, a temperatura
chegava até 30,6·graus. Na região central da
�entina III temperatura era a mais elevada,
rtptranclo 41,59 em Cordoba e 40,79 em

Tueaman.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul,- Semana de 19 a 25 de janeiro de 19S5,'
-_.!.,._._- .:� .. ,,"',,:, -.«,

PAGINA 08
;T .. -:_' "

CORREIO DO rovo- ',!'ii

As feras atacam
(Parte J\l)Ü!mto de José Castilbo Pinto

-.Oi 'come, vocês estão 'bonítes, vestidas com eLegância
e bem tratadas, parecendo que são moças finas e de f;i
mília rica, e afinal de contas o que andam fazendo por
estas bandas, acaso são daqui mesmo?

'

- Somos gaúcbas, COOl 21. anos de idade e solteiras,
funcionárias bancárias residentes em Porto Alegre, e.
como estamos em férias pegamos aí o nosso Passat é

vieDlos conhecer nm pouco do estado do parllDá.
.

- E o qne acharam tio Paraná e do seu povo, no en
.

tender de vocês será que merecem um julgamento igual
ou mélhor do que o estado dó Rio Grande do Sul' e seus

valentes filhos riograndenses'!
.'

- O paranaense tem multa semalhança com o gàúcho"
até DOS hábitos, e por outro lado achamos que no pa,ràuá
e' sua capital Curitib� bem como em Ponta Grossa há.
mais facilidades para se viver do que em Porto Á1��.' ..
- Já que-vocês coask.eram Curitiba e Ponta Grossa ci
dad'1S tão boas, vai aqui o nosso convite para nos acom
panharem e conhecerem �oul:ca; ótimas cidades, paranaen
ses como CascáveI, Lcndrína, Maringá, Apucarana etc•.
- 1\gnulecemos o gentil, convite,

.

mas ,não podemos
&ceitá-:-Io porque nossas férias estão terminando e vo':':'"
tamos boje mesmo" à Ponta' Grossa. e depois de amanhã
cedo estaremos viajando para Porto Alegre.

.

- Mas se saissemos agora, nós três neste Opala e nos-

ses dois companh�iros no Passat com sua .amiga e nOS

seguindo, amanhã pelo almoço estaríamos de volta e com

tempo suficiente para vocês viajarem à Porto Alegre.
- TomaJllOs a:agradecer II gentileza, pois desta vez não
é possível visto. que todo aquele que está viajando corre
o risco de um éontr..tempo (seria uma premonição?) c

se. �t() nos acontecesse agora tãO longe de casa; dos fa":'
mílíarcs e do emprego; seria uma coisa incômoda, nada
gratificante. ,

.

\ - Vocês discordam de tudo, são:muito contesfadoras,
e ja que é assim salLam então da verdade;- Isto é um

.

'assalto e agora 'vocês noS acompanham de qUalquêr ma
neíra ou do contrário nã saem daqui com vida.

.

(Esse foi o diálQgo havido 0,0 recanto turístico de Vila
Veilia próximo de Ponta Grossa, entre as jovens Gra-
ziela e MicheDe que dirigiam um Passat e os íadívídeós

.

Onofre, Rufino, Deodato � l'ibúrcio que ocupavam um

Opala).
As duas moças chorando e implorando misericórdia,

embarcaram ,-' fOrça uma no Opala acompanhada de dois
màrginais, .8 outrà no Passat em companhia dos restantes
dois bandidos que então arrancaram em velociêhlde.

(Segue)

Jomack Com.. de Máquinas
Assistência técnica de máquinas de �critório em geral,
arquivos, cadeiras. giratórias, mimiógrafos; relógios de

ponto e caixa registradora.

