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VEREADORES SE· AGRIDEM A SOCo.S E'
Po.NTAP:eS

Espetáculo vexatório.
para a classe política
e para o. próprio muní
cípío proporcionaram
os vereadores José Gil
.berto Menel e Almíro

,

Farias Filho. (Peca), a

pós a sessão. de segun
: da-feira, no.·

. plenário.
,

da Câmara de Vereado-
_ res. Ernbora do. mesmo.

partido. (PMDB), carre

gam desavenças pessoa
is e.nequela sessão, AI-

.

miro apresentou indica-
cão para 'que .a Prefei
tura inclua as Ruas Jo
sé- Emmendüerfer, Leo-

.. poldo Jenssen e Tho
.

maz Francisco. de Góes
do programa de paví

,

mentação, que gerüu
em discussões e onde

.

Menel vötou
-

centra,
,

_

juntamente' cüm
_

alguns
vereadores do. PDS, por

_ entender que as mes-
_

. mas j ii constam do. pla
no. de güvernü do. pre
feíto Durval Vasel e

que não, havia necessí-

dade da citada indica
cão.
Foi a gota d'água

para aumentar a cóle
ra. Almíro retrucou e

chegou a "sugerir" que
Menel pessesse para
"o. outro lado." (leia-se
PDS), face as suas a

titudes. Finda a sessão,
numa ação. rápída, Me
nel agrediu a seu anta
gonísta, que. imediata
mente revídou, com-tro
ca de SüCüS e pontapés,
logo desfeita pela tur
ma do. "deixa disso".
Foram separados e tim
clima de mal-estar to
mou conta do. reínlcío,
porém, o. mais grave é
que persiste o. temor de
que a situação. piore,
a contar pelas ameaças
feitas por ambos.
Um vereador chegou

a comentar: "em que
vai acabar isso, _ meu

Deusl ", Segunda-feira
a Câmara tem. nova

sessão, às 19h30 mino

'TREVO. DE ACESSO.. AS
ESCURAS ....

-os HERDEIRo.S' DA
DUQUESA"

"

O'trevü da BR-l0l/BR- O "Correio do. Povo"
280; de acesso. a Jeraguá inicia na próxima edição,
do Sul e a São. Francisco. a publicação, ein capitu
do. Sul, êstá nüvàmente às lüs, dª história de Santa
escuras., Isto. acüntec� já Luzia, cümunidade.eminen
há ·várias .semanas, o. que temente de ürigem italia�
tem ·causadü muitüs emba- na que está cümemüran

raçüs aüs que .demandam do 11 anüs. "Os Herdeirüs
ao Vale do. Itapücu,- prin- da Duquesa" é- o. título. da

· cipal:IIiente aos estudantes série de artigüs, que üb
que à nüite frequentam .as jetivam a preservação. da.
faculdades de ,Jüinville. memória, e$critüs pelo.
A·falta de iluminação vem franciscano. Álidü Rüsá, a
causando. muitüs transfür- tualinente em Forquilha,
nüs aüs mütüristas e o. fa- filho de Santa Luzia. E pa
to - r-equer umjl ação. -das

.

ra que as publicações não.
autoridades. competentes süfram süluçãü de cünti-
,de toda a região- para que nuidade, serão. patrücina
o. prüblema seja lügü resül- das pelo. Frigüríficü Gumz
vídü. S.A. '

SALÁRIO. MINIMO DEVERÁ SER DE 314 MIL

·

O nüvü saláriü-mínimü
a vigorar a partir de maio.
deverá ser de Cr$ 314.
198, se o. güvernü federal
decidir manter a· sistemá
tica" anteriürmente adüta-

.•da, de reajustá-lo. aplican-
· do -,apenas 'O. INPC, sem

qualquer acréscimo. Em

:(lOta divulgada quarta-fei
ra, a assessürià da Seplan
�nfürmüu qUe, de acürdo
cüm üs cálculüs do. IBGE.
o INPC semestral que ser

virá de base para üs rea

justes salariais do mês de
maio. (relativo. a üutubrü/
84 e ma-rçü/8S),· atingiu a

89,0%.

da'
. pescaFiscais vão

.

agIr região
. A convite do. Secreta
riado. de Emaús, estiverem
em Jaraguá do. Sul nos di
as 26 e 21 de março, o.

diretor de fiscalização. da
Acarpesc Alfredo. Fílome
no. fi o. consultor jurídico.
dr. Dilzon da Silva. O gü
vernador Esperídíão ' A
min determinou à Acar
pesc - Associação de Cré
dito. e Assistência Pesquei
ra de Santa Catarina, que
em entrosamento com o.

Emaús,' zelasse pela fisca
lização. da pesca no com

plexo. Itapocu-Bracínho.
A visita daquelas autori
dados, as quaís em dezem
bro. cio ano. . passado. o. E
maús e a Promotoria de
Justiça envíeram extenso
relato. sobre os problemas
ambientais locais, é o. i-'
nícío da concretízacão da
promessa do. Govemador
de cuidar do repovoamen
to. do. Itapocu pelos peí
.xes, tolhidos na piracema
pela represa na altura de
Guaramirim.

Os diretores da Acar
pese, juntamente com o.

Dr. José Alberto. Barbosa
(vice-presidente do. Ema
ús) e o. Sr. Amadeus Mah
fud . (presidente do Clube
de Tiro., Caça e Pesca "Ma
rechal Ründün") , visita
ram a Estação. Ecológica
do. Bracinhü, zelada . pela
Celesc, visitaram a esca
da parß_ peixes que o. DN
OS cünstruiu em Guarami
rim. e mantiveram cüntac
tos cüm os prefeitüs Dur
val Vasel e Jüsé de Agui
ar, de Jaraguá do. Sul e

Guaramirim, respeCtiva
mente, tratando. söbre üs

temas da fiscalização. da
pesca (ela é prOibida 200 m
acima e 200 m abailCü de
represas, denfre qutras
prüibições não. übservadas
na regiãü), püluiçãü düs ri
os loçais e ässUÍltüs üutrüs.

) A Acarpesc· já.
.

tümóu
ilG

.

prüvidênCias InICIaiS

para cõibir a pescá qinm
do. füra da lei, vaí mandar
uma equipe vülante per
cürrer tüdüs üs riüs da á
rea e já está türpandü as

medidas pat:a credençia
çãü de fiscais lücalmen.te.
O .órgão v.inha· agindo.

na

xes e pescadores - Q pei
xe local tem .cheíro de

querosene, face a poluí
ção (e chega a ser comer

cíalízado) - clamou ao. Go
vernador e assim, píoneí
ramente, atrai a ação. da

Acarpesc para o. ínteríor.
. Na página três, mais in

formações na "Coluna do.
Emaús";

quase que somente no Ii
toral, em águas marinhas,
mas- tem competência de
ação. em todo o. Estado ..
O Emaús, segundo. o.

Dr. Barbosa , preocupado
.

cüm) os peixes - que há
vinte anos não. podíam
subir o. Itapocu a partir
de Guaramírim - e preocu
pado. com a saúde de peí-

Visão: Lions realiza campanha
do. Cidade Industrial, José
Henrique Pereira, para a

campanha, o. Líons contaré
com o. irrestrito. apoio. da
Clínica r.e _ Olhos do Dr.
Walter Coral. A partir do
dia 13 de-abril, o. oftal
mologísta atenderá os pa
cientes selecionados - dez
piJla manhã e dez à tarde
que serão. conduzidos à
Clínica pela Prefeitura. O
Líons Cidade Industrial
pagará as consultas e de

pendendo. da necessidade,
poderá auxiliar os pais ca

rentes na compra de ócu
los àqueles que eventual
mente necesstterem deles,

.

Segundo. o. presidente ressalta Pereira.

preventiva
o Líons Clube Jaraguá

do. Sul-Cidade Industrial
está iniciando. uma cam

panha que atingirá direta
mente .

cerca de cento e

trinta crianças de catorze
escolas da rede municipal.
A campanha consiste na

realização. de exames of
talmológícos preventívos
nessas crianças, que acu

saram problemas de visão.
nos testes iniciais de a

cuidade visual realizados
nas escolas, pelos próprios
professores,

No próximo. dia 18' de rém, a escritora Maria de

abril, comemora-se o. Dia Lourdes Ramos Krüger,
do Livro. Jnfantil. A Biblí- Lecks, �utüTa de vários
üteca Pública Municipal livrüs, cümü O Gato ezy,e
"Rui Barbôsa", de Jara- não. sabia Miar, Um Ami
guá do. Sul, para marcar gü muito. Espe<tial e Re
a data ,prügramüu para o. cürdaçãü de '!Im 'Agente
dia 20, a 2a Feira do. Livro. . Secreto, fará uma palestra
Infantil, durante a Feira' sübre literàtura infantü
de Arte e Artesanato., jun- juvenil, às 14 hüras, no

to. a Praça Ângelo. Piaze- Centro. Empresarial e, no.

ra, na Marechal Deüdürü. sábado., distribuirá autó
No. dia anteriür (19) po- grafüs durante a Feira.

PARALIZADAS o.BRAS DA No.VA Po.NTE
As übras de cünstruçãü da nüva pünte sübre

-

o. Rio. Itapücu füram inexplicavelmente paraliza
das desde o. finar da última,� semana. O fato. cau-:,
süu estranheza ao. prefeito. Durval Vasel, ao. tü
mar cünhecimento. através de um engenheiro. da,
Cünstrutüra Mama, que alegüu ürdens superiü
res. Até quarta-feira não. se sabia os 'reais moti
Vüs da paralizaçãü, que são. cüntra as aspirações
comunitárias, haja vista que foi um müvimento

suprapartidáriü que sensibilizou o güvernador a

cüntemplar o. município. cüm a übra.
.

Ventila-se a possibilidade de que tenha co

nütações pülíticü-partidárias, cümü admite , nas

entreliIihas, o. próprio. Prefei�ü. Jaraguá do Sul
faz pür merecer à nüva pünte, cujo. custo. cürres
pünde a sümente um quarto. do. tütal do IeM ar

recadado. .em um mês no. município.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.1

·

..
'� ",,"-, --, " '._ c., ,�.... --_._---------,......-""""?\�.-----------

JaragUá 0:0 ·SUl -:··Semana de 06 8 12 de äbril de 1985.
.

CORREIO DO' POVO P:AGINA:.������---�---------------------------�

;_�'c...·.·,__
·, ....�_��_.D_'_R_'_M_.A_T_U_R_A_S__. Gente Informações .

:;1'\.\" � ·.':JO:�jSEB�TIAa E:RSCHING _--F-o·i-u·m·,-s·u-êe-s-s-o-e·x-t·r""a---g-a-r·u·m--re·sllll!ta·u!llr-a-n-te--m-a-i;--'Ca luterana cen;ro.· Na '0-
:,' "" .... -, ordinário' a apresentação, amplo. e no segundo paví- ,casllo ilCOJIteceré l:!Itltoi Fo.rmo.tir�e /di'éÍ. .so -de mar - zendo jÚ8 à proüssão que. do'

.

m'"ingo à.nnlte..da Or- t h tI' ·4'�-··"T.....\._ OI. 'ln
' ..

'.. - ._ men 0., um 'O e , co.m va- �_.aB _. �pt:egildQ:
: ,ço. últimtl. pela',F.aCuldade ele alcança aos ';l5'�9s-que questra Ide Sopro de Lan-. rio.s apartamentos. Guara- pelo -P.-astor Meinrad Pls-'
:jde Odo.ntol'og,i!illa Univer- have.rá d� aomj>letalF�T.li?, genhagen, � IgJéjâ Ma- mirim está a merecer .um ke, allllOp) de t:O�frater�'sidad'e� 'lF.edeMl�:d!lv�onta .próxínro du\. 29- 'Q-e maío. .1riz, que apamum Q maior . empreendimento de tal na- ,'nização e, à tarde, .c.,ré .co-;:Catarina _JtuTJila de 1984, O Ilit�lEisching'-esté:ausen- c�I1JJ.-.v,I"""._ ,,4>� .nrom.o- tureza, Jlonlal. Os car--- s-e'rG

· iõ-s'i:'�
.

Jõsê
. Sébã.suãõ "Ers--' te de Ja.....-tn'á, -de &lI há '. cõ de- gê��ner,ro-' e'm<r"!Jara_

�\.R3t au

.�E>� " . . v_endldo.s
-

antecipaétamen.�.'ching, em solenidades a- 17 anos, residindo.
.

atual-. g-uä ao StiL o� que prova
-- o advogado Dr. Allder ;te .

