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EDIS PEDEM CRECHES

Os vereadores Lauro
Síebert e Ortval Vegt
ní, solicitaram na Câma

ra, 5" feira, a ímplan
tação de creches e jar
dins de infância, o pri
meiro, na Barra do Rio
Cerro e o segundo, na

Vífa Lalau, proxímída
des do futuro posto de
'saúde. Sobre o assunto,
o edil Arnoldo Sçhulz
solicitou que o Execu
tivo Munícípal estenda
o programa também
para às demais regiões

. periféricas.

CRECHES/VILA NOVA
A Assecíação dos Mo-

'I
radores do Bairro Vlla
Nova, reúne às 9h30
de domingo,· dia 14, no

'1 Colégío Roland Dorn

busch, os membros da

quela comunidade, pa
ra discutir com a Co
missão Municipal de
Creches Domiciliares, a

implantação de creches
no bairro. O projeto é
da Ladesc e em Jaraguä
será operacíonalízado
pela Comissão, forma-

'

,

da, por várias entidades.

ERROt, AGRADECE
O 'vereador Errol

Kretzer anunciou quín- .

ta-feira, para breve o i
nícío da restauração do
acostamento da BR-280,
no perimetro urbano,
Neste particular,

-

agra
deceu aos esforços do
prefeito Durval Vasel e
do secretário Marcos
Rovarís, dos Transpor
teso As melhorias serão
feitas através de muti
rão.

, CONSTITUINTE
O Presidente da Re

püblíca
-

deverá breve
mente enviar ao Con

gresso Nacional, pro
posta de emenda cons

titucional, convocando
eleições para Assemblé
ia Nacional Constituin
tê ii. 15\de nQv:embro de
86:

NÚMEROS/LOTO
As dezenas sorteadas

ontem, foram:
17 -_,25 -.43 - ,85 ,- 92.

POLEMICA
-

DA NOVA. l'ONTE

Rovaris: foitudo um mal entendido
A polêmica causada pe- Eggon afirmou que não

Ia notícia veiculada na im- ,

.

foi por (determinação do

prensa local, com base nas Governador, nem por Ial
deciarações do prefeito la ele verbas, tampouco
Durval Vasel, de - que as motivos políticos como

obras de construção da no- quíz arguir a informação
.

va ponte foram' paraliza- capcíosa do Chefe do E�
das, ' movimentou toda a xecutivo Municipal. "Tu

comunidade, mas' já foi do não passou de 'fofoca.
desfeita. Na manhã de se- Naturalmente o governa
gunda-feira, o empresário dor tem as suas injunções
Eggon João da' Silva in- 'políticas, mas não iria nun

formava aos órgãos de Cd delerminar a paralíza
comunicação social da cí- cão de uma obra de tal
dade ,o telefonema recebi- na tureza; indispensável a

do do Secretário dos Trans- ,I araguá do Sul, por ques
portes Marcos" Rovarís, t0€'S políticas; Foi desele-
a pedido do governador gante a forma coino qui
Esperidião Amin, ·dizendo zelam' atingi-lo", concluiu
que não houve paraliza- Eggon Joãoda Silva,
cão, mas sim, uma desecé- Ainda na segunda-Ieíra,
leracão dos trabalhos em o vereador Errol Kretzet,
função da páscoa e devi- 'em pronuncíemento na Cá
do a um reestudo (modi- mara, confirmou as infor
Iicações] do projeto final mações de Eggon e ínfor
solicitado pela Prefeitura, mou que. em contacto com

que, no entanto, foi con- _

diretores da Construtora
siderado inviável pelo Mama, em Curitiba, rece
DER/SC, em, razão do es- beu e garantia de que a

táo!o das obras. noticia e denúncia do pre-

domingo novo
namízar as ações.
A eleição do novo, díre-:

tório .acenteceré nas, de

pendênciàs do Clube A
tlético Baependi, oportu
nidade em que, também,
deverá ser eleita a nova

Executiva Municipal. que
é composta de presidente,
vice-presidente, secretárío
e tesoureiro. O zrande
desafio do diretório' é o

lançamento de: nome para
concorrer a deputado nas

eleições do próximo, ano.

PDS .escolhe
diretório

. O Partido Democrático
_ Social realiza nesta domm
go.- día 14 .convencões em

todos os 199 municípios
catarinenses. A convenção
regional éstá marcada pa
ra, 16 de junho e â nacío-:
nal para 28 de julho. Em"

. Jaragué do Sul, apenas
uma chapa, participará 'da

disputa, para o preenchi
mento dos setenta' cargos
do Diretório Munícípal..
sendo 45 membros efeti
vos, 15 (Suplentes, 5 dele

gados e 5 delegados- su-: A AMVAIY 'did'
plentes .segundo informou 'I .: it

' 'd' P;:�l. :-
íd i'· , pe o "prelei o e ,--orupa,

o prest ente em sxerc CI0� Alb� M I h
.

t-' ..'

J,
.

Carl Nev· ..,' ano e c er, reumu-
ose os es. .

t
...

G
.

..

.

-se on em 'em Uaramlnm,

Gê explico'!l q'!le as COFl-
em +llßsembléia ordinárÜI.

venções -do PDS l1o.,Esta- �-tém .?e ãS�UI�toS. ad�i-
'

do têm ,o objetivo de re- mst!ativo'S, fo� dIscutido

organizar o partido, atra ...
' o estatuto ?a �lcr<:empre

vés da renovação de no:' sa � s�a� Imphcaçoes, as-.
mes' e inéfodos� Acre.díta sim como umei eq�ipe da

2 qU,e atr!\vés 'ga reformula- CidâsG-, d� Joinville, fez

ção desse s�g!llento do, explanéições aqs m.embros,
partido, será possível di-' presentes..