Rua Barão do Rio Branco, 333 - Fone 72-1486

DR. CElSO QRLANDO STORRER DA SiLVA
Angiologia CÍ'nka e Cirurgia Vascular

DoenÇ3.s �a circulação, varizes, arterioesclerose�
twmbose, emàolia, erisipela, flebite,

hemorróida, etc.
Rua Guilherme Weege, n9 34 - 19 andar
Fone 72-2500 - J�raguá do Sul -SC.

o EXÉRCITO BRAS'U,-EIRÓ'
-,.-, ,.

l

'ATROPELOU' tOCOMOTIVA E INDENIZA EMPRESA

JARDIM SÃO LUIZ .

o Exército Bra,sil�ro nas

ceu durante as. lutas tcentra
e invasor holandês ,:que se h'a...:.
-vià apossado de grande paete
do Nordeste, 'no século XVII.
Naquela oportunidade, a uni-

'

ão de nossas três raças bá:si
cas ..:. o preto,' o .. branco e o

.

índio -' forjou uma:' força na

tiva que, mesmo desamparada
pela: então metrópole, conse

guíu ,expuhàr o. estrangeiro."
Esse é o' primeiro registro,
em nossa história, da atuação
de. uma força autenticamente
nacional.

Essa é a origem do
'

nosso

Exército; Qual é, todavia, o

seu' presente?
O Exército Brasileiro po.s

sui .atualmente, U1ÍJ. efetivo de
.

cerca de 182 mil homens, o
que representa; aproximada-
mente, 0,15% da população do
País. Esse efetivo é decorren-
te da Iei aprovada pelo Con-
gresso Nacional e, de tempos
em tempos, é reavaliado pelo
Governo , que verifica -se o

mesmo estâ adequado aos
fins a que se destina. Em de
zembro de 1983, o Congresso
aprovou a Lei n9 7150, que
autoriza o aumento para cerca

de 296 mil homens. Q" acrés
cimo, segundo a lei, deverá se
p=ccessar ao longo de 10 �
nos, desde que respeitadas as
disnonibilidades orçamentârias.

POdemos dividir o Exército
em duas graudes partes: o da
Ativa e o da Reserva. O pri
meiro é o Exército fardado,
O" ganizado e aparelhado para

.

o cumprimento de sua missão
constitucional: a defesa exter
na e, interna: db País. � essa

parcela que possui, atualmen
te, ,um efetivo de 182 mil h<r
mens.

Já o Exército da Reserva é
constituido pelo pessoàl dis
ponível para ser reincorporado
ao Exército ativo, se neces.

sário; e pelas F-orças Auxili
ares (Polícias Militares e COI'

pos. de Bombeiros Militares)
O efetivo da Resel'Va é hem

m'aior que' da.,Ativa. Sua pre-
. ,paração é ß,luito. importante
pois, em, caso de mobilização
quando toda a �nação é empe
nhada 'no esforço de guen-a
é vital que haja um contingen
te humano que, com treina
mento relativarrlente curto, fi
que. rapidamente em condições
de combater. Preparar a Re
serva é, uma das grandes tà- _---
refas do Exército.

'
,

Conheça os nossos planos de' pagamento e compre o seu lote no

JARplM SÃ9 L,UIZ.a sua -opçao de morar bem. ,

Empreend. Imobaiários
Marcatto Ltda.

Creci 093 - 11',\ Região
Av.- Mal. Deodoro, 1.179 - Fones 72�1136 e 72-1411 - Jaraguá do Sul - SC.

Seria oomi co se .não fosse verdadeiro. Depois de ter so

frido uma queda de sua moto .provocada por urna -locomotiva
da Fepasa, que lhe causou fratura de crânio e o deixou em

estado de coma por seis horas, Sérgio Ferreira Araújo, 16lanos,
ainda teve' de pagar à empresa ferroviária paulista ('r$ 5�.847
de indenização pelo 'prejuízo' sofrido - o acidente' obrigou o

comboio 'a ficar parado por 50 minutos. O acidente' ocorreu
, ,

, I

no dia 30 de outubro, em Uberlândia: Sérgio', voltava dd tra-

balho com sua, moto, Honda, e não viu que vinha em sua !dire'
ção uma locomotiva da Fepasa, porque um ônibus 'trafpg�va
sobre os trilhos naquele momento. Com o choque ele foi atirado
a mais de três mettos de distância e permaneceu hospitafizado
por 15 diàs. Agora ,sua mãe, Sueli Araújo, resolveu pagar a