.

eotlt:eeieM' ,.,. cCapekt ·da, . ment� no Ko.b{.a.$Q�, ' ..

em
. que quande Q espetáculo

. Lueders: ,um dos 'diretores
-Colégío Catarinense, . às São. José e serve como é bom, o público compare-

da Weg, será o pálestran-
10h3Óm e Assembléia. Le- sargento. especialista da ce, aprecia e aplaude. Que

te' do Encontro de Empre-
· gislQ.tiva, .às ,20 horas e se- Aeronáutica em Floríanó- outras .promoções . ídêntí-

särtos marcado para o dia
" gU-idõ de-baila, às 23 h; no .

polís, :e ,casado. com a 0.- cas sejam realízadas maís
8 de maio, no Centro Em-

: ClubeJ2 de Agosto. O no- dontóloga Qdâléia forma- amfude. presarlal, sobre "Informá-
·
vel

.

odontölogó - é. filho. da pela .Uníversídade do. t1ca e Processamento de
· de 'casal Jorge (Lídía Sch- Recife, onde o formando - Os músicos alemães'Dàdos". Após, haverá um

· mítt]
.

Erschíng .

e .através servia na Força Aérea e foram aplaudidos de pé pe- jantar e em breve corre-

· de ..perséverante aplicação. .do casamento. advieram 2 la seleta platéia, em vári- rão listas 'de adesão. Se-
acaba de conclúír o.

o
seu filhos. as o.po.rtunidades. Após, fo- rá no Itajara..

. curso de. odontología, Ja- ram recepcionados com

.
um jantar no Parque Mal
wee, oferecido pela Pre
feitura, onda desfrutaram
-da beleza do. local e da
comida típica, ao. SÜll) dos
afinado.s·aco.rdes da Bandt
nha' Lita da'Àúro.ra. Fica
ram deslumbrados pela a

co.lhida que receberam a-

qui,'
.

'

- ,A abertura do Ano In
ternacional da Juventude,
sábado à noite, reuniu pe
lo menos 4.500 jovens no
Ginásio Artur Müller, O
Padre Mauricio comandou
a, concentração, que cons
tou de passeata" encena

ções
. e, tambémr da apre

sentação do Musical Ar
co Iris. Foi um aconteci
mento marcante, com a

participação ativa da Ju
ventude jal'aguaense. Va
leu!

PAULO ROBERTO ARENHART

Paulo Roberto. Arenhart é
.' oUtro. Jovem de uma tUrIDa
� dé,:2:2'fórmando.s, que con
,

duC ó seu 'óll"s6 que as
r

cQnstàrite's 'greves áe .seus
·

ine�tres J;ião. '.pertnitiram
.,' co.nclüir em 1984: Pàuio.
, "��betto.· 'ou' sitIiplésmente
, �"Beto.'; é filhó 'dó 'casal Ru
:. �ens" (Zêní)' Arenhart,

.

e-

cônomo.S" do' Clúb'e Atlêti
"

ce, BaePendí, e 'festeJou a
,

·sua 'fórmatuNl no. dia 30
Cde '�arço dé 1985, às 20

·

C})o.fàs,'-rio Teatr(fl:.1niv�rsi-
· tário. (aÔ laeio. 'da Igreji-
·

'nqa) .na 1Pr-aça: ';S�uitos Du,-
·

imml: ni:> 'Campus Univer
sitário ·dei. Trindade,' ein

�iÖÍian6po.lis; êle que fez
o. Curso. ae Co.In:uhicação.
sOdal � Jo.rnalismo .. _ 1'984.
"Os no.vos pro.fissionais se
- aúto.deIiominam de Turma

Pelo Movimento' de Opo
sição Sindical e explicam
po.rque: "Po.r que Turma
pelo. MOVImento dé Opo.
sição Stndicar? P<>rqu'e pré-

. tendemo.s lutar até que o.

-Sindicato. dos Jo.rnalistas .

'Pro.fissio.nais 'de'Santa Ca-
tarina seja �dirigido. po.r
co.mpanheiros. r.ealmente
representativo.s, que de fa-

. to defendam a abertura
de mercado. ' de trabalho.,
lutem po.r melhores salá
do.s, pela digilidade pro.�
fissio.nal e pela demo.crati

zat;Jão. -dos meio.s dê co.mu

nicação. so.cial".
Ao.s <;lo.is ilustres. fo.rIílan
do.s, o.s cumprimento.s des-
'ta tólha e vo.tos de muito.
sucesso. em suas no.vas a

tividades pro.fissio.nais..

'. ,,: �' ,- ,Sempre--co.m:"ntlvidades em termos de beleza,
:,' .

'ês'tá agora:fazendo os cortes da linha 85. Novoi
·

..

biilho$ e iroVas OMes cam. ao tinta Gel Ko.Jle,stom
• 2()Ol, Vcenha' comprov�r I

'.'. .,;' '\.

- RUil.;Gumereind'o da Silva, U9 (ao. lado. da Caixa):
, Fone - 71;-2165

PAtA. roDU AS OeASIöM 'E TODOI.
OS ,eoftOS, PRIRN'lES DA

, -Jóla& • R.lóllÍ0s

Mar�ehal Det>dor-o, 431 é Getúlio V:u8as, 9

� .Relojõar�a AVENIDA

Presentes .fiJtos, para todas os ;ostes •

para todas. as, .ocaB.ióes, das
mdh01:OS procedências, s6 aa,

A Pérola
"

"
" Em, Il,nex.o,. a önCA MODERNÀ. Visite-nos':e'- )
�

.

,

"

.

.

.

-'
-

, '" comP,fOye. ."

..Rua R.einaldp RJlu. 289 - Fone 72-1823

&

- Trocou. idade dia 2, o.
vereador Älido Krutzseh,
engenheiro. da Menego.tti
Máquinas, Hoje, .aniversa
ria o. Dr. Edson Carlos
Schulz, dia 7 o. sr. José
Castilho. Pinto., dia 8 a Sra'.
Maike e.spo.sa de Gê Ne
ves, dia 9 Aryberto. Léo.
Bartuscheck, direto.r da
Rádio. Jaraguá e no. dia 10,
o. sr. Nélso.n Tamawski.
Parabéns!

..:.. Começou ontem, 5; e
termina domingo,' em Cha
pecó ,0 'Encontro de Inte
ract Clubes de Santa Ca
tarina. Jaraguá do Sul
marca presença no aconte
cimento, através de mem
bros do Interact e do Ro
'taract, onde a bonita Vera
Regina Senff' concorre es
ta' noite ao Miss Interact.

_ O Clube Atlético. .. Bae
pendi, ago.ra co.m a no.va

rlireto.ria, realiza na no.ite
'deste sábado., o. seu Baile
de Pá-sco.a, co.m "Beppi e
seus So.listas", de Curitiba.
O preço. da mesa é de Cr$
30 mil e a pro.mo.ção. ini
cia-se às 23 ho.ras, traje
so.cial o.u esporte.
_ . Através da direção e
da chefia da Divisão de E
ducação Fisica e Despor
tos da 19a Ucre, a coluna
recebeu c.onvite para o ce

rimonial de' abertura dos
50s. Jogos Escolares Regio
nais-Juvenil, na próxima
sexta-feira, dia 12, às 19h,
no Ginásio Artur Müller.
Marcaremos presenÇa!
- O Clube <:lê Bo.lão. Tu
do. Azul, presidido. pela
Sra. Ingeruth Mahnke Ba·
ratto., vai realizar no. pró-
ximo dia 24 de abril., um

to.rneio. ,amisto.so. interclu
hes, nas dependências do
Baependi. Várío.s clubes
e-stão sendo. co.n.vidado.s,

.
_

.

No dia das· mães, 12
ç1e. maio,

-

cQinémora-se o
-

jubileu de'ouro de inäugu
raçao da igr�a evangéß-

'.� Qaart:a4e.Í'Fa, -ma. te, 'a
partir das 14h30, novo en
centro de idosos no salão.

.

da comunídada evangéli
ca. Já no día 14, 'a comunt
dade de Ribeirão GràÍlde
do. Norte 'vai premover a
sua festa anual. .

..'

- Visltando famiÍlares
em Jaraguá do Sul, a Sra..
Hilda Henschel Brunner,
de São Paulo.11IAssumiu
a presidência do 'Botafo
go da Barra do Rio CerrQ,
reeleito que foI, o sr. Ri
cardo Hruschka.//l Já a

ptesldêncla do Juventus
está, agora, sob o comando
do. desportista CJáudtö' 0-

.

Itnger Vieira.
.

- 'Para quem curte 'mu
sical sertanejo, .. neste sã:.
bado., no. Juventus e do'
mingo. ä tarde no. Salão
Líder, apresentam-se du
rante -a pro.mo.ção. d'Os Fi
lho.s do Rincão., as dup�J)
"Amado. e Antônio" e"Ja
có e Jacozinho.·',

_ Em maio acontecerá o

Concurso Miss Santa ea
tarlna. Em Jaraguá� ;tpóS
e entusiasmo ,do aqo .p�s
sado, nada foi feito este
ano. Uma pena, rea�
te . ...Jéllele Bardt. Miss Ja
raguá/84 e ta PrIncesa..
Santa -Caf�rjna vai 'COJlt1�
nuar reinando.

_ Regina Co.Un, traduto
ra da Orquestra de Langê
nhagen; é natural de Jarà.
guá do. Sul. Sua mãe é cela
família Do.ubrawa./f Agra
decemo.s a APEVI 0., Car
tão. de feliz pásco.a, dirigi
do.

.

para a direção. e fun
cio.nário.s do. CP..

.,..... Os jo.vens, aliás, vo.l
tam. a se reunir neste sá
bado, das 8 às 17h, no Co.
légio. São. Luís,. para um

dia de reflexão. co.m o. Pe,
Zezinho.. Já o.s casais no.

Vo.s têm enCo.ntro. das 18h
45 às 19h4S no salão. Cris
to. Rei, antes da missa da
:vigília pascal, na Igreja
Matriz, q:ue co.meça às 20
ho.ras. Também o co.nheci
do. Padre Zezinho. será o.

pregado.r.
- A Associação do Fer
ro e Aço de Santa Catari
na val escolher ,em breve,
a comissão que escolherá,

·

por sua vez, o "Homem
.. de Aço do Ano". Estão.
muito· cotados para' rece-

· ber a comenda os empre
'sários Rodolpho Bertola,'
de JoinviIIe e Eggon João
da ,Silva, de J-àraguá do
Sul, .diretor-presidente do
Grupo Weg.

_
.
O prefeito Durval Va

seI participou quart�-felta,
no Hotel Plaza Ita�,
é\ convite da General M� ..

tors, �a aprésentaçfto 4a
nova Unha de, camlnh�
comerciais daquela empl""

,
sa. ,

Nosso. alca!de,- ali4�,
recebeu também convite
para visi�ar Langenhagen,
na AlemanIla e, :recipro.
camente, co.nvido.u o. pre
feito. daquela 'cidade ale
�ã. a

.

visitar JaraguA' ªo
Sul, co.m 'seus ramiltàrês.

. -.. .

Futuràmente a
-

Orquestra
�ªl retomar :â,_n�s�: f:i�-.de ... ".,., .litt ..... \,

. _- -_ �Z' -"'h'1"_" '5-1,'

- ,Se.gundo a co.luna fo.i
informada, ,o. Restaurante
,Represa, de Guaramfrim,

.

dever.á ser demQlido. e �m
· seu lugar,. co.nstruidas no
vas· instalaç.ões paia 'abri-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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noC· O L UNA rio E M A'Ú S
MARÇO / 85 .

09 - Realização,' pelo Emaús, da Tarde de For
mação, COol presença de 43 jovens e 26 adultos.

: Locali Colégio São Luís. Horário: das 14 .às 18h.
.

24 � Realizaçãö do Encontro Diocesano de Fol
'clore, em Rio Negrinho, na Matriz e, no mesmo

local.reunião do Secretariado.Díocesano do.Emaús..
.

28 _:_c:O Dr. Jose Alberto Barbosa, Promotor de
,

Justiça e Vice-presidente do Emaús, fez palestra
na reuriíãô Testíva do Rotary Club ':'I-e'Guaramirim.
ii convite. sobre o tema da poluição nas águas do
'Jtápócu, iépovoamento píscícola e ríseos de con

sumodo pes.cado.local· à falta de análises da saú-
'.

de Oll não dos- peixes. Ar; anilinas, usadas nos cor-.

'f rentes de -tingimento das indústrias têxteis, não
eíerecenr risco, mas já as estemparíaa dessas fá
bricas .usam corantes com pigmentos metálicos,
embora' em menor volume. Muitos ácidos (produ
.tos. auxiliares} são usados com -essas tíntas (sulfú
rico, muriêtieo. hípocloríto de sódío). além de
outros elementos (enxofre, naftol, amoníaca); o·

,

guarras-e mais compostos. Mas talvez outras -íon-:
tes poluentes -oíereçem airsle maior risco. Gutws
temas' ecológicos (como as enchentes) fOfilUI ,àti.s-
.cutídos . e ·0 Rotary Club de Guaramírna deGlidtu
formar uma comíssão para estudar os problemas
.regtonaís de meio -ambíente. O Emaús vai ínvo
.car o concurso da Fatma, para análise das �gua.s.