AMVALI REUNIU-SE'

'feito não tinha qualquer - feita a. corrcretagem das
fudamento. Em função do vigas transversais, que
cronograma das obras - servirão de suporte pára
disse Errol - houve redu-. as vigas pré-moldadas qu'e
cão no número de operá- virão de Curitiba. No fí
rios, mas não a paraliza- naI de julho ou inicio de
cão dos trabalhos. agosto o serviço estarä
ROVARIS ESCLA�ECE concluído, antes'da previ-
Para esclarecer os fatos são íriícíal do término da

o secretário Marcos Rova- obra, acrescentou,
ris e o diretor técnico dá O secretário Rovarís,
Construtora Mama, Feli- informou também à im

pe Arns (por .sínal irmão prensai que com relaçlo
do Arcebispo de S.P., D. aos acessos, se de fato foi.
Paulo E. Arns), estiveram , garantído pelo Governo
na manhã de quarta-feira' do Estado ao Préfeito Mu
em Jaraguá do Sul e, no nicipal, eles serão executa
local da obra, que foi ins- dos, e garantiu o apressa
pecíonada, esclareceram a mento dos levantamentos
polêmica. Rovarís ratífí- para que a munícípalída
cou o que dissera' segunda- de, possa' desapropriar as

feira a Eggon Silva, acres- áreas destinadas a aber
centando que tudo não pas- tura dos acessos à 'nova
sou' de um mal-entendido ,ponte.vASEL CONFIRMA
e 'que a situação criada Mesmo consíderendoen,
está desfeita. liAs obras da cerrada a celeuma,' o pre
ponte estão dentro do cro- feito Durval Vasel confir
nozrama e até adtantadas, - 'mou ·que realmente houve
o que será-possível, se não paralização. Contudo" a

houverem' problemas eIi- cha que a denúncia valeu
máticos ou de outra or- e com os fatos esclarecidos
dem, entregá-la pronta. espera ,que a,s obras te

dentro de sessenta días ú- nham -rítmo normal. O fa
teis. Houve uma desacele- to die que tenhamos solí

ração, nos .trabalhos pelos citado modificações téení
motivos iá explanados, cas é desculpa, pois antes

.nunca paralízação e nem da páscoa fá tínhamos o

por questões de ordem po- parecer do DER/SC, infor
lítica como foi insinuado". mando da inviabilidade.
O diretor . técnico da "Elés não pensaram nas

Construtora Marna, FeH- consequências e nem que

pe Arns, informou que to- atrás do Prefeito está toda
dos os pilares já estão uma comunidade", obser-
'fundidos e que azora será vou. -

Incra cobra ITR'
A Unidade Municipal de

Cadastramento do Institu
to Nacional de Coloniza
ção ,e Reforma Agrária·
(Incra) de Jaraguá do Sul,
informa aos agrieultores
'e proprietários de imóveis
rurais, que se encontra

junto ao Sindicato dos
Trabalhadores Ruräis as

notificações para o paga
mento do. Imposto sobre
a Propriedade Rural, rela
tivas ao ano de 1985. As
notificações devem ser a

panhadas naquela Unida
de, para pagamento até o

até- junho
dia 3- de iunho .no Bese.
A maioração do ITR. a

tingiu a cerca de 210%,
sendo o valor mínimo a

ser papo em JarallUA do
Sul de CrS; 26399 e os de- '

máis ,de acordo com as di ..
mensões dos im6ve!s e a

exploracão das proprie
dades. Informou a UMC

"

que foram emitidas .pelo
Incra 3.053 notificaçõ,es de
pagamentó, houve, 167

. cancélamentos para este
exercício e 148 contribu
intes omissos que nao ti
Veram as notificações emi
tidas.
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CORREIO ]_;('O flOVOJsraguá do Sul - Semana de 13 a' 19 de abril de 1985.

Gente;' S: Informações
co A díretorra da Igreja O Circulo de Orquí
Nossa/Senhora das Graças, dófilos de Jaraguá do Sul
da Barra do .Río Gerro, retomou as suas atívída-
promove néste sábado e des e já vem trabalhando '

.

.. ,
... �

'demiIigo (�J ,e -14), à Fes- para a 3a Exposição de Or- O Concui'SO l'418s Ja- lazer aos' associados. Pa-
te de São. Marcos, com i-

quídeas, Btoniéli.as, e Plan- �aguá 8S vai ..acenteoer no .. .rabéns pela ínícíattval

rl�lmer�s: �tresões a � p�r- tas Ornamentais _ Fêsta día 04 ·de maio, às ,20 ho- .. De Salvador, Bahia,
tfr do .meso cdla de !laje. d' F'I .

t).
.

. ê d 11IS ,no'Gi:hãsío Artör MUI-, -onde passaram a' Semana
A

"

-""_ •
� as, OreS/rlJ, no ,m g .. e -�..'

.
. ..

JWiQgram�rçao preve mil
.