multa para 'não ter' mais dores de cabeça'. O chefe da e$tação
baseou-se . 'no regulamento geral de ' transportcs, que ]prevê
multas para quem 'atropelar, a composíção", uma vez ,ue a

legislação considera que a locomotiva não colhe ninguém! por
que está em seu trilho. ( O Estado de SiPaulo, 11.01.8�1

i
Presentes finos para . todos, os gostos •

para todas as ocasiões, das
melhores procedências, só na

A PérolaJoalheria
Em anexo, a (>nCA MODERNA. Visite-nos e';

I
comprove.

Rua Reinoldo Rau, 289 Fone 72-1823

Miromaq Equipamentos
Escritório Ltda.

.Pl

Máquinas de escrever Faclt.OUvettl, Calculadoras Fac:it,
Sharp e Dismac, Móveis Esdi e Im8lilSa, 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, nQ 166·-

São Bento do Sul - SC .

Foto Los.s
Brindes na revelação de seus filmes f;

Você escolhe: blusão
c

de nylon, bolsa térmica,
,máquinas fotogI1ß,fieas, luvas ·ou ,pM.n.

Só o 'LOSS que dá presentes",

I,
I,

,

Só Sport
A, nova loja de artigOs� espOrtivos da cidade

.

Toda linha de produtos Rainha, Toppet"; Adidas
Le Coq Sportiveoutras marcas famos�, alé� de tro
féus, taças, apitos, meias e tu40 mais, para It prática! es-
portiva.

.

Verifique as vantagens do preço e'as
f.

facilidades,. ,

SÓ SPORT - Av. Mal. Deodoro, 7,90 - Fone 72-2;4-5
!'
t
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esporte;' DO' sentido de que a

cidade possa ter um C:1n'ljJc:J
nato organizado e, também,
possa' participar dos jogos re-

.

gionais e abertos, assim como

de outras promoções do gê
nero.

ESTRELLA ENFRENTA TU-

'UFS' ELEGE' DIR'ETORIA PY DIA 27

EM JA.NElRO' A Sociedade Sport CJ,ub

Será. lia. segunda quinzena Estrella, de Nereu Ramos, que

deste mês de janeiro, possíveã- 'conclui neste final de sema-

mente no dia 28" .a eleição da na o Torneio de Futebol Suí-

nova diretorhL dá Liga rára- ço 'Genaro Sarti', abre a te'1l-
guaense de Futebol de' Salão, porada futebolística, enfren-

segundo os estatutos' da en- tsndo às 16 horas do próximo
tidade, A gestão da diretoria día 2'7 de janeiro, domingo,
atual termina no dià: 3f e na a Associação Atlética Tupy
assembléia, alem da escolha de Joinville, no encerramento

d�s novos dirigentes' serão do ano esportivo da atua! di

prestadas as contas do exer- reteria estrelada. A Sociedade

cicio findo e tratados de as- aliás, elege no dia 3 de fe

suntos do salonismo local. se-. vereire a sua nova diretoria,
zundo um dos diretores da quando deixará a presidência
LJPS;. não existe uma chapa o vereador Gustavo Mathedi.

formada, ainda, e é possível Vários Domes estão sendo lem

q'Ue membros da .diretoria 'a�' brados ao carzo máximo do

tlfif permaneçam,
.

assinr como clube de Nereu Ramos.

riiiö está de todo descartada CRUZ DE MAI,TA E S.LU

á possibilidade do presidente ZIA EMPATAM

Sirgio ,Ku<.:hérioeckér perma->. No jogo dos bicampeões
riécer por maís dois anos no (da Primeira Divisâo e do

cargo.
,.

Campeonato Varzeano), Cruz

�?'Sirgio; que era vice=presi-« de Malta e Santa Luzia em

dehte, assumiu a
.

presidência pataram na tarde de domingo
õorn a mudança 'de 'ddade de 2 (dois) gols, anotados por Cóli
Luiz Carlos .Nicöluzzi, no í- e Amarildo. Na preliminar,
n1cio do ano passado, e teve os aspírantes cruzmaltínos go
Unia administräção exemplar. learam o S. Luzia, por 8 a O.