.locaís e dos peixes e assim trenquílízar a região.
. 30 - Reunião do Secretariado Diocesano, na M�

.

triz local, Salão Cristo Rei às 16h30. No mesmo dia
ecenteceu a abertura local do Ano Internacional
da

.

Juventude. Marcha de jovens às 20h a .partir
_ 'cl'a Mat�iz até o Gínásío de Esportes Artur Müller.
onde os jovens fizeram encenações alusivas so

bre o jovem e a justiça secíal, a pobreza, a par
tici.pação, o desellvolvimento, a paz. A juventu
de jarag�aense mostrou sua enorme criativid�
d�. Emi;\us .participou de tudo, desde a COIij.pOSl
ção da Comissão liderada pelo Pe. Mauricio Mes
sias de Sousa Leão ..

NÃO FAÇAMOS DE NOSS<;>S RIOS
- LIX-EIRAS IMUNDAS.

.

.SA1.VEMOS' OS, RIOS ITAPOCQ E JARAGUA

·'�.MA·RIS'OL� '.,

'.MALHA.-
. ,

Jaraguá do Sul, 28 de março de 1985.
I

DECLARAÇ.ÃÖ

Marisol S.A. Ind. do Vestuário co°,

munica a quem interessar possa, que o

Sr. Sólon GilbeJ;'to da Silva, deixou 1:1e

,perteneer -aoo seu quadro ,de fJ�ssoal;
desde o dia 25/03/85. -

.
"

Desta 'forma, quaisquer atos, q\:le�. - ...' \

Vf'llha� > a' ser praticados' .. pelo mesino
,

-

doravante, não terã0"'Yélac;:-ão 'Tom'est�
Empresa.

Lixeira. Gari·haldi causa problemas
Os vereadores de Jara- tal, a policia deveria agír moradores e apelou para

guá do Sul apresentaram energicamente. Luiz Zon- que providências sejam
nas sessões desta, semana, ta denunciou os pröble- <tomadas . imediatamente.
uma série de- pedidos, rei- mas causadas .pelo depó- O vereador' Lauro' Siebert
víndícados pela coraunída- sito de-Iíxo .no Garibaldi, reforçou a denúncia e pe
de. Orival Vegíne e Mari- com mau cheiro e insetos díu também uma rápida
no Le�i solicitaram à Ce- .que têm incomodado os solução:
lese a implantação de ilu- Diretórios retiram apoiomínaçãe prtblíca desde o

final do asfalto da Rua Ro- deputado. . ao senador Jaíson Barreto
berto Zíemann-eté o. Acou- r e acusações aos quatro de-
gue TheUack€r e, tem- O "PMDB e.o momen- putados díssídentes que
bém, o alergamento pstro- to político catarfnense" possíbílítarem a vitória de
lamento, easaíeramento e foi o tema do- encontro das Stélio Boabald na presí-:
r,E(�tf.i��çilo do r- esgoto, em líderanças- acontecido sá- dê:Râa da .Assembléía La
ambós.es Iados.da BR-280, bado à tarde, no Centro gíslatíva fora:u os temas
regtão da ·Rua .Joínvílle. Em,presarial de Jaraguá predominantes. A propa-.
Oríval 'pediu-a Divisão de do Sul, que reuniu mem- lada aliança Jaison-Amin
Obras.da Prefeitura a eons. bros dos diretórios de Ja-

'

e a atitude dos deputados
trução de uma' -ponte li- raguá, Massaranduba, Gua- no episódio da Assemble
.gando. a Rua Isidoro Pe- ramírím, Corupá e. Sch- ia foram repudiadas, as·

-dri com a Rua Hermínio roeder, onde marcaram sim como ficou latente o

Mafra Cardoso, sobre o .presença também Pedro, ínconformismo dos díretó
Ribeirão Molha; à ligação- . Ivo Campos.. Evilásío Ví- rios dá região com os a

-da-Rua 199 €om a Rua 367 eira e os deputados Admir ,contecimentos. A manifes
.e, -tembém, a ligação da Bortolíní, .Jaír Girardi, Ro- tação da rctireda de even
RuaHenrique Geffert -com . berto Motta, o ex-deputa- tual apoio a Roland Dorn-
a -Maior Júlío .Ferreiea, a- . -do Manoel Carlos de Sou-

�

busch foi discutida e, pe
. té a Rua 306 . .Já' Luiz AI- ze. entre; outros. la decisão, o. deputado não
berto Oeschler solíeítou Ataques ao. governador vai receber sustentação
a -ímplantação- de 60 tubos : Esperidião . Amin, .críticas para a sua reeleição .

de.4o.-cm.de díämetro na- GN pede agência. do INPSRua Campo .Alegre, na 1-· .
.

,

lha da ·Figueira.· A Associação Comer-. com o pret"José de Aguíar
cíal, Industrial e Agrícola ar, prática adctada mensal
de Gueramírím encami- mente, qusndo comunécou
nhou solicitação � através, a .críaçãa do src. que co

do Presidente do Diretório .meça a funcionar no dia
Regional do PMDB, Pedro. 10 de m�io, com 23 asso
Ivo Campos, durante o· ciados e, também, propôs
encontro com as lideran- '

a formaçãode uma Comis
ças políticas em Jaraguá . são para a realização d<::'
do Sul, sábado, para que .palestras de esc1areoimen
o mesmo interceda junto tos- aos_ produteres rurais
aos escalões

.

superiores' .sobre -o preenchimento da
da Previdência Sodal, a ,..nota fiscal do ' produtor
instálaçãc) de uma agênciä . ,rur.aI. E pediu apoio da
do' INPS, 'imperativo ne. municipalidade.para.() tér
cessário diante' da 'nova mino da ten:aplenagem da
realidade <qt1e õ munidpio . área destinada a .ronstru
hoje' viv:e. A entidade e3- ção do_Centro Empresarial.
-teve ein audiência, dia 28,

Zattar' quer·diminuir tàxas do
D'

.

E'"TRA.N � -

e muit0s catadneD$es� e�-- • ,

tão . emplaca:fldo seus vel-
.

O deputado Nagib Zat· culos nesse<: Estados! em
tar solidtou ao Covema-

. função da '<diferença de
Por outro lado,.o edil dor ES}l)1:!'ridião !Amin, atra- preços cobra.dos "nos ór

Lu.iz Zonta rei�indiceu a vés de 'Iequer.imento apro- . gãos competentes; .

Para
I:ecuperação da Tua da vado pela Assembléia Le- Nagib Zattar, a redução.Mosca e Tifa Ribeirão ,das 'gislaUva, modificações nã' deveria ser� em tomo de
Pedras, .através...da .limpe- lei 6.lf8? de-ii de dezem- 50%, principalmente nas

. za, macadamização e _pa- mo de 1994, que trata taxas cobradas quando da
{tolamento. _Lauro Siebert das ta:xas de prestação de ,transfe,rência d� veíaulos..

e Adernar _Winter, solici-_' serviços cobrados pelo Detaram envio do ofício ao tran. 'De 'aGordo com o
,Supe.rintenoonte ido Sesi .deputado,' o aumento' das
. de. Santa ,Catar4na, . aom taxas foi 'muito . elevado,
vistas a implantação de por isso acha 'necessário
\!m posto de ,a'bi;i.s.tecimen� que haja uma r�dus:ãC! que
to na Bar:rª, do Rio Cerro, só podérâ ser feita com éI
.onde já existe um loçal a- : ãJtefaçãb dá ilei. Exempli
pro_priado para Cl. novo su- ficou sua--'sOlÍClta'éão' di
,p�rIl!ercado do Sesi.

.
_ zendo �e Ci' ta"a de tnlns-

Já.ErroLKretzer, eIll· pro- f�ênoia -de veíonl6s de
nunciamento, lembrou a 1985 aumentQU� 'de' 'Cr$Jlecessidáde de se .reduzir. 3.0.58, �par.a Cr$' :247:$00.

.. os acidentes de, tr�nsito e Lembrou ainda' que -nos
de trajeto que•. têm acon- Estaoos-'do' Paraná e do
tecido €om· certa· freqüên- RiO' G:r:ande do Sul· essaß
-.cia, ,observa� .que, para taxas soo,.bem·· inferiores

a

Almíro Farias F:llho, o

Peca, requereu ao Execu
tivo a realização de estu
dos' pela 'Comissão Mum
cipal.d·e Trânsito, com vis
tas a reduzh a' velocida
dê' ná Rua Walter Jans
sen; pediu que a Prefeitu
ra inclua, as Ruas Leopol
do Janssen, Thomaz Fran
cisco de Góes e José Em
mEmdoerfér no programa:
de pavimeritação e, âinda,
que o .Samae esten�a d

rede de água a partiT do
número 1.669 da Rua Joa
ql,1im Fralltlsco de· Paula,
até -o .cemitério local. A
eoctêns�:o 'de' água benefi -

.

dará 46 famiUas, segundo
'o vereador.

Zattãr sugedu<que -a,re

dução das taxas ·poderia
enquadrarl"'se dentI::o ·do-,se
guinte"quadro: transfer,ên
cia de veícu10s ano 1985,
_passada de . Ct1p 247 50.0
para - Cr$ 1-48 .§oo: ahos

1984f83, de Cr$ 198.000

'para:Cr$ 108.900; 'anos 19
82/81, de Cr$· 148;500 !pa
ra Cr$ 79.20.0; ano 1980,
üª ::Cr$ 99.000. para Cr$
49.500; anteriores a '1980.,
de Cr$ 49.500 para Cr$ ..
29.700.
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ANIVBRSARIAN'l'B8 de
Fazem anos hoje: 06
Dr. Edson Carlos Schulz,
Sra. Ana Bona, Sr. Raul
Carlos Gesser em Con
córdia; Alan Jonas Gon
zaga dos Santos, Sra. Er
na Irene Pedrotti, Rodney
Roberto Dal Bello.

· Aniversariam domingo
Sr. José Castilho Pinto, E
lizabet Harmel.. Elvid
Liekfeld. Ivanir Buzzí, A
.na Scheíla Pereira, Sra. Ja
nica Baechtold Correia,
Sra., IIca Henschel Gram-

! ,beck, em JHe ; Sra, "Elvird
Coelho, Sr. Nélson Ehlert,
.s-. Aldo Blank, Sra. uni

· Tepassé. em Guaramirim;
· Fabiano Eduardo Kanzler

· Sidney T. Stein.'
,

· Dia 08 de abríl
Sr. Miguel Schwartz. EI
n -Seidel, em Corupá; Sr.
Guido Mundstock, Sr. Hé
lio Meyer, em Ctba; Sra.
Carmem.. Reeck Fechíní
Neves, SL .' Jorge . Mar�
quardt, Margit Krause, Sr.

· rdt, Margít Krause,' Sr.
Carlos Pscheidt, .'

Dia 09 de abril
· Sr, Aryberto Léo Bartus
check, Srta. Silvana Sch-

-. mítz, Sra. Kathía Horts Ca.
sas, em Blumenau; Júlio
Scheuer, Sra. Alice Ayroso
Schwqrtz, César Luis Schi
ochet, Sr. Elói Zumach Die
'aní Maria Zíemann. Mar-

..

li M. Nunes, Elisabeth Ti.
, etz, Jaime Sidnei Gielow.
Dia to de abra

·

Sr. Nélson Tc,�nawski, Sr.
Dítmar Volkmenn. Sr. Jai
ro de Barros em Blume-

.

nau; Sr. Lauro Voltolín:
em Ctba; Sra.' Maura Dir�

·

ce Mascarenhas Schmídr
em Ctba.; Sra. Lina Pres
tini Tom"'lin, Sra. Matil
de Zapella .Pavanello, Sr.
Rolf Brandenhllrg, Sr. Má-
,do Gieland, Sra. Hildu
Grosskopf, em �lle.'

.

· Dia 11 de abrH
Sr. Edgar SChJllitt, Sr. Hi
lário Baratto, Sr. Fritz Me�-

.

er; Srta. Milene' Fischer
'Martin,s, Sançlro, filho de
Emaldo e Jlena Bartei;
D�isy Ballock, Sr. Antônio
Furlani, Sra Romilda Pie.
cbli Pereira.

.

.

Dia t2 de àbrn
,

�r. Egon Trapp, Dennv
Cristhyan Schwartz, Sr.
Renato da ('os1 a, Sra. Alo
na Boshammer, Sr. Adolar
H�nn, ,Sra., Leonor

,

.Stulzer (�rosskopf.

MARSCHALL

POLIMllNTOS

, ,

'

Lavagem e limpeza de
tetos e e$tofamentos.
Polimentos. Procure os

· profissionais gabarita0.
·

dos na Rua CeI. Proc.
Gomes, ').27 .

.