.. -- Ter. -Os det}!J���;esfi,<tsen-, ,�,apta, ..remeteram um bo-
tambêÍil'l''':mJssas' 'às 19h3Ö nove

t
roo rA .�diletori� <1.0 acertaôos cem vi&tas rníto cartão pestal para a

(hoje(ê'JsiSh}Ie amanhã..
tendo à íf,l:el);!e:�����i- a eleger a, JliJiuIm,_da;"bele-·. I�CobUlà; "mostJpndo a Ça

Vários 'aH'âtlv.ps_ serão 0- ca Lauríte _EranIro:w'!ãK.. _z8:.1ifiägtUiäliSê'::q.u.e .r.epre-, , ledral de-Ilhéus, oComen
,fet'E!ddös' Jl(ll�pdblléo, .

se- eS!�t.t,tmli��Q�aS,prov�n-, :-lSttntlu'áí(l;älflild:emntdbt 11. '�,a(lór"Âfyttrr SeJ.�_el, _a ßS-
gundc..oa -feste.iJios ,W-al- _cias_inicl.ais-pata ()'·SUGeS- de maio ,em Florianópolis, posa Hella e as fUhas Ro-
dir Rubíni e Décio Píaze- so da :prQ�o_çilo..'

, lho) �rfctl1:SÓ ,'I(1is's' Santa. ::si1â e,'·Dlana'; 'Jde Corupá.
,ra, Pr�stgiEJ eatüllina. A ,TV �Barrfga ":Agradecemos -a lernõran-

VAI E VÊM" ACONTECE: Neste sábado, 13, a So-
Verde vai exibir o Concur- ça e retribuimos votos de
so no día 12. - . �eliz páscoa.

eiedade Vieirense realiza com "Os Caveiras", o Baile
_ Está defínítlvamente - A Sociedade Cultura

do Rei do Tiro, às 22 horas ..A majestade é o Sr. Heínz. .

'Bublitz./!/ No Salão Cristo Rei, às 14h30min deste sá-
marcado para o dia 27, às', . Artística, presidida por
17 horas, no Ginásio Ar- Rolf Hermann. constrói a

bado, começa o curso de preparação para o batismo.
Anote. /// O Rotary Club de Jaraguá do Sul realiza

tur Müller .a apresentação 'ple!}o vapor a Casa da CuI
do show "0 Sonho de Ba- tura de Jaraguá do Sul.

terça-feira, reunião de companheirismo no Recanto tista". do comediante EU-·· Independente disto, a di
da Lagoa dos Marcatto. /// Agradecemos ao Interact

ozer Motta, da Rede Glo- retoría já está pensando na
Club de Jaraguá do SuL na pessoa da Verinha, sua bo, da sua produção e di- tradicional Noite do Pra-:
presidente, o bonito cartão/mensagem remetido ao jor- reção. A promoção é da to Típico Italiano, em ho
nalísta Flávio José, redator deste jornal. /// Em São. Secretaria de Educação, menagem aos país, no
Paulo, de 11 a 21 de abril, no Pavilhão de Exposições Cultura, Esporte e Turís- Clube Atlético Baependi,Anhembi, realiza-se a UD-Feira de Utilidades Domés-

mo e a entrada custará. em. agosto.
. .

tiras, .que mostra o atual estágio da indústria dedicada '1'
, . Felíz da vida está o

à habitação. saúde, cultura e lazer.
;111 %�Z����i!�€'ãÇ� �:���� casal amigo José Antônío
tíão, casam-se neste sába- (Vânia D'Aquino) Pinho,
do, às 17h, Jorge l_apella! com' o nascimento no dta
Maria de Fátima da Cos- 4 de abrtl, às' 18h30, no

ta, 18h - Rolf José Klín- Hospital e Maternidade
koskí/Lncélía Spézía e às S.Jos�, do primogênito
20h, Adilson Mais/Lisane Guilherme. Seus avós Dr.
Ellwanger. Na Barra do Osny (Erecê) D'Aquíno e

Rio' Cerro, às t8h, Júlio Antônio (Názila) Cabral
Matuchakr/Ana Jan. Pinho, também estão euíô
Jarochevski é às 18h30, ricos com a chegada do
Renato LuIs Tecilla/Maria neto. Os nossos cumpri
Alegri. Na lere,ia 'Evan�é- mentos.
Hca, centro, 17h - Ingo,l!n- � Os Lions Clubes Ja
gelmann/iMaria t\.parecida raguá do Sul-Centro e Ci
Valério. dade Industrial, tendo à

A exposição itineran- testa os presidentes Sig
te "Panorama Catarinen- mar Lucht e José Henri
se de Arte/Pintura/84", qúe Per�im .estão partici
da FUl)dação Catarinense pando em RIO do Sul, da
de Cultura, será realizada XXII Convenção de Liorrs
de 8 a 18 de maio, em Ja- Clube do Distrito L-lO. Ö
raguá do SuL no auditó- governador Luiz Soldatel
rio do Sindicato clos Tra- li é o grande anfitrião do
balhadores nas Indústria.s conclave,

dR COJ1!'\trncão p do Mobi- O Beira Rio Clube de
liário. Va.i' reúnir 79 ó-bras Campo já está preparando
de consagrados

.

artistas o baile d'o décimo-terceiro
. I=lásticos catarinense�. aniversárIo, marcado para

Colocam alianças na
o dia 10 de'maio, com o

mão direita. neste ·sábado, Grupo 4� Redenção.. :àe
os. i9vens Rosana. Conti e servas de mesas na se<S'.e