Os c1uhl"� filiados desejam a Poi um bom iogo que abriu

perm'anêndä de Kuchenhecker, . a temporada futebolística na

que aInda nãö Sé pr6nunciou regUlo. O Cruz' de Malta, além

,pois não se encontra na cida- dos planos para a disputa de
de: está em f6rias. Na próxi- campeGDatos e jogos amistosos,
ma semana outras novidades vai construir no primeiro se-"

deverão bcor.ret 'lio' sorusmo mestre deste an9, a sua ,arqui
jaraguaeIise, ,que' inicii em bancada ,com capacidade para

março os seus ·oampeonatos. mil pessoas ,no mesmo modell)

DME 'INCREMENTARÁ T� da existente no Batalhão de
NIS DE 'MESA Blumenau, segundo informou

.

d t�nis" de mesa,'mödalida- o presiilente Ademar Frede

'de espbr_t1VIl que tern muitos rico Duwe.

ad.Í>Í06, em Jaragua do Sul, FINAL DO FUTEBOL �Uf
s�A

-

'incrementaoo "

c partir ço: EM NEREU
deSte ano: 1\ Divi�iö Munici- O Estrella, de Nereu Ra-

'paI de, Esportes' �stá: desen- mos, concJui ne�te domingo,
volvendo gestões, no' 'sentido dia 20, o Torneio de Futebol
de trazer no in'ês de 'fevereiro Suíço 'Genaro Sarti', com 'a

'pt1óx#i1o, um lns�tbt piara : :realização de' duas partidas.
en�i:nar 'técnicas e iniciar 'um �No domingo passado, peIa fa,

,tl'Iabalho de moti",ação deste' se semifinal , 0'S resultados

foram . Tubarões 1. x O Posto

Mathedi (na prorrogação)' e
Unides da Barra 2 x 1 Punk's,
'ficando p�,-a: decisão do tí
tulo ,na manhã, de domingo,
Tubarões x Unidos da Barra,
enquanto Posto Mathedí e

Pnnk's ",disputam o terceiro

lugar. Ao término dos jogos,
serão entregues medalhas para
o artilheiro, goleiro menos va

zado e cqnipe mais discipli
nada .alérn de troféus do 19
20 49 colocados, medalhas às

equipes campeã e, vice e

entrega de placas à família do

homenaget.do pela diretoria do
Estrella.

ATLETISl\I1"O: COMPETI

ÇÕES ESTADUAIS AQUI
Além da contratação do re

co+dista sulbrasileiro dé salto

triplo, Jorge Luís da Silva

Souza, .anunciada neste jornal
na edirão passada, a: Federação
Catarinense de Atletismo mar

cou duas importantes com

petições .este ano, para Jaraguá
do Sul. De 23 a 25 de maio,
na pista olímpica do C. A

Bacpendi , será disputado o

Trotéu Cata-inense 'de Atle
tismo e no dia 10de agosto,
a 3\1 Etapa do Campeonato
Cararinense de Fundo e Meio
Fundo. Outra boa notícia é
a permanência de Waldir Gie
se em Jarazuá do Sul, pois o

mesmo devera assumir a Che
fia da Divisão, de Ed'ucação
Físioa e' Desportos da 19�

. Ucre, A infopnação vazou esta

semana.

PROFESSORES NO, SEMI
NÁRIO DE ED.FfSICA.

Os professores Waldemar

Spieker e Ismael Felippi, de
J araguá do Sul, participaram
esta semana .no Centro Inte

grado de Cultura .em Flori

anópolis, do 29 Seminário Na
cional e 19 Seminário Inter

nacional de Educacão Física.
Os Seminários, iniciados dia

13, foram encerados ontem, dia
1 8. e objetivaram levar os par
ricipantes a estruturar uma no

va atitude metodológica dian
te da comnlexidade atual da

educação física: divulgar e

debater as inúmeras pesqui
sas efetuadas na área e pro
mover maior integração dos

professóres e estudantes de

educação física, através da,

troca de informações e co

nhecimentos técnicos ..