Jaraguâ do Sul - SC

Edital 14.204 de 27.03.R':-::
Arnaldo Adelmo Büttner
e Waidi Meier

Edital 14.205 de 27.03.85
José Laudvíno Derettl e
Benildes Aparecida de AI�
meida _ Ele, brasileiro,
solteiro, auxiliar de escri
tório .naturet de Jaraguä
40 Sul, neste Estado, domí
ciliado e residente na Rua
207, n" 191, nesta cidade ,

filho
�
de Laudvino Deretti

e de Maria Kniss Deretti.
Ela, brasileira, . solteira,
costureira, natural de Cas
cavel, Paraná, domicilia
da e residente na Rua 25
de julho, 1413, nesta cida
de. fa de João M. de Almei
da e Almir A.de Almeida.

N A8CIMI!lNTO'

Dia t8 de março
Dionara, filha de Zeni (Ro
salina) Anlíara .

Dia 20 de março
Cristian Carlos. filho de
Cláudio (Araci) Eichstädt
Leenardo. filho de Jair
(Sandra) Rowe.
Dia 22 de março
Dirceu. filho de Silvio
(Anita) Leithold, Daniele
filha de Aldo (Norma) Ku�
elkamp. '

.

Dia 23 de mar(,'o
.

CJaudinei. filho de Ven
deHno (Marin} Schweizer.

. Dia 25 de mar�o .

Antônio, filho de Antônio
(Bernadete)' HiJIbrecht.
Dia 26 de março
Tarcila, filha de Flávio
(Janete) Ignácio.
Dia 27 de março
Anderson, . filho de Elton
(Rita) Bra.ndt. Fernando
filho, de Délci0 (Alcione)
Correia. Pablo, filho de 0-
dilo (Luci NelQe)'Moretti.
Conan, filho de Adolfo
(Iracema) Zimmermann.
Dia 28 de'março'
Jonathan, filho de Valdír
(Judite) Stein. .

Mariane,
filha de, Maur;cio (Maria)
Pedrelli.

"

Dia 29 de março'
Edson, filho de Harold,)
(Marli) Leitzke.
Dia 30 de março
Jonathan, filho de Roberto
(Erica) Tiegs ..
Dia 31. de março '

,Carlos Henrique, filho' de
Henrich (Arlete) Ber
chardt. Alan, fO .de Gerson
(Sonia) Margu� _" __

'.,..
.

Proclamas Casamento

domiciliada e residente ne

Rua Paraná, 204, nesta ci
dade, filha de Francisco
Steindei e de Francisca
Schmídt Steindel.

Edital 14.207 de 27.03.85
. Almogenio Rodrigues e

Lúcia GaJewskl .:
Ele, brasileiro, solteiro,
servidor público, natural
de Varzem Bonita-Pato
Branco, Paraná, domícílía
do e residente na Rua Jo
ão Albuns , nesta cidade,
filho de Arístídes Rodri
gues e de Ana Vargas de
Jesús. Ela, brasileira, sol
teira, bancéría, natural de

. Pitanga- Horizontina, Rio
Grande do Sul. domicili
ada e residente na Rua
Reinoldo Rau, 86 - fundos
nesta cidade. filha de Al
bino Gajewski e de Maria
Gajewski.

Edital 14.208 de 27.03.85
Cópia recebida do Cartö- Edital 14.212 de 29.03.85
rio de Registro Civil de

Aldino Braun e Aparecida
Massaranduba , neste Es- Liberatori - Ele, brasilei
tado. ro, solteiro. auxiliar de es-

Célio Antonio Gorges e
crít6rio', natural de Jara

Maria Decker guá do Sul, neste Estado,
Ele, brasileiro ,solteiro

domiciliado e residente nl

operário, natural de Mas� Rua Bertha Weege, 1147,
saranduba , neste Estado,

nesta cidade, filho de AI

domiciJiado.e residente em
fonso Braun' e de Alona

Massarandubé!t neste Esta-
Hanemann Braun. Ela,

do, filho de Bartho- brasileira, solteira, auxili·
lomeo Gorges e de Anna

ar de escritório, natural
Kluck GorRes. Ela, brasi-

de São Paulo-São Pa'Illo
leira ,solteira, operária,' domiciliada e residente na

natural de Massaranduba, Rua, 13, nO 157. nesta cida
neste Estado, domiciliada de, filha de Arlindo Libe
e residente ne&ta cidade,

ratori e de Anita Ana Li-
beratori.mha de Pedro Deckei� de

Anastasia Koch Decker. Edital 14.2.13 de 29.03.85
Juarez Piva e Maria de

Edital 14.209 de 27.03.85 Lourdes Vaz dos Santos
. Júlio César PlccJnlnl e Ma- Ele ,brasileirO" , solteiro,
ria de Lourdes SteindeI motorista, natural de Jara
Ele, brasileiro, solteiro, guá do Sul, neF,te Estad.:>
auxiliar de escritório, na- domiciliado� e residente n�
turaI de Jaraguá. do Sul, Rua JoinviÍle, 674, nesta
neste Estado, domiciliado cidade, filho de José Piva
e residente na Rua Padre e de Judite' Sanson Piva.
Alberto Jacoh, 6B4, nest3. Ela, brasileira, solteira,

, cidade, filho ':Ie Waldemar do lar, natural de Santa
Piccinini e de Anésia Te- Felicidade-Ctqa, Paraná,
resinha Fodi P�ccinini: E" domiciliada e residente na
la, braslleira ,solteira, se- RUél 25 de julho, n�sta ci-
cretária, natural de Jara" dade,. filha de Pedro Vaz
gu,ª gq Sul! n�stg Bªtago, gO$ Santos � de Maria'Vai:

Ele, brasileiro, solteiro, Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civtl do

operário, nascido em Ma-. 'J 9 Distrito da Cómarca de Jaraguá do Sul, Estado' de Santa

ringá-Palotina, Paraná, do- Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Cartório,
miciliado e residente em exibindo os documentos exigidos 'pela lei, a fim de se habilí
Jaraguá Esquerdo ,neste tarem para easar, os l.guintN:
distrito, filho de Renhard Edital 14.206 de . 27.03.85

.

Büttner e de Hedvig Büt- Adilson de Amorín e Ma
tner. Ela, brasileira, soltei- Tia Saléte Fachinl
ra ,operária. natural de .Ia Ele, brasileiro , solteiro,
raguá do Sul, neste Esta- comerciano, natural de
do, domiciliada e restden- Blumeneu ,neste Estado,
te em Jaraguá Esquerdo, domiciliado e residente

-Edltal 14.210 de 27.03.85
.

Benvíndo Motta e LorI
neste distrito, filha de Fre- dj\1a Rua Pé. Alberto Jacobs TodL Ele, brasileiro, solt.,deríco Meier e de Wanda 130 .nesta Cidade ,filho de .desenhísta .natural de Ro-Reblin Meier.

.

Glqdoaldo Lino Amorim e

de Irene dos Santos Amo- deio, neste :

Estado, domí-
- . ciliado e residente na Rua

rim. Ela, .bresíleíra, soltei-' Antonio C. Ferreira, 627,
ra, comerciária, natural de
Blumeneu. neste Estado,

nesta cidade} filho de Gui
lherme Motta c de, Maria

���i���d!l�:�:d����;: Motta. Eia, brasileira, sol-
730, nesta cidade, filha de

teira, industriária, natural
. de Jaraguá do Sul, nesteLeandro Pachíní e de Del- Estado .domiciliada e resí-

ci Fachini. .

dente em Três .

Rios do
Norte ,neste dIstrito,. filha
de Ingo AlbertoTodt e de
Helga Ana Wolf Todt.

Edital 14.211' de 28.03.85·
Carlos Geraldo Bastos e

Lenke Marta Bogo
Ele, brasileiro, solteiro,
bancário, natural de Jara
gua do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente na

RueEmílío Stein, 227, nes
ta cidade , filho de João
Bastos e de Tereza Bastos.
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Massa
randuba, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua 286, 73, nesta cidade,
filha de Leonides Bruno
Bogo e de Leonora Du
maszak Bogo.

dos Santos,.
Edital 14.214 de 01.04.85
Milton Feder e Luzia De
lagnelo _ Ele, brasileiro,
solteiro, motorista, natu
ral de Messeranduba, nes
te Estado, domiciliado, e
residente na Rua Ernesto .

Písetta, 126, em Guarami
rim, neste Estado, filho de

. Luiz Feder e de Carolina
Feder. Ela .brasíleira, sol-
teira, enfermeira, natural.
de Jaraguá do Sul, neste �.
Estado, domiciliada e re

sidente n� Rua -Procópío- .. "

Gomes, 876, nesta cidadeIf'
filha de Alindo Delagne-,
loe de Carmela Delagnelo.c,
Edital 14.215 de 01.04.85, .

Ademir Ricardo . Stein 'ß,:,
�

Maria de Fáttmà. Relnerl,
�le, brasileiro,

.

solteírq, _. ,

pintor, natural de Jaragq�t
do Sul.sneste Estado,' resí- "

dente e domícíhado na Rua,
Amazonas, 219, nesta cída- ",

de .Iílho de Alvíno .Steín '

e de Terezinha Pedrottí 'l
Stein. Ela." brasílelra, sol-",
teira, do lar, natural ,de ,

Guaremírím, neste- ßliládp,..
domiciliada e residente �o "

Rio Branco, em' Guaram'ir,
"

rim, neste Estado" filha d.e :':
José Luiz Reinert-e de 80- ,

'

fia da Silva Reínsrt.
.

Edital 14.21.6 de 02.04.e-S;
Jairo Manoel Nazarlo ,e ,

Eunice Bezérra .de Lima.
�.

Ele, brasileiro, solteíro,
<

cobrador, natural de . Cor- ,

reia de Preítas-Apucarana, ,

Paraná, domiciliado e re- ,

sidente na Rua Francisco: :
Hruschka, em Jaragu� ,d,� ,

Esquerdo, neste dístríto..
filho de Arantes . Manoel , .

Nazarío e de Irene saI",.:
torato Nazerío.. ,Ela:, bt��b.
leira, divorcialia.;', do. :Ja�,
natural de Caba� Bran��,. r
"Pernambuco , domictlia.dª"
e_!esidente na R�a Pranois�.
co Hruschka, em Jarag_�â .

Esquerdo, nesle' di�tr.j\oi
filha _de José .. Bezerra ; d� "

Lima e de Cecilia Mafia.
Bezerra 'de Lima.

-

Edital 14.217 de 02.04\.85
Irio BUder e Ir."c1 Ste�tt
Ele, brasileiro ',' solt�irq-, .

operário. natural �e J�ra,
guä do' Sul, neste. J;!stAdo,
domiciliado

.

e reside.�te .

em Rio da Luz, neste dis.
trito, filho de Sebaldo' BÖ-,
der e de Edla Mohr Bôder.
BIa, brasileira, sol�€+ça,
operária, .

natural de Jara
guá do S\,11, neste Estadö;'
domiciliada e, resld'�nt�,
em Rio Cérro IT, nest��dts�
trito, filha d� Arn�Jdö
Steinert e de Dora Spless
Steinert.

'

!�

E para q,u.� chegue ao

mandei passar o l).J:��t�
edital, que será publlca:
do pela imprensa e em

cartório, onde será afixa
go gUJ7ant� 15 �tas.
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__�C�Q�RRE__,_I_O_D_Q_,_,R_O_V_O_' p_Á_G_nN_,_A Q5

jfJom�o� 1-93
�ild�, ·'ae.'&' tl9G'!
pefeg.. de PElUda n...@:f22

p.lee.:Reg./Polteia '1Z-M46
Petfäfl/€iretraft n'-15�
t.IoJf>. 'saé, José n--ifl-'
j:lôjf). jaf8.gU� 71- �,�OO
fós'j) de Saúde 1�-�.oo,
tNAMPS 72-0958
íN'*' Ó, ,��(j89
Ftet. Municipal .12-0988
$ÁMAs 12',.0580
�!lESC 72",�,
fórum 72-02t>SJ
B.öciQ�làFi'él: Wl-Q4.4'
Ferroviária '12;.0405-
Jornal U&rrew' de.
Povo"

'

'J2'..Q9Q:t
Pontos de Táxis 12-0661
71-0014. 12-6461, 12-0661,
12-0216 e 1l'-tJS9'.

SERViÇO MILITAR
- ..._.-,-

A .l�,Q.�,SQtv'i� �ne
lítar _�� QQ sul.·
tá procedendo o ali.....
to dos .ef.\a." c.�
1-967·· Q. aateFWfeS, em dé-
bito, das 8h3<f às llh30.
O W&ZO expira-se em 30
de: junho s o alistando de
v:e trazer a certid� de
neseímento e uma ..
3x44 A' JSM fica ª�!J ...
dos, da Prefeitura MMli
cip8l1.

. '

A Bib�� PliibJk.a
M�icipa,,1 � ��",
de .)'arag,"'� �" ..-

de0pu���
das,19 às 1,JI.�, 38Il\ h\.,
chaf para O �Q e- ao..

sá�õs, q-. '1 .. U•.
'

ila Jo�li_�..... J@
ão Pkcoli;.,

.