A�auri Francisco. Steinma- taria, a Cr$ 50 mil e In.
che�, a�le são filhos de gressos individuais custam
Gentil. (Fenésial Conti e Çr$ 10 mil e podem sér'
de EUllénio(Lúcia)StelnlDa- adquiridos com a turma
cber. Um. iantar reunindo' do Bebiqu�eto.
parentes dessas tradleio-· �. Comemorou o seu pri
nàis familias, na caSa -da meiro aninho no dia 5, o
noiva, marcará o noivado.. garotão João Paulo Ped-ri,
Nossos parabéns" filho dQ casq_l amigo Pau
- Alci'one de Simas,:o 16 Roberto (Iraci Dumka'
amígo ·!iiret.r esportivo' Pedrt O acontecimc;:tto
do GrêmIo' Recrtíativo foi festejado na residtncia
Öulturàl Marcatfo, ecmvl'" dos pais, ao lado de ·fa

dando para o almoço ã� miDsrea e "clg maninha A-
. -' 1 �

f
na Lúcia'; *Oa coluna, os .

mauguracad ('" seue
.

o

Grema, nr: dto. 1° de ma o. Cl:Ul1primentos ao Joãozi

O complexo social-espor- nho e a seus. pais e avós.

tivo localiza-se ao lado do Embarcam neste - do

campo do Ju-ventus, no mingo para a· Europa, os

Jara!luÀ Esquerdo é dIs- .queil'ldos amigos Sigolf
põe de várias opções de. {Cacllda)· Schtlnke. � Au-,

do (Rom!ida) Krutzséh, da
Metalúrgica Brwíno Mene
gotti. Na.'ltália, e,"na Ale-

.-manha,
'

ilarUciparão aas
F...eil'as ,-Intern{lcionais de
MU:ão ,�, dê 'ÍlarinQver

'

e
. postertormente �aJam
.p�ra -VitlRji e �a,.{is. O pe-

__ gr.esso está pr-evlst-o -para
. 4 de maio. Desejamos uma
boa vJ!g�m.

.

-. Na bela Blumeneu.
está sendo realizada des
de ontem, a 25a Conferên
cia Distrital de Rotary In
ternational, Distrito 465
no Carlos GOmes. O R�ta�
ry Club Blumenau-Norts
é o anfitrião e Jaraguá do
Sul está marcando presen-

.

ça nesse" importante even

to rotário ,com represen
tativa delegação.

No mês de meto, Ja
raguá do Sul deverá sedi
ar Campeonato Estadual
de Ténis, no Beira Rio e

no Baependi. Para o certa
me ,0' Clube'azurra está
acabando a construção das
2 novas quadras de sai
bro que virão incentivar a
inda maís a prática deste
boníto esporte. Bola bran
ca.

- � Srta: Lilian Em
mendoerfer, recepcionou
na noite de ontem, sexta
feira, os integrantes do
Clube Intimo MenegoUi,
no Refugio Changrillá, �m
Corupá (que é uma bele
za), oportunidade erp. que
Dona Cacilda Schünke paß
sou a presidência do Clu
be para'o Sr. Waldemar
Rocha.

O Cine Jaraguá 'Val.'
exibir de sábado' (hojé) i\

quinta-feira, às 20h15 (de
mingo também às 14 e

16h30), "A Filha dos Tra
palhões-" ,com Renato Ara
gão, Dedé Santana, Zaca_'
rias, Mussum, Myrian Ri
os, Vera Gimenez e a par
ticipação especial de ROR
nie Von. A censura é li
vre .

A EDIÇÄO 3333' DO "CORREIQ DO POVO"

.

A circulação do "Correio do Povo" desta data
marca a edição n" 3.333. Para os que trabalham no "ma
ís antigo' esta edição é de grande importância para
todos, pois, coroa uma atividade desenvolvida ao lon

go de 65 anos e meses e identica marca, ou seja, a edi

ção nO 4,444, salvo se mais de uma edição semanal ve
nlw a circular em futuro, esta nova marca, repetimos,
s.o se

.
alcançarª- daqui mais de 20 anos, ou seja, será

viyída por aqu�les, mais jovens que conosco iniciaram
a marcha por uma 'boa imprensa Jaraguaense, Iii pelos'
anos de 2004 ,ot!. 200�. .

, P.or mera
..

curiosidade' tomamos do lápis e fazemos
os cálclllos q1).e nos revelam, também, curiOsos núme

rOß: o "':-'Geninho" terá 43 anos; o Rogério, 40; o Flá
vio JQsé 48; e a Yvonne, 50. E n�m o nosso "chefão"
está excluído de participar de tão significativa edição,
país; .éstará com seus 84 anos bem vividos. Mãos à o

brá, que .O servjço está floS chamando.

PARA' TODA� AS OCASlölii )l: TODOi
,

08 GOSTOS, PRBlliN1EI DA

AVENIDARelojoaria
MarNhal Diodoro, 431 I Oltúli. VarJn, ,

..

Celina Cabeleireiros Assumiu esta' sema
na a Divi,são de Cultura
da Prefeitura Municipal,
a _professora Marisa K�llif
mann que já.se movimen
ta para o Concurso Miss
Jaraguá e para a apresen
tação, dia 20 prólCimo, do:
famoso violonista Mário'
de Barros, que anos pas-:
sados apresentou-se no Ci-

'

ne Jarãguá, com sucesso.:

A_ Sra. Tcreza Camar- :

go Inchauste. esposa do'
·médico,Dr. Jörge, recebeu
na tarde de quarta-f�ira,
em Guaramirim, as ami

gas do seu Grupo, d� .Lan- ,

ehe, que esteve bastante
concorrido e anlmadQ.