MARATONA DA CEBOLA
EM ITUPORANGA

Será realizada DO dia 14

de fevereiro, em Ituporanga, a

3?- Maratona da Cebola, in
tegrante da programação da

1 \I Exposição Nacional da Ce-:

bola, A Maratona terá per�
curso de 12.200 metros, a

mai'or parte sobre pista asfál
fica e em declive. A premia
ção será cornpensadora, tanto

para a cat'egoria mlasouU,na,'
oomo feminina:' troféus até o

59 colocado, med�lhas até o'

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ALIANÇA
RIO CERRO fi

Edit,al de Convocação
I

A Sociedade Esportiva e Recreativa Alianç,a, de

Rio Cerro TI, convoca todos os sócios para reunirem-se
, elT) Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 20 de

janeiro de 1985, às 8 horas, ein sua nova sede social,
para trat'ar de assuntos de interesse da Sociedade:

1 - Prestl.ção de contas;
2 - Eleição do npv'a diretoria; e,
3 - Assuntos gerais de interesse sodaI.'

Pelo comarecimento de todos, agradece,

A DIRETORIA

APROVEITEO
. � �': .

�, ,.....<t..... � � ••

.
'

159 colocado e premiação es

p'eCj�l; com o' primeiro rece

bendo Cr$300.000; Cr$200.000
para o segundo e Cr$100�000p/ .

e terceiro. As inscrições po:'"
derão ser feitas nas CM'Es de

todos municípios
ses, ou diretamente,
ne 0478.33.145 L

NOVIDADES NO

CICLISMO EM 85

Durante a reunião da fe
deração Catarinense de Moto

ciclismo, Que ocorreu no dia

04 de janeiro, com os presi-;
dentes de motoclubes, ficou
decidido que a partir deste

ano haverá mais. uma catego-'
ria, que é uma de até 250cc pl
estreantes e novatos, com clas

sificação até o 6'9, lugar. por

novato entende-sé que o pi
loto· tenha de correr durante
um ano, no mínimo. E como

era. -de 'esperar, a categoria
· força lívre especial deixou do

existir. A primeira prova 40
ano, de velocidade, será' no
dia 10 de. março, em Blume-.
nau.

O DESPORTO ESCOLAR

catarinen

pelo fo-

MOTO-

EM 85

A Divisão de Educação 'Pí
sica da 19� Uere divulgou o

-w np .ft1l!m!Icud ltw-eJ8OUOJ:'I
tividades desportivas que se;-:.

rão ' desenvolvidas esre ano.

Em abril ,serªo realizados os

Jogos' Interc1ube'S Escolares"
categoria juvenil, nas modali
dades' de. atletismo, volibQJ e

handebol, entre os nove clube!!
escolares dos

.

C0'légios Miguel
·

Couto, General R0'ndon, He
leodoro Bor�s,' R01and' Dorn
busch, Holando M,Qonçalves,
Abdon BatÍ:st>a, Duarte Ma-

· galhães, Teresa <�amos � Al":'
mirante Tamandarré. Em maio,
serão realizados 'Os 13Qs Jo�

gos Escolares Oatarinenses, em
Concórdia: em junho, os JO'

gos. Escola.res Regionais mi

rim e ·imfaatil {atletismo e ,han-
· deboJ) e, também,' o· passeio
ciclistico comemoJ'l8.tivo à se

mana do Meio-Ambiente; .em

julho, serão Idisputados os Jo

gos Escolares Brasileiros e DO

mês de agosto .vai acontecer

o 59 Festival do Folclore.

.."