SI!f: N<WO HOltAIUQ
Dlt�ATENDIMENTO AO

POBuco

Página d'e Serviços
CJ.VJJllS DE 51lRVIç.O

lR�y! ChdJ - t.ÇU.fei
rM. 20 hOfM, ne Restau
ii"Ílte ltaj4fll, P-t.uidente:

'

üd:or' Lwdeu .:
Llons t:lnb" e.tr.o -

quintas-iei'Uti, lO À, ne 1-
tajara. Pre....:· 8igmar
ßene Lutht.
ttOns �, Iitdustrial -

segunda••l4ins, 20 h, no

Ita.jillla, �Fesidente: José
H.nrl«!Jue Pereira.
Rot.rad Club � sábados,
17 horas, no Centro de
Inf. Turísticas. Presidente:
2igmar Raeder.-
Interm Clu.b _ sébados,

. 13b3&, no Centro Int Tu
rísticas. Presídenee: N-er,a-
B§,2jna SMif.

INBICAD0ItES ECONOMICOS
O governo anunciou' semana passada, pela

primeira v:ez, a correção monetária de dois meses

seguldos. Para abril, a corseção mon�ária foi Ii

xad,.a-em 12;7%, correspondendo à in�lação de
março; e para .maío, em 11,8%, índrce calculado

pelo' novo critério, que se ba-seia na média geo
métrica das três últimas vdFiações da idáção.
Q tiUldàmento das cadernetas' dte poupança er-v

mru:� (credttados.em abrt-ll) é. de 13,26% 'e, em ar

tun,..de 12,.350,(,. 'O '\tlI!ror da UPC (Unidade 'P8dirtlo
de Capitat)· 'pena 'o s�und'(1) trImestre 'é de- Cr$
34.,tt>6,11 mesmo valor da ORTN '(@brigações R'e

,ajuatáv..eis. do T�souro Nacion�n, de 8'brH. O va

Ior da QRTN de maío foi fbfadP em Cr$ 38.208,46.
A .c_OIr..eJ;;!O monetária

.

ecumulada até abril

alcança 41,4go,.{, e .até. maio, 59,45%. A variação da

VollC foi de 39.,ßOh e, serve pil'na r,eajustar as pres
� .da. casa própria CO!11Ei0Ji,tratos nesse .perío
do. Por sua vez, a inflaçãe de '12,7% em março
eleva o índice para 39,8% no ano e 233,8% em

doze meses.

-

SENA.c ADMITE

lNt'OBMAÇOES GRATUITAS SOBRE OONCtJR
SO .PARA O BANCO 'DO BRASIL.

Com o objetivo de orientar os milhares de je
vens que aguardam 'a convocação do próxímo COlIl

curso para o Banco do Brasil (o que deverá ocor

fltf 1').iI6 pr;õ_a. .Mlll'i.i.Ua�. esilo sendo forneoí-
! du infCi).n!l.açõM g�t'lobLtas a t0c;hs os interessa-

'

, _. Es. ��. � ski<> d.eeenvolvidö pela
C�ntr.al de Concursos para o Banco do Brasil, íns-

,

� 1\6 Rio de Jatlê>iro pela �'a\\9. Cultur�l.
Pau p#-Jt:j.dpa;c do Con.ClillESO q<ae será CQn

vocéldo 'pelo Baae0 ciQ lkaostl, as� íÍnteres-
. sadais- pr.�iBIm. tM Q tR gra_u e�() e estar m.a
(.!ÚQ � -1.8 .. 36 UßI.. No 'w,� c'O.Dell-:cst>, reah

za® � �.o ele -1:982., � �adas 1

lIlâ� � � m.il in$.ttiç,ÕßfS.e, ... (1) próxiImo
: e__JU:�, _é �,Q �dd.Q� JW:ord eile

'�
,

'

!
.

"

Íim·1trt�" .,r,t.WA ü ,�. de nOVAS

agß.&(iu .. toabßm .em vttt1i.9 ÀO� número

de'��'da .�ae, ap� é de q\le
Q �Jlf. 1!Itt��ii.® ._ ürti. Os interessa- '

, _ �§l _lfdt.ar �D!� ,Mt4'Jhadas e

p�itu.� �' e8fev•• pa� a "Cen-
,

tal M�fMI: PAlO o Bdco do :BnI.sil" (a/c
, Dég.r��� • Ctiu. PMtel9B5 ( CBP 20.0tO
Rio • JaWt� ,- IJ:).

o SENAC dispõe de v..e.

gas pa.:ra -ins�rute>-res em dd
V'êJ.1SaS di.sci-pliFtas, tais co

mo Adrni)ni-stracà(') de Vea
dMl, €hef.i.a e Li:dér-a.n.ea,
UR1?ua E�t)ânhol'$, TéGl'l..i
C8!S de. COEibl:l.®:ieação. Pro
tocolo @ Arcuívo. Servi
ees ele Reeescão. Servícos
de Coenora ;e V(mda, Spr
viços Financpirns, Auxili
ar de Conti'lbilidéine, F.s
crituracão Fiscal, Escritu
radio Cont�bn., �prvicos
de Pe�soal, Atendente de
Lanchonpte. C:i'lrcon. Ci'lr
tAzista, Vendp.Àor Loiisfa,
Dinâmica de Vpndas, Tl>t
nicas de Vendas e C'âm
bio. O contrato é por tem
po determinado, paQO por
hora/aula ministrada e os

interessados e habiHti'ldos
devem procurar, p Senae,
.iunto àQ CE;!ntro Fmnre
sariaI. na' Av, (!etúlio Var
gas, 621. ou 1'Ielo fone 12-
1044 ou,12-1146, em Jara-
,guá'do·Sul.

ONIBUS'

Saídas da rodoviária de

Jaraguá do Sul para:

AUTO VIAÇÃO CATA
RINENSE/REX

f" Joínville via BR-I01-
6h25, 1h30, tOh, 12h, 13h
50, J6h, 19h e domingos
às 20h30 (extra)
Joinville via Streit - 9h30.
São Bento do Stil: - '1h30,
10h e 14430. S&o Bento,
Rio Negrinho e Maire. -

_19h15.
Corupá - '7h30, lOh, Uh3�,
t4h30, 19h15 e 10h15. ,

Blumeneu via Vila Itoupa
va - 8h40, t6h30, 19h e

domínges às 20h30 (-e:lCtra).
Blumenau via Pomercde -

7-h15, 9h3'J, 13h e 17h30.
Blumeneu via, Timbó 'e
Indeial • 141 15.

_

Blumeneu. Gaspar, I-lbota,
Itajaí. B.Camb(1),riY, .Itape
ma, Tríucas e Florianópo
lis- - 7h15 e ßh46 diaria
mente:
Barra Velha., Piçarras, 1-

ta·iaí; B.Camoo:r:Íú; Floria

nópolis .(sepunda à sßxta
-fei.ra) - 1h30.
Ua·fai, B.Cambor1ú, Floria
nópolis (período esoolar
aos, domingos) - 20h.

PENHA
Joinville e Curitiba _.6J'
30, 10h30 e 16h15,
Pomerode, Timbó, Indai."
e Riß do Sul - Ilhl0 e 13tJ
30. _ Blumenau - 20 h.
Joinville e CUTitiba (ex,
tras, só domiI)gos) - I1h30
e 18h.

ITAPEMIRIM '

Blumenau a São Paulo (di
reto, embarque em Gua

ramirim) - 19h30 e 19h45.

:tJ o ••a,DAG.M

tPJ@ hIa" CQGl café da manh!)
..... RlNE . Ap./solt. Ap./Casal.Sutte
If...UA _ au. OJa.wDdo
.. _lv" .,. 'n..o'JQ9 lQ.oo'o 30.000 50.000
Nl;LO - ÂY. Mil. �fO,
atttQr4. ..m3:'f

'

t3.• ' ,!!,OOO 36.150
"V.Alll'Â' _ •• e•• HArry
Hadt�l), .. 'ft,.-.! 9"aO,() - tS,900

LITORINA _ Horárjos

De Jaraguá a S.Francisco_
1h. Retomo às I1h50min.
De Jaraguá a Joinville _

7h e 16h30. Retorno -às
13h e 18h.-
O. Jaraguá a Corupá. _
14. 19 h.

AVIOES _ Horários

De Joinvllle a São Paulo_ '

.

9h (menos domingo) e 18h
30 (menos sábados). Ás
2as" 3as e 5as feiras _ 15h
50. Quartas e sábados _

13hl0 e 6as feiras e domin
gos às 15h.

De Navegantes_São Paule
7h30< (diário). Segundas,
3as, 5as, 6as feiras e domin

gos _�3hlO. Às 4as, 6as
feiras, sábados' e domin
gos às 15hSOmin.
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_

Ber>ker ínte d I BR 280 cessidade da implantação
'1..... ree ·e pe a --_ -

das obras complemer
'

ares

A notícia de que o Ban- Sul), SC-419 (trecho Itaió- e pavimentação, pela im

co Interamerceno de De- polis/Alto Paraguassu até' portância na integração
- senvolvimento . BID, apro- o encontro da rodovia SC- do Planalto cem o Vale do
vou empréstimo de 52 171), e SC-477 (trecho Pa- Itapocu e Vale do Itajaí,
milhões de dólares para panduva /Itair., /Moema / e ainda como acesso mais
8anta Catarina prosseguir Bonsucesso) sejam incluí- seguro .rápido E' aconómi
o seu programa de cons- das no referido projeto. co ao Porte de São Fran
trução de estradas, leY0U Nesse sentido () parlamen- cisco do Sul. da SC-30t
o deputado Otair -Becker tar obteve o apoio dos de- (BR-280), � díspensa . maís

a reiterar semana passada maís deputados que subs- adjetivação, cabendo lern-
. apelo ao governador Es- creveram telegrama ao Go- brar somente que aumen

peridião Amin, para que vernador, intercedendo pe-
. ta a sua importância e ne

as obras de implantação las obras. cessidade de conclusão, na
das rodovias SC-30-l (tre- De acordo com o depu- média que vai sen

cho Corupá-Sãe Bento do tado Otair Becker.: "a ne- do construído o trecho

���� �_____________ Canoinhas-Pcrto União".
AGRICULTOR, PO�ERA GANHAR AUXtJIO-DOENÇA . Entende orleputado que

Mais de 10 milhões de
"não há maís como prote-

o pacítado para o trabalho.
_

. " b
trabalhadores rurais de to-

lar o ínícío das o ras so-

�o�h��O�Mfici� O�n�orA�MoD�, lrk_j_�_d_a_s_. ���__�__

dos com o pagamento do do Paraná ao encaminhar
auxilio-doença pelo Fun- a votação da matéria, res
rural) _

de acordo com o saltou o alto alcance da
projeto oriundo da Câma- iniciativa e disse que o

ra Federal, aprovado na projeto aprovado vem cor

última terça-feira pelo Se- rigir o que chamou de
nado. O projeto, agora, "grande distorção da atu
vai à sanção presidencial. al legislação trabalhista".
O auxíli.o-doença corres- O projeto estabelece, aín-

.

ponderá à uma prestação da, que se o trabalhador
equivalente a 75% do sa-. rural, en. gozo do auxílio
lário mínimo do maior doença, não ter suscetível

_
valer no país e será pago, de recuperação para a sua
conforme a medida,

-

ao atividade habiiúal, será
trabalhador rural que fi- autometícemerr e

--

aposen
tar temporariamente ínca- tado por invalidez.

.

CLÍNICA DE VARIZES
pr. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA

Rua Guilherme Weege, 34 ,....
1° andar

Fone 72_2500 .,' Jaraguá do Sul _ SC.

Miromaq Equipamentos pl
Escritório . Ltda.

Máquinas de escrever -Facit-Olivetti, Calculadoras Faelt,
.Sharp_ e Dísmac, M.óvei,s, EsdI" e Imajasa, Móveis de aço

MajianQ e Pan.�in. Assistência téçnica e equipe de ven-'
.dedores. Consulte-nos! _ .

Filial: Rua Preso Epitâcie Pessoa _723 - Fone 72-13'8,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro II; !lI? 166 -

São Bento do Sul - SC.

Fo.to LOBS
_

Brlndes 03 revelaçâo de seus filmes
Você escolhe: blusão de nylon, bolsa térmica,

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

PARTIDO DEMOCRÃTICO SOCIAL _ PDS
EDiTAL DE CONVOCAÇÃO _,��.