;Sempre com novidades em termos de beleza
'está agora fazenda .os cortes da linha 85. Novo�
brilhos ,e :.lovas çore� com a tinta Gel Kollestom
200L V�nha comprovar !
',.,r, ",.

_ ",
-

,

Ru. Guinercindô da Silva, Í19 (ao l.do da Caixci).
Fone - 71:-216q

�resentlS fiBOS para todos os ,ostes •

'para todas as ocasiões, das

melhores procedências, -s6 Ra

-Joalheria. A Pérola
Em .a!1exo, .a ÓTICA MODERNA. Visite-nos e

, comprove.
Rua Reinoldo Rau, 289 -"- FOne 72-1823

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'-Padre Antonio -Echelmeyer: Câmara:Bartelpedep'0liciamento,

',- -"

_ ,'" A Câmara de Vereado- tro loc�l desta edição) e

-Era Sexta-feiÍ'a.,' Sexta- pítal de S.Paul<>� A 2 de retificando, alargando e, lés 'de Jaraguá do Sul rea- Luiz Zonta reivindicou p�-
-feira Santa -,dia 5 de a- maio de 1958, assume a nivelando ca via principal· lizou duas sessões no de tro�amento e macaderat-
bril de 1985. - Nas horas paróquia de Sant'Ana, em' e a praça 'era construída. cor.r�r. da. semana .sob a zaçao para a pe�ra "Br�
matutinas ainda íelere.com Lavras, MG. A partir de Dizia-nos Pe. Antonio: - I presidência - .de Adernar ca e Rua FranCISCO Stín

todos. Depois recolhera-se Junho de 1961, encontrá-
.

Sr. Schmöekel, esta é uma· Braz Winter. O vereador gheIi, "providências que
e quem í&be, pelas 11 ho- mo-lo no Rio de Janeiro, obra muito .ímportente. 'Gustavo Mathedí, de �e- já estão sendo tom�das",
ras.,este bondoso ministro na paróquia Bom Jesus da Eu já vejo o momento em 're?-.Ramos ;te�� defendo informou Adernar Winter.

cl" DéU6 estivesse lendo oe, Penha. Em 1962-voltou a que 'posso começar o jar- _OfICiO- aos .famlhar:es .do
,

-

seu breviário e repetisse' trabalhar em Nereu Ra- dím em frente da Igreja,' Padre Antonio, Ialeeído

em sussurro palavras co- mos, onde veío a falecer. que será complementado' s�xta-íeira' santa, oportu-
'mo estas: "

- Adormece- eom um boníto muro e a nHJ.Etde em que hornene-

rei no Senhor e o SeJilhor calçada".
'

'; g�ou .o' pranteado com. a
rne receberá". E suavemen- , '.f..aHa ainda a, calçada, leitura doo seu necrclógío.
te- , ·lentamente, com a mas que será.felta .quando �a!in() �i�nzi e Orival '!e-
tranquilidade dos justos, os recursos permitirem.' ,gmi" ap�esentaram. pedido
adormeceu. E foi reesbído. De. outra feita - cruzéva- ao frefeIto, para a Impla�-

, Sabemos' que sua vida mos os nossos destinos na tacão de uma Cooperatí-
foi um constante estado de Mal. Deodoro e falava do va Municipal de Abaste-

vtgtlta, de preparativo pa- seu Corcel-velhíssímo que cime:n�o .aos, Servidores

ra esta' partida. Trilhava queimava mais óleo que �unlclpaIs, enquanto He-
, o caminho reto da virtu- gasolina. Sugeri que.fosse I�Z. �art,el requer�u da

de, com passo firme. As- ao Antonio,' o Gonçalves, Presrdencla. d.a Câmara:�e
sim o conhecemos e epren- que também ,já se foi pa- r

.a Mesa, solícítesse polícia-
demos a admirar o' Pe. ra fazer um', caprichado, �ento durante, a� sessões,
'Antonio ao longo dos 31 com�ld�de da 'antiga Re- requerimento ao Governo. diante

.•.

dos acontecímen

anos de nossa permanên- torcida que pode falar de ,Encaminhado nas esferas _ to� veTlÍlca�<?s, pedido que
era em JaTllguá do Sul. suas proffcuas atividades' competentes -com-um pedi- vai ser ,anahsado e vota-

Nosso quel'ldo Pe. Anto-
-

Aquí' dedícou-sa 'integral� do. de 150, veio somente, do �:uma das próximas
nío nasceu em, Emstetten, mente às atividades come- ' 80. Mas já era alguma coi- sessoes.