, ·'aDt-.S".�l�·�� (IdlIlVlU
C:[úJC 'ã ; lM.tij.;,�ß i · I .11
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As de Flávio JoséAnotações
As previsoes se confirmaram. Taucredo 'Mudança' Neves

é o novo presidente da República. Na cidade, os televisores

permaneceram ligados, foguetes espoueavam e um clima pouco
comum tomou conta dela. Todos aguardavam o desfecho dos
acontecimentos. Não houve maiores comemorações, mas o

povo parece ter ficado satisfeito." Por out ",á., 'esperançoso por
melhores dias.
- Os pre,J:eitOs dO' PDS do Vale do ltapocu, partici)lam
nesta sábado, na Capital, de rtlunião com .o governador Espe ....

ridião Amin. Os prefeitos vão ouvir de Amin a sua ratífícaçâo
!',., 'l�rm",ll'ß!'er OI) partido e do caminho a ser trilhado, dora
vante, como opositores do presidente eleito Tancre/do Neves.
A ,ida do governador à Frente Liberal foi descartada pelo
Il·oprio.
- Enquanto Amin descarta a hipótese .comenra-se que em

Jaraguá do Sul foram iniciadas artlculaçôes em torno da fun
dação do' Partido Liberal; cuja estrela maior .no Estado, é
Jorge Bornhausen, citado corno 'ministeriâvel" no novo go
verno. -Nomes antes adversários - dizem - estão conver

gindo para a nova sigla,' já pensando nas eleições de 1986 e

1988, que não estão longe,
.

- Informações de várias fontes cbegam ao COnhecimento
da imprensa. Umas verdadeiras, outras nem tanto. Mll!l como
""de tem fumaça há fogo, comenta-se à boca pequena que
Fogaça, do' PMDB, estaria se bandeando à FL e que sairá

('�ndidato a dep:utado pela si�a, em �6. Para' prefeito, vejam
so, nada menos do que duas cbapas: Victor Bauer/Menet Ze-
ca Ktit7'ke/Reginaldo. Será mesmo?

-
I

-:-' Salim Dequêch, a velha raposa política gl�aramkellje,
circula dirigindo um flamante Santana. Amigo do depurado
Paulo Maluf, de quem ganhou uma 'ambulância quando Pre

�eito·. fatiriza a derrotá do candidato do PDS, dizendo que
ganhei do Maluf, numa clara deboche a seus opositores. ß

�Ia:ro que ele não ganhou o carro, mas que torceu pelo 'brimo',
Isto torceu.'
- No próximo dia 8, a A�ciação dos Municípios do Vale
do ItapOcu, elege ,sua nova diretoria. Peto rodízio estabele-

cid�, assume a p�idência ,em substituição a, José de Aguiar, o

,prefeito d� Cornp8, Albano Melchert. Serão presidentes, nos

anos segwntes,' pela ordem, Valter Régis, de Barra Ve_
D�lrvSlI Vase!, de Jaraguá do Sul e Zefenno Kuklinski, de

Massarandnba:. ',",

_' Zeferino, na televisão; declarou semana passada o seu

apoio à candidarura de Dávio Leu a deputado estadual. Primeiro
foi Albano Melchert, depois 'talter Régis e agora Zeferino.
Comenta-se que Dávio tem também Q apoio dos prefeitos de
Guaramirim � Schroeder, Assim, toda a microrregião 'fecha'
cem o ex-prefeito de Massaranduba. Tem apoio rnunicipalista;
é um bom início. .

'

.- O 111.'ofessor e recOrdista catarinense de saLto com va:l'a.
W",'dir Giese, deve Iilesmo assumir a Cbefia da DKid, da 19�

l!�te. A informação vazou esta semana e foi Uma decisão po ....

htka. Vago desde a saída do Dr. MunDo, há UQl ano, oi ca,"go
vem, sendo renhidamente disputado. Consta que bouve 'conces
sões', mas o 'recuo" foi bastllnte recompensado. .. Mais tarde
traremos detalhes.