O Presidente em Exercício da Comissão Exe:
cutíva Mun'cipal, na forma da lei eleitoral vigen-.
te, convoca os eleitores filiados ao l-artído até o·

dia 30.03.85, para a Convenção Municipal a rea

lizar-se no dia 14 de abril de 1985, nes dependên
cias do Clube Atlético Baependi. neste cidade de

Jaraguá do Sul, à" 9 horas, que se prolongaré a

té às 17' horas, para deliberação da SE'2uinte:
"

ORDEM DO DIA

a) eléição dos Membros e Supk ntes do Diretório
Municipal: _-

b) escolha dos Delegados .e respectivos SupleJl
tes à Convenção Regional: e

.

c) outros assuntos,

Jnraguá do Sul, 20 de março de 1985.
JOS� CARLOS NP�S
Presidente 'em EXf"rc.ício
da Comissão ExecuUva

Deixe o aviameate de suas reeeitas nas mãos di .quem Intuie do ram••

Farmácia Paraná
Administrada por profissionais farmaQêuticas tormades, eom 10 aDell de �ritD.,
sob a direção de Neíla Mar-ia da Silva - CRP-1402/�C, filha d. JaraJ\lá 610 Sul.
Aviamento de receitas, mediclllßeatOl, perfumarias e Oll m.lhorl5-pr.. tia'pr.
estão aqui. Venha conferir! - MaatMWII - COIlvbios ta. stAdt.t... .

Av. Mal. Deodor�, 841 1.771 (perto da po.te de' Vallâtti), - Fone 12.16"89 - M/SC•

mBESC Q
�""'- .
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Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

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

ULOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na GetéU. VlII'ps

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora tambéni aquecedores a

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Pone 72-0448

Lanznaster - O SEU RBLoJOBIRO

Relôgies, oristais; violões, trofkis, mtdalbas ,

,rligos lioos para presliltes em to4as

as 9oasiÕfS.
.

.

LANZNASTER fica 11a Mal.Oeodoro� 3'4-�ell' 72-llM

A moda certa em. roupas ê calçados está na

ClNOBRELA. Vista-s. bem com a

mOOa V. r i o 4.

CINDElWLA

Ve5te bem. A moda certa, . aa Getúlio Vargas
• na Emmo· Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS
Servifos de terraplenagem e· aterros

TUBOS SANTA IIBLDNA
Tubos· de eonereto para todu as obras.

Consultt-nosl

Roa .TuinvIDe, ·1.016 - Telefone 72-1101

COMERCIAL FLORIANJ
Máquinas e equipamentos para escritório.

Assistência Técnica de Máquinas de Escritório
. ém Geral.' - ..

Rua Venâncio da Silva Porto, 353'_ Fone '12�1492

CORREIO DO POVO pAGINA 01

CONFIR.L\ A HISTÓRIA ... Barão do ltapoeu

.•.HÁ "O ANOS JOCAPI (leia-se José Casttlho Pinto)
Os jornalistas profissionais ofereci- . escrevia na sua coluna COruCANDO ..

am um banquete ao Presidente Getúlio, "Será aue houve mesmo barganha da

Varges, a homenagem de toda a classe rua pela calcadal , �. Mas se não hou
dos que mourejava na imprensa brasí- ve a barganha, é de 'bom avíso conven

lelr� e o díscurso do homenageado Im- cer a uma certa espécie de "Pé de Bor
preQlonava de tal forma os presentes. racha", que a rua contlnúa sendo rua.

que ,firmavam que o pronunciamento a calcada é calcada e aue esta perten
flcarJa na história COIr,o um valioso do- ce aos eedestres. àquela aos v-e-I-c-u-.
comento do seu elevado natríotísmo "e l-o-s! Manlaramt •.. "Pols é, n�"
seu grande amor ao Brasil. Depois de

_. Jogavam o Baenendí e a Selecão

e�p\\çl!!�oPeranté 800 profissionais do· da L.J .D., flanhando o Baenendt Dor ?
jornaffsmó os mottvos aue o levaram x 1 � euadros o clube _ RolU. Plazera p

a decretar o salário mlnlmo dos traba- OdaclUo; Walter. Ballonulnho e ZP.DOf
lhadores de imprensa. passou o Presí- fR.éJnerl Americano, JOTge. Chadeco
dente a fazer um lhzelro relato do oue (Samt.rl Turfbio e Ivo (HorsO; selecão- ,

se tinha feito de 1930 nara cá. e o aue
. Osnt. Calt e Levtnos: Pedroca IVeTfmn

restaria a fazer. O longo nronuneíamen- des) Taranto e Morettt. Tíão. BubI. Ho
lo era assim concluído. "O DOVO brasí- rávío. Lalú (Tlão) e NUo. Jorlle fazia :),
leiro, tão compreensivo, nobre e gene- gols para os vencedores e Táranto na

roso, sabe Que pode confiar em mím, ra os vencidos. Juiz: FlnMeo da Silva
poroue sempre servi desínteressada- ...HÁ 2ft AN08

mente, nunca o decepcionei e Jamais
__ O Az de Ouro B.C. recebia em t{tJ

falhei aos compromissos de "honrá". es canchas de bolão o Clube de Bollf'
Lembro-me neste Instante. do "Beto"- "Veteranos". fmado à Sociedade :Pecrp
Paulo R.Arenharl, QUe se formou jorna- ativa Jndal·al. Os bolonJstas jndatalell
IIfita no último dia 30 de marco. maís ses, no dia 5 de setembro de 1964 com

um gaúcho-'araguaense a se formar por pletavam 35 anos de existência e con

um cursode Comunícacâo Social. A sua vldavam o "Az de Ouro" nara naranln
Turma autodenomtnou-se de TlmMA. far as solenidades eomemoratfvas.
PELO MOVJMENTO DE OPOSJCÃO

_ Altos funcfonárlos da Hunt;lrfa esta
SINDICAL, francamente contestadora vam sendo »rocessados "Dor atenta""
e reivindicatória de renresentatívídace. à moral socíallsta e fraudes" ao dedtcar
melhores salários, abertura de mercado. se à "dolce víta". Um diretor de "can
dlgnl�ade e democratlzacâo dos melos tinas" estatais fraudava o Estado em

de comunteacäc social. Já se passaram 125000 dõlares e vivia "no estilo da de:
4.0 anos e olhe como está- a ímnrensa sapareclda bureuesta do Dais".
de hoje. Principalmente a do Interior. . ..HÁ 1 O ANOS

Coço a minha cabeca, Beto. pornue a-
_ Udo Wal:mer realizava cursô de es

cho que V.val ter um toneo camínbar. pectalízacão na área de admtnlstracão
Hai que pelear multo. Tchêl na Pundacão Getúlio Vart;las. no Rio de

...HÁ 30 ANOS Janeiro. Para ilustrar a nota dlzla-s�
_ Em fins de marco/55 o-munfcfnto Te- oue se formara em AdmlnlstracAo dE"
cebla a honrosa visita do dr. HeJmut Emnresas Dela Faculdade aue tntegra
BrAunert, Consul Geral da AlemAnha, a Pundacão UníversldadeNorte Catarl
com sede em Cnrítfbe, Artur MUHer, ncnse _ PUNC _, eue passara a exercer

prefeito Mun'c'Dal oferecia um almo- atividades na SocIedade Gráfica Ave

ço no Restaurante MaTabá. onde o Pas- nlda, (lue 'á colaborara com escritn"

tor Schneider falava em nonte da colô- no "Correto do Povo" e aue. em .1975.
nla aleml. O dr. Bräunert vlsttava as era professor da cadeira de EconomIa
iirmll8 Max WIJhelm e Jnd6strla Reu- Politica; dà Escola Tp.cnJca de Comér
hldas Jaraguá SA., palestrando Jonp'a- elo São Lufs, desta cidade.
mente sobre o desenvolvlw.p.nto das du-

_ O Governador Antônio Carlos Kon
as Importantes emDresas. O "Correio der Reis visitava Jaraguá, em viagem
do Povo" em palestra com o Consul. de servlco. sem formaUsmo e sem ban·
extemou sua admlra�ão pela nossa cl- (luetes. O Governador reunia-se com o

dade, enaltecendo a IlmDesa e o exce- Prefeito, Vtce e Vereadores e os Se
lente calCépD.ento tntclado na cidade pe- cretárJos de Estado visitavam as área�
lo prefeito Artur Milller. de �ua atuacão e entrevIstas eram con

_ Hofe o prefeito estA às voltas com cedidas às ACIJ. CDL. Rotarv e L10ns
o tráfego das bicicletas pelas vias nu· O mandatário Informava o plano prJo
Nicas de mAo única, QUe são multas e ritárlo da conclusão e asfaltamento da51

sempre Insistindo em nAo atender as· SC- 32 e 80. aue nAo sofreriam descon

orientações oficiais. Mas há. ,30 anos Unuldade. Foi o que aconteceu.

U.RDIM SÃO LUIZ

Conh�a os nossos planos de pagamento e compre o seu lote no

J-ARDIM SAo LUIZ a sua op�ao de morar bem.

Elnpreend. Imobiliários
Marcatto Ltda. ..

Creci 093 - 11 � I<.egião
Av. Mal. Deod()ro, 1.179 ...... Fones 72-1136 e 72-1411 - Jaraguá do Sul - SC.

, """'--.._..--
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Mann preside a A PA E
Imob.Moradado Sol Ltda

, ,

A Associação de Pais e A.:

mígos dos EXCepcionais:
de Jaraguá do Sul, elegeu
quarta-feira a nova dire
toria, quando assumiu a,

presidência para o próxi
mo biênio o Sr, Alvaro,
Marin. que substituiu a ",�Il
Janete Marcatto. Já na

segunda-feira, em Floria

nópolis, a diretora ri )
Centro de Desenvolvimen
to Humano-18 da APAE,
Josíaní Toledo, Soares, par
ticipou das solenidades de

'assinaturas de convênios:
com as

-

APAEs de Santa
Catarina e' a Secretaria da

Educação. A entidade ja
raguaense foi, também be
neficiada com, a renova

ção: do convênio, que per
mite a continuidade da ma

nutenção . de ,16 professo
res pagos pelo-Estado.

,.-

Rua Gumtl'elncle ti. IHn, 72
Tel. 72.U'8

CUCI N" 740 - J - 11' Reaião
VENDE

Terreno com 750,00 m2 edificado com casa de madeíra na-Rua Jor-ge
Lacerda, 60100 metros-da Rua Reínoldo Rau.
Um terreno de 585,00 m2, com casa em madeira de 70,QO· m2 ná Rua. '

Brusque (Vila Nova). '

Um terreno de 450,00 mZ, na Rua Francisco Zacarias Lenzí.
Um terreno de 1.423,00 m2 edificado com uma casa em Alvenaria,
na Av. Mal. Deodoro da .Fonseca (lat. Confecção Suely).
Uma casa em Alvenaria de 120;00 mi na Rua Richardt Piscke.
Uma casa em Alvenaria de 140,00 m2 na Rua Lourenço Kanzler.
Um sítio de í 12.400,00 m2, com casa de madeira em Rio da -Luz 1,
Tifa Rapp..
Um terreno com 345,000,00 m2 em Poço Grande (25 km centro) com
200.000.,00 m2 pl arrozeira, 2 tratores Tobatta equipado, casa de ma

deíra, galpões e muita pastagem.

"__ ,Noyo'piplomata::'
r

�

� .{
"Categona e pra quem(tem•.••

I, ...