Alemanha, ne día 03�05.13, nitárias' e 'éonstruiu a' 1-' sa, Fomos entregá-lo lá no - ,

filho de Mathias e Joahn- ,greja de Nossa Senhora Salão Paroquial, na . prc- , .Sobre o épi�ódio y:rifi-
-na ,I!chelmeyer. Os estu-' do 'Rosário, uma beHssi- sença da diretoria .da Co-, cado no plenärío da Carn�- A'V e v i ·e Ie 1! e
"dos de 10 grau fez ne Se-

,

ma arquitetura 'de incal- munidade comendada pe ,ra ,0 vereador Lauro �l-' ç
mínärío de Handrup, aín- .cllJável, valer e que, _ele .Io- Antonio .Zanghelíni. ,ebert, fez 11m pronuncia
da na sua pátria:e o "se-

, mesmo, en�arr�garã-sé re- Nunca, vimos tanta ale- r n;tepto contundente .con

,gun<!o em 5ittaFdt,-na Ho- centemsnte de restaurar, gria no coração de um pa- s�deran�o. lament�vel as'

landà., causados pela ação do dre como ,naquele instan- dlsc�ssoes e ag�essoes coro,
_

Chegou ao Brasil no rHa
, temP9. Foi o respo_nsAvel ' te, que, mais pareS-ia' UUl'1;" paraIS, acont:qdas. En�

01.12.34: Em Brusque fez pelas construções, no mes- criança ao receber um co- tre ,ou�ras ,afumou que e

o noviciado na Congre�!a- , rpo Jocal ,do Centro Sha- biçado presente. Como uma verd�deira vergonha
çio dos 'Padres do SCJ, ,lon, Sal�o Paroq�jal e can- não houvesse outra. bebi- o .que esta ,�e passan�':)
orofessando a 16,01.36, cha de bolão. '

Além dos da, uma canlnhéJ, trazida e mdagou: será que nelO

Três anos mais tarde, em 'muitos tràöalhos' na sua às pressas' selau aquele, existem outro$' �ssuntos
Tauba�é:SP, ligava-se- defi-, cqinu,nid_àqe ,atendia, ain- instante de .geral .alegria. :' p_?ra tratar, .ou será �_'e
nitivamente à Congrega- "eta !a Cé;lpelà ,de Santo An-,

' Dias depOIS reahzava-se sao assuntos para _P0t<er
cao Dehoniana, pelOS vo- tonio, de Nereu'Ramos. 'mais uma festa de N.S,do ,aparecer na imprens�, p'i-
'�b8 �rpétuos.

,-

Sua existência. era apos.. Caravággio.- Lá encontrá- ra destaque de alQUns ve-

, Depois do nOVidado fez tolar" o cumprimento do' read�res. E�tamos nU!T',a

.2, anos de ftl08ofia, em Evangelho era parte. do Nova Repub1lca e deve-

Btusque - SC (36 -e 31) e, ::eu própríõ ser, consolàva mos acompanhá-la com i- Com vistas a eleição da

e_!Ii segllida ingre�seva no os que sOfrtaII1, _ouvi� de- déias novas ,� do :interes- diretoria, o vereador Er-
('urso teoI6�ico, em 'fau'!?a· moradas confissões, visi- ' se ,do povo, desabafou. nesto Felipe Blunk, de Co-

-

tê, de 1938 a 1941. Em, 19 tava enfermos, orientava rupá, apresentQu chapa
,40. foi ordenado sacerdo-, pais e padrinhQs paia os'

Errol Kretzer referiu-se
para registro, tendo o pró-

te, a
-

10 de dezembro, por bati�ados, os jovens nos
ci pa,ralização �a!!l obras prio par-a presidente, 10

n:AIidrê Arcovérde de AI- cursos de noivos e outros -

-

:da,nova ponte (leia em ou- vice-presidente Carmeli-
buquerque Cavalcànte. tantos sacriffcios, sem me- no Dolsan (Massaranduba),
C"onclufdo!fos -estudos '-teo- dir esf()re;os. Consefheiro 2° vice José. Patrício (Bar-
'Ió�icos, contéçoU' as 'suaE

'

compr�ensivó, pastor, pa.. da: vida, Pe. :Antoni@ sen- ra
.

Velha), seeretário ge-
ritivIdades pastorats ,como ternal, bom e tolerantE' ti- -

_ tava no seu poderoso. lTll'� ral Lourival Jons Malm-
pároco ,em 1942, da par6-

'

Ilha 'muito dOa térnura'-do saiu ,em d-isnaiTada. não grenn (Corupá), 1° secre-

Quia- de S.José, de' Coru- Nazareno. 'Era uma alma, lhe dando nem tempo ,C! tário Adernar Winter (Ja-
'-pá - SC. Ern 1947 era no� . feIta- para perdoar. a�radec.er, o' que fez no raguá do Sul), 2° secretá-
'meado professor da Esco-

-

A_ população
.

q�e" com- dIa seQUinte, visivelmen- rio Ademir Isidoro (Gua-
la Apostólica SCJ, em Co- pareceu aos seus .funerais � (.' constrangidó. Mas, (')f�

-

ramirim), tesoureiro geral
-

rupA, e encarregado das repetia éoIÍstantEmiente d�
. . . pPC0U que ,estava .acoc:tu-' "Carme:o Pasquali (Schro-

,

COJilstruçöes desse mMmo que 'o Pe. ÀIitoi.Iio· ihes vamos o Verg'llIo MórettI 1I1�ldo � pi,sar fundo no,gá; \ eder), 1° tesoureiro Armin
-

seínb'lArio ,ao me'smo tem- deixara exemplos de' êoni- e o Heládio ClIioàiIii e le�
, pal'a o carro sa.ir do tugdr. Byllardt (Guaramirim), 2°

,

DO que atendia a capela de gem, trabalho, criativida- vantou-se a, troca, do mo- E, 1i)i.sendo funCilo, com um; tesoureiro Arystides Tas
'N.S.do Rosário, em: Neieu