_, �sta é a nossá terceira edição impressa em maqumano
propno. Bem ou mal, as edições têm saído, com 'pecados'
pela inexperiência, mas, a ciumeira já está batendo. ß incrí

ve�! Que!I'am ou n.ão, vamos vencer. É umá quelStão de ,honm.
Nao serao caras vI,nadalS ou palavras desencorajadoras de inve

josos, que nos f.arão esmorecer. É dor de cotovelo no duro.
Ou seria medo da sombra?
- A inflação de 84 bateu 223% e no meSmo período, os

custos d2l matéria prima para a produçãQ. de jornal subir.un
269%. O papel de imprensa naciOnal (este que você tem na

mão), sofrdu um aumento de 286% em 12 meses. Quer dizer,
.,� duro à beça fazer jornal. Esperamos que" o l'tlitor comp�
enda na bora da cobrança da ass.natura e continue a nos

polar. PrecisamOs disso!

,� Está em t;ase, de impressão 'a carta turística de Janaguá
do S�l. São 15 mil foDders da cidade, mostr,ando o mapa e

os pnncipais pontos, turísticos, além de duas tomadas aéreas
uma roda d'água e a ponte partIcular da Malwee. Vai ficar muitol
,bonita. A cidade estava a merecer publicação desta natureza.
O Balduino está tratando dos últimos detalhes.

'

S ASS E

café e ba I a s

PRODUTOS GOSTOSOS

ta de duas salißS de aula e

dependências.
salas, de aula e dependênci�.
E segundo informaçóe$ da

O,l�gaci'a Regional de Polícjo"
de járnguá do Sul, durante o

alIO de 1984, a Delegacia de
Polícia de Schroeder atendeu
a 164 ocorrên<:ias diversaS;
instaurou 11 inquéritos poli':
cVais, 2 p.rooessos sumáriJOl!t

Secretiaria da Educação, está fOl1am lavrados 2 autos de pri
cOnstruindo a nova Escola sões em flagrlante ,e ex,pedidas
Isolada Schroeder I, que cons-156 mtimaçóes.

� municipalidade já concluiu a comp�1! '" de duaS áreas

de terras, de 51.583 m2 e um tsrceíro encontre-se em negocí
açào, As áreas já ádqUiridas destinam-se' à Campanbia de

t 'ol1cia MiUtar e ao futuro Centro POliesportivo Municipal.
O entro im.{,,;tJ,. nas imediações dos demais, se.1i destinado

, Cemitério'Municipal, paI:'a atender sepultamentos nos prú-
'nos 30 a.n0s. " f ,�

,

- A Prefeitura recebeu do MEÇ, para a educação muni

cipal, Cr$ 24 milhões destinados ao ensino de 19 grau. O total

era de Cr$ 45.530 mil, mas, sem qualquer explicação, a metade

föf:,'cdttado, segundo o prefeito Vasel, Independente destes re

cursos, existem planos para ampliações e melhorias em escolas

da rede municipal, além da construção de duas novas: São Judas
e Morro da Boa Vista.
_ Se você é aícöolotra e tem desejo de para de beber,
procure a Irmaadadé de Alcoólico!! AnôoiJ11os, Grupo Seih;"
roeder, As reuniões acontecem sempre nas quartas-felras e

sábados, às 20 horas, aos fundos da Igdja São Wendelino.
Nada se paga pela reh:uperação. Em Jaraguâ, o Grupo Serenidade
funciona na Rua Exp.Gumercindo d Silva, 370, ao lado da

Creche.

MOBILIARIOS UNIFICAM

EDITAL -

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

lei, etc.

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

AUTO JAGUATUR LTDA, Rua' Henrich August Le....

smann, sn, nesta - ANTONIO ROGÉRIO STlßNGEN,
Estrada Garibaldi, sn, nesta - BAZAR GU!GUI LTDA,
Rua Preso Epltâeío Pessoa,' 640, nesta - CARLOS AL

BERTO MARCELINO, Rua Acre, 537, nesta v- FLA
VIO SACm, Rua Um, sn, Bairro João Pessoa, nesta'
IRIN�U KASTELLE", Estrada Bananal sn,' nesta -