. \

quem rtmß�loifuttli. sábe'o'9ue',hafegorill�rúca. lst<_>€ 120 automãtico quanto ii

Ve lia'
. ••

�qu!:-._D'Plomalll:fem,AIi2s. ele tem rnais do que isse. Muitomais.

n se'r o "prlll1el�o.o DiplOmall. tem conforto, muiro luxo e é próprio das pessoas CJue gostam de.w à freme. '

·(Ãoínf''Iiot!.'1.be'ele inná coi!ar O Diplomat2.--aIém do-motOf 4 cilindros. tambêm tem a-nova
_

,

•
.�,�rorde(i�. O mais potente do Brasil. M.as. se ele é possante, também
é_'*do. Muiro sofisticado, Poi: exemplo: o banco traseiro vem com apoio para cabeça e
•.-nsa·braçocentrahlfl!flf,lnz.dcHeiRUltdeduplo'furo.-50�breiracom�lhoiluminado, E'

.. -

dõrf C V
· �

LtdltCVIJii����9Ilyd'tdo"c<_>r�lê,�nso!eco����0.dot2do<!ec�e.iroe':.cendcd.r , mmen orler orn. ele.
-

a.
paN compammertro �ll'O_ MconaiciOf!2do e'êlin:\'io hidráuhca normal e de linhacomplemenll.m, _

_solis� com IIIwtQ,conforro. ,�,JSIG são, apttQaS alguns detalhes. -.' A-v Mal r Deodont. 557 POil.. 7l-06SS 72-0060. 72-09"'

,
O�lliormomio voc� precisa vc! de .lM:no, Portanto, reserve um esp�ço aeci\fl!_··· .,

- '

•
,

..

ha sua,àjcilda evedka't<5rIHCW'0 CIO'IO Dlplomall.'i ' ,_,
' -- Jarap do Sul - Sc.� ,

Vochai,ganhatc:m,luxoycenfuno,porêllOia emuiraqlu=",ria. MlrGadevalor" ,

EDITAt
AUREA MULLER
GRUBBA, Tabeliã, de
Notas e Oficial de Pro
testos de Títuloa da !CO
.marca de Jaraguá do
.Sul, Estado de Santa
Catarina, na forma: da
lei, etc".
Faz saber a todos quan
-tos esté edital virem [que
se acham neste Cartó
rio n/protesto os títulos:
centra: ,C,Repres.Eliane
Ltda, R,.Emtuo 'Cados
'Jordan, 175; nesta - Dal
mo Machado, R.Aguas
Claras; .sn.: Ilha, ; da Pí
gueíra, nesta - Ernesto
da Silva, R.José Teodo
ro Ribeiro, 1955, nesta
Fermino J .Andrade, ac,

Weg I, nesta - Fritz Ru-
- ckert, Sta.Luzía, sn, nes
ta - Giovani Braz, Lote
amento Jardim São Lu
is, lote 8, nesta - HUda
Wozínsk, R.Pe. Vícen-

!
te, 33, Corupá - Moto
Schroeder, R. Adelia

,

.. Fischer, 239, nesta - Os
.mar Bakun, R.Victor Ro
semberg, sn,: nesta-
Serraria AIdrovandi Lt
da., Est. Ribeirão Molha
nesta - Volkmar Gns
tav Berchtold, ac. Moto
,Schroeder, nesta � Val
dir Hilário Marcarím.:
R. João Bertoll, sn, nes
ta - Vllmar Henrtnue
Rosa, R. Joaquim Ede
Paula, sn, nesta - Valde
miro Ehlert, Rua Fran
cisco de Paula, sn.nesta.
E como. os ditos deve,
dores não foram encon

trados e ou SE;! recusa
ram .a aceitar a devida
intimação faz por inter
.médío do presente edí
LaI para que os mesmos
'compareçam neste Car
tório, na Rua ArturMül-
er, 78, no prazo da lei
a fim de liquidar o seu

debito ou então dar ra
zão por que não o faz,
sob pena de serem os

referidos títulos protes
tados na forma da rei,
etc.
ns!JS, 03 de abril 1985,
Aurea M. Grubba

-�CIG HM:VIDEOCASsETE COM ,A.J�MíDEUM
NEGOCIO PERfEITO. "', "'" . ,"� ,: ,

- -

,

O Consórcio HM coloca você em sintonia côm o melhor
programa de aquiSição de um Videocassete.,Veja só; -

'

'l
,

" ,

:.d�"':i
• 2 eparelhoepcr m� (1 por �rleiq e 1 ou maís por • Ao quitar'�u camê, v� �á libera�o'do grupo.lance enr:assernblela mensais') ,

,�com o Seu videooassete inteuamente livre
• SoI$nte o 'lppce v.e�or é utilizado • Seu lance quita, automatícamente, as últimas
• Lances vencidos são devolvidos prestações
• Grupos de 72 consorcíados em 36 -asembléias • Garantia Hermes Macedo S.A.
• Inscrições Simples e, fáceis .iiiiiiii'iiiiiiiiiijiiijiiiiiiiiiJiijiiiijiiiiijiii

INSCREVA-SE E ENTRE NO AR.

I'JodIlZid9M�ilJaDCQ de�'l'
"Ir" .....�.i( ·f:,

,... ;,.'" .��-. -'fI._1J-::Passe nas Lojas MM'e faça' sua'inscrição'
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T-ermina quarta-feira, dia 10,
o prazo para a ínscrícão de 'equ��
pes ao 3° Campeunato MUnICI

pal de Putebel .Varzeano, da Di

visão Municipal de Esportes.
Várias já se inscreveram como

Corlnthíans, Seara, Malhas Fru

et, Pígueírense.. Arsepum, São
Paulo, Rio Molha"Palmeiras, Sa.
turno, Centareíra, Bangu, Vila
J .enzí, .Cohab, Atlêntída, Canto
elo· Rio, Veteranos Saturno, Co
lúmbia e outras. Segundo Raul

Rodrigues, da DME, lago após o

férmiDo. das inscrições será rea

IÍzadã -uma .reuníão pera .definir
detalhes do certame .assim, como
o regulamento e .discussão da
possível realização de um tornei
(l. inicio .nos dias 4 e 5 de maio,
cm local a ser .determinado. O

,

campeonato .devérá .começar, no _ .'(]NIBANCO PATROCINA O A-
dia i2 de .maio e o torneio íní- DUlTO DE FUTEBOL DE SA.-
cío seria 'Uma inovação, onde a lÃO _ A exemplo do ano passa-
vencedora entraria na fase de . do, apoíando . o esporte amador

, disputas com um ponto de vanta-. da cidade" o Unib.anc? patrocina
p,em sobre as demaís., o Campeonato Citadino Adulto-

de Futebol de Salão, desta tem-
ÜGA ABRI;' INSCRl<:OÉS PARA porada. A abertura . aconteceu
VOUBOL E, BASQUETE dia 28, com a goleada da Jara

guá Fabril sobre a Coneza, 8 a

2, 11a preliminar do amistoso Ce
realista Urbano 1 x 9 Bradesco
Atlântica, do Rio de Janeiro. A
segunda rodada houve-se-día 02,
-entre Móveis Weber x Uníbenco
(novos fiJiados), Arweg x AABB
e Urbano x Marísol, Na próxi
ma semana, duas novas rodadas,
estão marcadas, día lO, quarta
feira, na Arweg, entre AABB x

Coneza, Urbano x Uníbanco, e
MÓveis Weber x Jaraguá Fabril
e, día 12, sexta-feira, no Artur
Müller, entre Marisol x Arweg,
Jaraguá Fabril x AABB e Urba
RO x Móveis Weber. Os horári
os das partidas são às 19h, 20h15
e 2:1h30.

.

A UFS, promotora do campeo
nato ,baixou ate nomeando os

membros da Junta Disciplinar
Desportiva. A JOD é integrada
por Eduardo Schmidt, Welfgang
Riedtmann, Osmar Vogel, Geral
do José, César Laº-th e Ivo Kauf�
mann, além dos auditores Dr. 0-
ditan Ra�zer e Dr. José Benedi
to Campos.

CAMPEONATO VARZEANO
q PODERA TER TORNEIO INICIO

.

A Liga Regional de Vollbol e

Basquetebol, agora oficializada
e com abrangência sobre os mu�
nicípios do Vale .do Itapocu, esM
abrindo inscrições para os cam

peonatos masculino e feminino,
que já têm datas pera e iDkio.
A entidade está expedindo q no
ta oficial número um, ondé .

ob
ser-va todos -os' -detalhes

_

acerca

da filiação do clube à LRVB, bem
como com relaç-ão ao prazo de
inscrições. O campeonato de voli
hol illicilt,-se no mês de maio, na

. categoria adulto, o juvenil em

,iiunho, o mfento-juveníl em ju
:lho, o infantil em agosto e o mí
Irim em noyemb'm, e as inscri
ições e filia-ções vão até 30 de
;abr-il. Já o certame de basquete
iadulto começa em julho e o in

fanto-juvenil no mês de a-gosto,
porém, as inscrições poderão ser

feitas até 31 de maio. A Liga, se

,gundo o presidente Ralf Eger
íland, abriu inscrições também
Ipara árbritos, auxiliares e mesá
rios. para essas duas modalidades.

CORREIO DO POV.....:O:...___ ..,.....-__P_Á_G_IN_A_O-'9
.JOGOS ABERTOS T1!M 160 MU
NICIPIOS INSCRITOS

JOOOS ESCOLARES Rl1GIONA
IS COMEÇARÄO SEXTA-FEIRA

Com a participação de oito es

ta·belecimentos de .ensíno, a Di
visão de Educação Física e Des
portos da 19a Ucre vai realizar
nos dias 12, 13 e 14 de abril, os

50s Jogos Escolares Regionais:
Juvenis, nas modalidades de han
debol, basquete e volibol, mas

culino e feminino. A abertura es

tá marcada para as 19 horas do
dia 12; sexta-feira, no Gínésío de
Esportes Artur Müller, e dos Jo- -

. gas partic.i:p&rão as 'escolas e co

Iégíes Gia-rdini Lenzi, Elza Gran
zotto Ferraz, Abdon Batista, Ro
land Dornbusch, Holando Gon
çalves e São Luis (Jaragué do
Sul), 'além dos Colégios Lauro
Zimmermann (Guaramirim) e Mi
guel Couto (Schroeder). São cer

ca de 400 alunos-atletes envolvi
dos -nos 30 ·jogos que serão rea

lizados. Já no-día 11, na pista do
Baependi, a Difid realiza toma
da de índices na modalidade de
atletismo; para os Jogos Esee
lares Catarínenses, que serão re

alizados em Concórdia, no mês
de maio.

A Coordenação de Desportos
(Cod)' da Secretaria de Cultura,
Esporte e Turismo, confirmou
que 160 municípios se inscreve
ram para os Jogos Abertos de
Santa Catarina deste ano, aumen

tando desta forma em 27 o nú
mero de inscrições em relação.
ao ano passado, que foi de 133.
O sistema de disputa é o mesmo

do ano passado, em três fases:
os Mícrorregíonaís, que envol
verão 18 rmcrorregíões que são

compo-stas de 9 a 15 munícípíos
cada uma, serão disputados no

período entre 15 de abril e 15
de junho e, a ségnnda fase (Re
gionais), _ será realizada entre

julho e agosto. Os JASC vão ,de
18 a 25 de outubro.

XADREZ: INSCRICOES AINDA
ABERTAS NA DME

Em razão da pouca adesão pa
ra o. curso

" Aprenda a Jogar
Xadrez", o Clube Jaraguaense
de Xadrez e a Prefeitura Muni
cipal, através da SECET/DME.
prorrogaram o período de ins

crições para pessoas de ambos
os sexos, acima de 12 anos, na

Av. Getúlio Vargas 503. Alces-
te Berrí será o instrutor e o cur

so deverá ser desenvolvido as

segundas, quartas e sextas-feiras,
das 8h30 às l1h e das 14 às 16h
30. A taxa de inscrição é'de Cr$
5 mil e no ato .da inscrição o in
teressado preenche um formulá
rio e apresenta a certidão de nas

cimento, além de uma foto 3'X4.

AABB 'lOCAL ESTÁ NA JECA,
EM CHAPECÓ

Está sendo realizada desde o

dia 4, na cidade de Chapecó, a
16a Jornada Esportiva Catarínen
sé de Assocíaçõesc Atléticas B..
do Brasil, cujo término deverá
acontecer neste sábado. A AA
BB de Jaraguá·do.Sul, tendo à
frente. o presidente Luiz Celso
Trindade Muniz, participa nas

modalidades de futebol de salão,
futebol suíço e tênis de' mesa,
com boas chanches de êxito. A
AABB de Massarenduba está
também 'participandO- da Jeca,
que reúne dois 'mil abebeanos;
representantes de 51 das 64 As

sociações existentes no . Estado.

CLAUDIO E RAUL COMAN
DAM O G. E. JUVENTUS

Os desp6rtistas Cláudio Olin
ger Vieira e Raul Rodrigues fo-

ram eleitos presidente e vice

respectivamente, do Grêmio Es

portivo, Juventus, durante assem

bléia realizada segunda à noite.
na sede do clube.. derrotando a

chapa encabecada pelo ex-pre
sidente Alfredo Reeck e Renato
Pradi, pela diferença de um vo

to. Na prestação 'de contas, apro
vadas sem restrições, foi Iouva
da a atuação da ex-diretoria ju
ventína=pelos presentes. A cha
pa "Unidade e Tradição", ven

cedora do pleito, prometeu mui
to esforço dentro das condições
oferecidas e da realidade do clu
be, destacando como . priorida
des, as seguintes: 1) 'conclusão
do campo de futebol, 2) melhora
mentos Internos na. sede, 3) in
centívar o· esporte amador, or

genízando uma equípe para a

prática do futebol, 4' reorgani
zar o quadro associativo do clu
be, 5) retomar o tradicional
churrasco e binzo como era re-

'alizado anteriormente, uma vez
·

por .mês. .6) numa das depen-'
dências da sede social colocar a

dísposíeão dos associados,. pará
desfrute dos momentos de lazer,
de jogos de -sínuca, baralho, do
minó, general e' outros.

.

.

A nova díretoría $ formada pe
. los seguíntes membros: presiden
tes de honra Durval Vasel e Jo
sé Schmitz, presidente Cláudio
Olínger Vieira, 1 o vice Raul Ro
drigues, 26 vice Aldo de Souza,
3° vice Quiliano de Souza, 1 e se

cretário Walmor Garcia, 2° secr.