'

de e dedicação. '_
"

- torL",que faltava pelo me-, 1l1,;tor novo. df:m-se 'e' di.3- si (Massaranduba,). Conse-
Ramos. Em '1956 era

'

Lembramos passagens - nos um quarte para com- pa.ada inevitável. lho Fiscal: Wendelin Salo-
'transferIdo para Jafaguá que tivemos- com o queri-. �l�tar ,a som�-e estava-.�i- - Sã0- lem.branças alegra.; mon (Schroeder), Er,rol
-do Sul; onde aMm de 'vi- do sácerdote. Certa vez", Íl�II .con�eg���la .. VergIliO '<::1'e ficarão perenes em Kretz�r (Jaraguá do Sul)
gArio -paroquial,' era quàndo' nó exerddö -do dIsse entao: - Ta bom pa· , nu'sa ret,ina. ' , e' CeIlp.,o Morais (Barra
o responsAvel pelas cons-- cargo de prefeito,

-

na Ad- dre, vamos fazer a tI0ca ,De lá ende se RclIa ,sua Velha). 'Cada município
truç&s do Hospital S,Jo- ministração Hàn-s Gerhiud , do motor e, faço, também, bondade contiIÍuará, � nos participa com dois verea
sé e do 'Colégio da Divi- Màyer,- dávamos continui-' -um sacrifício. E tem mais. orie_ntar e a nes guiar,. pa- i:I'or.es. um de cada banca
na' ProV1d�nc1a. De feve- dade aos 'trabalhos de -du- vou dar até uma ,"gariba- -ternalmente. Ele.. continua da. O ,atual preßidente da
'reiro'de maio de t958 ser-, -as boas entradas para Ne- - da" na lataria que o pessn- a ,viver entre nós.

" Avevl é o vereador Mário
Via �omo vigãrio paroqui- ,.' reu 'e nos coube' atac.ar o ,al de· N�reu restaurou" Sergio Feixer, de Guara:
aI de Vila:Mana, na C�-.· centro do quadro'urbano,. :De tatof,dié;lS. gepois, feliz E.V.5chm6ckel: -4/85' mirim.

. . '. .".._ � '-_ � '. '_'" � ! _. -!.
.

..c -'. '.,
�

.

.,

'O, Executivo Municipal,
encaminhou projeto.-de-lei
que dispõe sobre a obriga
toriedade de estaciona
mento em prédios. Segun·
do a mensagem governa
mental, a partir da apro
vação do projeto, ficará
estabelecida a obrigato
riedade de reserva de á
reas para estacionamento
e guarda de veículos, co

bertas ou não, de fácil
acesso 'às vias públicas,
devendo as mesmas cons

tarem' àe proieto à razão
de 12m2 de áreas útil por
vaga nos írnóveís terríto
riais de todas as edifica

ções que vierem a se�
construídas em

.

Jaragua
do SuL

A Associação dos Ve
readores do Vale do íta

poéu - Avevi, realiza no

dia 20. em 'Guatamirim,
assembléia 'geral para 'e

leição da nova diretorià.
Além dessa ati'fidade, à

programação prevê espor
te e la2:er, bem como u

ma. confraternização en

tre os vereadores dê Jara
guá do Sul, Guaramirim,
Barra Velha, Schroeder,
Massaranduba e Corupá .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. Edit-al- llWltb 'd&_- Oi;94_,85 D��..�.l � n::l.as � �. Caaamento Rio Cêrro, !Beste distrito,
�IVEltS�R�ANTJi8 ValdiJ::, Kle)n e Stela Marls � L�ml":L a.t5 filha Ge SebástiiQ. F.e{;rei-

tuda::T:>emetfê.';' ..'

Áurea Müller Grubba, Ofieiâl do Reglstrg Civil do ra e de N!>.iIDia Cardoso
de Souza.

Fazem anos' hoje: ·�3 Ele, . bresíleíre: solteíro, J � Distrito, da Comarca de Jaragaá _do Sul, 'Estado de Santa.
'8dital 14.227 He 09�04,85Srta." $áletel-, Inês , ]\\OB0IDi- operad'rlO s'n�tura�Jd���a- Catarina, Brasíl.' Eu; sat)cr que lC0mparecel'am em Ca�tór�l�' Qsnlio Luiz, Wtltgeé- e-Ma-ní, Zúle!cá' Centra Sch- guci_:" o rU', neste . s a o, exibindo' -os: ãocumentos' e�gidoJ� p.l�/lei, li: fim de se abI I":..
r-la öe [.ur-des Hôppe .r.esidente e dólnfGHiadb ,na· .

"'.. st ....:..tes·ramm, OUvia 'PÍ<limann;,Ro- tarem para easlU,"OSi ...,... ..

'BIé, 'bnt$ileil'o.' solteiro,Rua João Klein, ns. nes- .

u_�. .

.

d R�··1-.· V "1 d '"sitéU-e Leier, Sr:-, . ETicd '. tacto !'it:klmrot�'e l'-eSl- 'e. ,U:UID '.

orpage
.

e e,
operérrc, Ità:tu'ra-l..LI..· ',"'ara-'<' te rli-Aadéx, filho- de'Hilário ' 'B__;" ·1:7:1','('1'.. l'

, UI:: <J
'Rtl'ssioi Sl'a; Jttdi;t-h 'Rei- .