.ISMAEL VALEN'l'IM CAPRARO, lt�ocu�o, �n�'

nesta - JOÃO ALMIRO GERENl', Rua Victor Rosem

berg, sn, nesta - MARIO RICHERDT, Estrada Nova,
sn, nesta - MAFALDA MILBRATZ, Rua Bahia, 110,
nesta - OFICINA DE PINTURA E· LATOARIA JA
RAGUÁ LTDA, Rua João J.Airoso, 2.74�, nesta - SIL
VIO LUIZ KLIMEKOSKI, Rua Águas Claras, sn, nesta

SABINA KULKOUP, Rua Euzébio Depoí, 208, nesta -

URSULA GRAPNER, Rua Walter Marquardt, 1.588,
nesta.

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

j1areçam neste. Cartório, na Rua Artur Müller, .78, no

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

ns/Jaraguá do Sul, 17 de janeiro de 1985.
Aurea Müller Grubba - Tabeliã Designada de Notas e

Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de J.do Sul

AÇÃQ SINDICAL

NAS CONVENÇOES

A Federação dos Trabalha
dores nas Indústrias da Cons

trução e 'do Mobiliário do Es

tado de Santa Catarina rea

lizou dias 1 2 e 13 de janeiro,
. em Jaraguâ do Sul, o I Semi
nário de Avalia ção da Con

venção Coletiva de Trabalho,
com a participação de vinte
e um snídicatos filiados à
entidade. O Semi nárío foi c0-
ordenado pelo advogado Edé
sio Passes e foram examina
das as situações das negocia
ções.. coletivas do trabalho
em todo o Brasil e as pers

pectivas para o' ..ano em curso.

Também foram debatidos t0-

dos os itens das convenções
coletivas existentes em Santa

Catarina no setor da indústria
e da construção e do mobiliário'
sendo unifioados os pedidos
de natureza econômica e ju
rídica dessas convenções.' Foi
analisada a atual situação da

lítica econômica e salaríal e

vista a tátioa de negociação
coletiva. Dentre os principais
ítens aprovados durante o Se

minário pelos -dirigentes sín-.

clicais; destacam-se a oo:nces
são de 100%' do INPC para
todos os 'empregados, reaius
tarnentos trimestFais de salário,
salário normativo com base em

30% acima do salâríominimo,
salário profissional aos ofici
ais de 2,5 salários mí$es .e

reposição salarial das perdas
ocorridasnos últimos dois a

nos.

Pedreiro e Pintor

O ,Presidente da FederaÇão,
Amaury Izaias Lúcio e o Pre

sidente do, SindiclI-to de lata,..
gu4 do Sul, Clementê Ma1lnif�,
afirmal'am que o sell')iA�
atingiu todos os objetivO;\. sen
do unificadas as pautàs. de
reivindicação paro todo o es.
tado e est�belecido um si��m;a
comum de trabalho ju�tq� às
bases para levar à frent�, f�s
reivindicações. Novos' ctJcsQs
e semináriQs serão �Iizaâós
para organ:ização dos trabà
lhos sindicais, bem comó pita
a discussão de novos assuntos

que serão necessariamente �
tudados diante da, nova coti...

juntura políticä e econômica
brasileira.

A SEARA INDUSTRIAL S.A.
admissão imediata

necessita

par,
1 pedreiro profissional
1 pintor

Os interessados devem comparecer ao Departamento
de P.essoal, m�idos de documentos, na sede da empresa,
na Estrada RIO da Luz, em Jaraguá do Sul.'

SH implanta
de

cias nativas' e que serão dis
tribuídas à popuhição. ,

. .

VIVeIrO

mudas Acrescentou Piske, pQf outro
lado, que os trabalhos de
pavimentação à paralele-
prpe/dlos da Av. Mal.
Castelo Branco continuam em

ritmo normal e que a Prei

feitura, em convênio com a

A Prefeitura Municipal de
Schroeder está iniciando a im

plantação de um viveiro de'

mudas, num tmbalho que con

ta com IR ,assistência da Cidasc.

O vice-prefeito Adernar Pis
kie disse que o viveiro é p3ifa
obtenção de mudas de essên-
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