-Augustínho �linkoski, 1° tesou-
reiro Afonso da' Costa é 2° teso
-Rolf Dams: �CoFlselho- Físcal: Ru
fino Schulz, Flávio José Bruona
go e Mário --Ra-ssweiter. Orador
Geraldo José.. Departamento So
cial: João Zocatelli. Manuel Sil-

· va, -Cláadío G;' Herbst, Júlio Te
cílla, Egina de -SOUZg·, 'Marlene
Picolli, Maria Teresa Vieira; Lu
is P.Pícollr, Céliá Rõdrígues, Lí
dia Tecílla, .Ieanete Rassele e

Jussara M.vieira.· Oepartamen
to Futebol: Adolar Moretti, Val
dir Moretti, Nilto da Costa, A
genor Facliini, Ovídio Nuries,·

Renato Weíller, Ambrósio Nass,
.

Sébastíão Cunha, César Correia,
Sérgio Rodrigues, Eraldo éorrêa
e A.lterip Lep:z;i. ._Dp.-pa.Itamento
Patrimônio: Ademar Braz Win
ter, CláuElio Mayel; Waldemar
Rocha é Néison MuÍara. Depar
tamento JuríêliGo: Dr: Victor
Emmendoerfer Filh(I e Dr. Álva
ro H. Maia. Relaçõ€.s Públicas:.
Riyadávia .Rassele, Flávio José
Brughago e RudibeI-to Bruch.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



As Anotacões de Flávio José
I ,

\

lamentável, deprímente, repugnante. Eis alguns
adjetivos para qualificar o triste episódio envolvendo
os vereadores peemedebístas José Gilberto Menel e

Almiro Farias Filho. que chegaram a trocar socos o

pontapés após a sessão da Câmara, segunda-feira, nu
ma' ação rápida e fulminante, que elevou a temperatu
ra ambíente.. O inevitável acabou acontecendo, ínglo
ríosamente.

,_ Embora, do mesmo partido, Menel e Peca desde -a

campanha não se cruzam. Meses atr{s também troca
ram "carícias", antes de uma sessão, porém, não no

plenário. O temor,' agora - inclusive bastante comen

tado - é de que o imbróglio tenha desdobramentos im

previsíveis,
-

ante as ameaças recíprocas ouvidas du
rante o vexatório e vergonhoso episódio.
_ .No próximo dia 20'de abril, em Guaramirim, será
eleita a nova diretoria da, Associação dos Vereadores
do Vale do Itapocu - Avevi, com o desenvolvimento
de uma vasta programção. Na oportunidade. o verea ..

dor Mário Sérgio Peixer, o Dêgo. entreparé a prest
dência a Ernesto Felipe- Blunk, de Corupá, nome iá a

certado' anteriormente. CarmeUno Dolsan, de Massa
randuba, será o vice: '

.,. O ICM e outros 'i!l1Postos �<;taduai<; recolhidos em

JàraQ'uá do Sul, no mês (Je março, somaram Cr$ 4.301.
065,750, registrando-se um superavit de CrS 3.322.558.
120, com .relação ao mês de marçoí84, quando a arre

cadação _ atingiu Cr$ 9130.501.629. A percentagem de

aumento, de um período para outro, foi d� 338,86%,
segundo fonte dß Exatoria Estadual.

_
- Assume segunda-feira, dia 8, a 2.: Vara Civel da

Comarca de Jaraguá do Sul, o Dr. Carlos André MIJ·
reíra, que vem da Comarca de Videira. O novo magís- ,

trado substítuí ao Dr. Sérgio Luiz ROsa d€ Bem, hoíe
[udícando na Comarca de Lages. Com a sua .vlnda,
os trabalhos Iorenses serão acelerados, haja' vísta que
na falta do titular os processos da 2a Vara ficaram

emperrados.
_ O Cartório Eleitoral fechou em março o mapa do
trimestre. A l1a Zona Eleitoral possui 36.440 eleitores,
dös 'quais 30:893 (16.014' homens) e 14.819 mulheres)
em Jarazuá do Sui e 5.541 (2.9�8 homens e 2.559 mu-.

lheres) em Corupá. De janeiro a março foram inscritos,
299 eleitores em Jaragué e 41 em Corupá, com 48 e 8
cancelamentos, respectivamente.
_ ' O secretãrío Heitor Sché, da Segurança Pública; ga
rantiu um novo 'Fusca para a .Rádio Patrulha de Jara

güá- dó 'Sul, ao delegado regional Dr. Adhemar Grub
ba.: O' outro Volks da Rapa foi pratlcainente destruido
no dia da inauguração do autódromo, na BR-280, i

mediações do Posto Marcolla. Desde então a Polteta
Militar dispõe de tão somente uU!_, veiculo ,para suas

tarefas.

.._, Na semana passada, o prefeito Durval Vasel con
versou, telefonicamente, com o governador Esperidião
Amin, pelo menos 'durante meia hora. Corrio não po
dería deixar de ser, o papo versou sobre politica, com
troca de alfinetadas, e onde a "sobremesa'tinsossa foi
o deputado Roland Dornbusch. Detalhe: partiu do pró
prio Governador a iniciativa do telefonema ...

. -

. .

� .Alnda sobre politica. O supremo mandatário do mu-

nícípío está satisfeito com as adesões voluntárias ao PM
OB; através de filiações, de elementos antes ligados ao
PDS. Diz Vasel: "isso é prova de que o nosso bom tra
balho admínístratívo traz dívídendos politicos.'E o

importante é que se filiam sem objetivos pessoais ou

de grupos. ti manifestação expontânea".
-, Estão abertas até 14 de abril, no Posto Cultural do
Mobral de Jaraguá do Sul, Av. Getúlio Vargas, nO 503,
as inF'(!rições para o Festival do� Festivais, promovido
pela Rede Globo de Televisão. Os interessados podem
,apanhar detalhes e o regulamento no Mobral local.

A Páscoa está aí. Peça ao

coelhinho juntar Balas Sasse

na sua cestinha.

Doutor em Dogmática tio ."Holàndo Gonçalve·s"
A convite da direção do

Colégio Estadual' Holand i
Marcellino Gonçalves, es

teve em Jaraguá do Sul

para um dia de formação
e info�ção ,o Frei Oví
dio Zaníní, mestre em Teo

logia Dogmática e ,em Sa

gradas Escrituras, formado
em Roma. Atualmente le
ciona Teologia Dogmáti
ca no Instituto de Teolo

gia tios Padres Capuchi
nhos em Ponta Grossa,
no Paraná.

,�; Escritor e doutor em
.

Dogmátiea e Sagradas Es
crituras, no domingo à tar
de, dia 30, proferiu pales
tra para os alunes do ter
ceiro ano do 29 grau, pre
parando-os para um traba
lho na comunidade e, no
dia '1°, pela manhã, Frei
Zaníní desénvolveu com

os professores o tema

"Experiência de Deus para

Comunicado
A Assocíação Brasl

leíra de Odontologia -

Subseção de .Jaregué
do Sul, comunica a sua

clientela
-

que a partir
deste mês, seus honorä
ríos serão cobrados em

ORTN's, devido a infla
ção e aos altos, custos
de seus matertals.

A DIRETORIA

Senac recebe
, .

moveis e

equipamentos -,

, o Departamento Regio
nal do. Senae, através da
Federação do Comércio do
Estado de Santa Çatarina,
destinou Cr$ 8,731.446 à

Agência de Formação
Profissional, do Senac de
Jaraguá do Sul, para com- {
pras de móveis e equipa
mentos. _ O presidente do
Sindicato do Comércio Va-.
rejista Bruno Breithaupt,
estabeleceu os contactos
com o. Departamento que,
sensível às carências da
Agência local, determinou
a compra de dois arqui
vos de aço com quatro ga
vetas e 2 armários com

.duas portas de correr, uma
escrivaninha, 'uma mesa

para telefone, quatro ca

deiras estofadas, seis cava
letes com duas faces, úma ,

calculadora eletrônica com

fita e visor, uma calcula
dora eletrônica com visor,
um projetor de "slides",
um gravador toca-fitas
com caixa'acústica, bem
como lilm retroprojetor e

um ventilador.
Todos esses equipamen

tos foram adquiridos no

comércio de Jaragu'á do

Sul! que foi assim presti
giagQ �lº �nac.

o homem 'hoje", enquanto
que a tarde foi dedicada a

"Educação .para a vivên
cia da sexualidade", assun
to sobre o qual escreveu
dois livros.
Os proíessores vibraram

. com a descoberta de que
"
... a experiência 'de uma'

'ilor, de um perfume. de
um sorriso, pode desabro-

char numa experiência de
Deus. Pode e deve, 'pois a
'vocação das criaturas é
elevar ao Criador". E por
fim, os professores deixa
ram uma, mensagem: "0-
brigado. Frei Zaníni, você
nos ensinou a sermos .ma
is- felizes; pois experíencí- -

ar .Deus é viver .� própria
felicidade". '

...
. -::

'SEMINÁRIO PRÓ.CRIANÇA, RURAL' REALIZADO
EM NEREU RAMOS

Realizou-se no periodo de 25 a 29 de março, o S�
minério Pró-Criança Rural em Nereu ,Ramos, no Cen
tro Shalon. Participaram do mesmo todos os Extensio
nistas Locais da Acaresc, Acarpesc, representantes das
Ucres e funcíonáríos das Unidades Sanitárias'de 18
municípios - Jaraguá do Sul, Corupá, Schroeder, Gu�
ramirím, Joinville, Garuva, São Francisco do Sul, A
raquarí, Barra Velha, Massaranduba, Blumeneu. Indaíal,
Ascurra, Rodeio, Timbó, Benedito Novo, Rio dos Ce
dros e Pomerode. '

Segundo a extensíonísta Vitória Maria Stein, os
assuntos abordados foram sobre a criança rural de Q a

'6 anos, sua saúde, nutrição e estimulação, OEl quaís
sempre discutidos em estudo em, grupo, obtendo a§
sim uma partícípacão ativa de todos. Na sexta-feira,
dia 29, foram traçadas algumas Iinhas de estratégia de
ação para atingir a criança rural dentro da realidade de
cada .munícípío. Na oportunidade também foi formada
uma Comissão Regional do Pró-Criança, Rural, com a

participação de representantes da Acaresc. saúde e

educação, a quai coordenará os trabalhos de cada mu-

nicípio.
.

"

,

.,
.

Foram coordenadores do- Seminário o assessor

especial do Gabinete do Governador Antenor Naspolí
ni, Stela Maria Naspolini,. da Ladesc, Bernardete Pan

ceri, Jacy J. Dalponte e TeIma Souza, da Acaresc, Mi
riam Schliekmann, da Faculdade de Educação, além
-da participação do Departamento de Saúde Pública,
com a sua equipe.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Secretaría de Planejamento

COMUNICADO N� 3t8!
, A Secretaria de Planejamento, conclama- a todos 9S

proprietários de terrenos urbanos .baldios para que pro
cedam anualmente à roçadura, capinação e limpeza do
seus' terrenos, nos meses de maio,' agosto' e' dezembrQ,

. conforme preceitua o art, 48 da Lei Municipal NQ 18,
de 26 de maio de 1948. Tal medida, além de tornar a

nossa .cidade maís aprazível €I agradável aos olhos dos que
a visitam e de seus próprios habitantes, contribue eficaz
mente para evitar a proliferação de insetos, répteis e de-.
mais 'animais daninhos e nocivos à saúde e à higiene pú
blica. Os infratores serão punidos de acordo com as pe,
nalídades previstas legalmente. .

Conscientize-se, A. cidade é sua. Conserve-a limpa.
Você será o próprio beneficiado!'

'

Jaraguá do Sul, 3 de abril de '1985.
ARISTIDES 'PANSTEIN

Secretário de PIanejamentQ ,

CINEc .JÁRAGUA S.A.· - çGC� 84431962/0001-00

EDITAL DE CONVO,CAÇÃO
Ficam convidados os senhores acionistas desta s�é,_

dade .para reuriirem-se em AsSembléia Geral Ordinária iii
Extraordinária, a realizar-se no dia 22.04.85, às 9h30, em
sua sede social, a Rua CeI. Emílio C. Jordan, 103 _ Jara
guá do Sul - SC, para deliberarem sobre a seguinte or
dem do dia: 1) Exames, discussão e' votação do Relat6rio,
Balanço Patrimonial. Demonstrações Financeiras e 'De
monstração Conta de Resultado, relativo exercício fiugo
em 30.09.84; 2) Apreciação e votação s/aprovação da
expressão, da cor. monetária do oapital social, consequen
te aumento de Cr$ 23.100.000 para Cr$ 69.300.000;'
3) Fixação dos honorários da diretoria para o período de '

01.10.84 a 30,09.85; 4) A Re-ratificação da AGO rea

lizada em 14.05.84; 5) Assuntos diversos.
,

Jaraguá do SuJ� 02 de abril de 1985.

DORVAL MARCATI'O-Dlretor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