",q '�n�_'efu N�' ,.DlIUuvS, '.p. rrtv.o!Rflge.' .gl!lá dó 'Sul'; l'lêste::-;EMij,do,nhardt, Sr. Norbe-rto -Ro- KJ:ein�'e 'u'ê;,Aritonia Gar€Í!il n-..4-....,""��l-_"..O· "fi·u.....
"

de-
. 'C-���'l J..A.'223 de 080485 ..1 '1..1�

.

.Kleín. Ét��tiJ."asileira, sol-.
�1:'C" U_�K, lHa,

��;h i I 'PI 't uOrol'CÍ' iäuu'e-réstcreJite na.

w'�, Sra. O�gä Wackerha- Sílvio Dematté· e"'d� �o- . ;\,
.

we n!!
c

nto.. R:Uá'Jtmq\:l'im FiandséQ dê
gen;

teira; . opeiàfiá ,natural d.�.
.

níta MüllerpDemattm C� e il\eretdlthtt: 5ale- '-"Pái\(là� n'esta "Cidade,' 'filho"JaTa'gvâ"d�Sul ,nes!<e'�Es-, '�(lJt�1�1�,2t9 ,tle-"O&.O-t.85 �dà Si�.a\. -. "

.

'de."Pal1Jö'Wütges'ê �. ig-fia�em-�élDO$ domingo p.::..A�S:'C'O-;A:J Gllmar' de 'Sou��eJ Mar- Ele, braslleuo , so!teuo,. nez'-Zébold WU1':ges. Ela,ST; PauloWunderlíeh, Sra. ' nlt .. Helena �rau$e. vended
..
or, naturalyde .Ja-. ,

brasilei\ü�'solf.êiréi, onerá-N.eír- A1't,T'reso+LeS"'OWI'CZ,'
.;. I ,5..; ; ,AI"'R""!E.!f!:L,. !!ilj, d Sul n tEsta r Y,,' �'l vo

,.

es '"
_

."" y:STIPA 'SIe, brssíletro r";'801teire,' ,ra,grUa �',. ,. es e
.'
-, ria, 'naturaf dê' 'Witltlar-'Sr: Aty'"Buohraarm, S:ra 1- ,Wal.tel'. Pranco eng.enheiro civil - natural do. domícílísde- e restden- �t"m, n�te 'Ff;tado" domí-da� esposa- de Ricardo Bu-

.

Exe-�diallsta (O Veterano] de Apucarane, Paraná, do- t� na. Rua 338, sn, nes�a.. Ciliada· e �siâénte,ein Jaerger, Sr. José A'1ltônio ::p.e�ar'3!u,e.-as Iestas.Pas- mícílíado e residênte na CIdade, f�lho de Antonío "'nrgtrá"ß4� �eFPt' ''Gä.rlbaldi;,

Campos- ·Sr. Tibério Car- ���]inasr. �-{im ; ch-ei-as de Rua Henrique' f)jas,
.

345;
. Mar-c�..s PInt? Coe�ho e de" � neste dístritö, . 'm'na deltni,-MarHde Buzzi. . a!,�� AmoI, respeito, em MatingA, Paral)á, filhQ Ruth ,:l�hwemle, �nto Co-.' GVIstav HöpJ!>e e de CIe-

'fé 'e-mP-tal, de Ray:lió Miguel de' SOu:- el�o, FIa, bra�IleIra, sol- mentina-'Xoppe.
.,

Dia ,'1'-5 de;' abJ;IL �t®Q. as procissões za e de Elfrida-'·'K'OcmJ de. ,teua, secr�t�rIa, natural ''ö'dital r4l..2l8' dê "09.04,85Staf 'Jorg:etta Matta.r, Mar- dp--enGentQ, nas_mf;ldruga- S01,1za. Ela, brasileira, sol- de Gl1'lid�I�I�, neste. E�-. Valllltr "'Robert� Votgt eli Maria·Morbis,- Sr. José eêls-Ariasw �om seu ·cprte- te�ra, estudante, natural tado, <l.olmclhada
_

e �es,I- � �S;mmraj l\fâlia BQrtoUnl"'K--och, Sr-a, Ma.rina Doster ,j��luminQso.,e cânticqs de de Jaraguá' do Sul, neste dente. nd Rua Joao Dou- �-me;, "�rasiléi'ró:, 'solteiro,Spézia;, .s1', ,Angel-0" Belo- lum·.,�de cQral, .Qn,de a E-stadp, domiciliada- e resi- �r.awa,,,,.262,-I�esta',eidade, -' inélusfltiári.o,"natUrãtôe Jamini, Sr. I,.udgero F-rancis- mi.shn�a..,de�-yp2:�.de. adlll- dente na"Rua Anfonio C. • fI.Uléb.Qe .J.pse.,M�el ,da,- -r-agl!lá' ôtf!Sut neste"Esta'Cö-Tepassé, Erondina M, ·t&S-EhC�8,:p.çàli,-AIoiaram=se Ferreira, 323, nesta cida-. ·.s�l�!b e,·mtaL'Mor.elr.a".;",� , 'do; dOIilié5tliãdo� residen-. -da- Silv·a; e�nHRha me;ntere,são..elas d,e, fHhs, de Vêrgundes, ,SIly:a. .' te' na-RuãJBema:rd� Dom-
até hoje, as bOAs_lern-" Krause e de Marta, Doster' .EdJ.taJ,; �,224 de 08.04.85 .

'blitsch, 2'3t1',r> nesta- cidade,Dia 16 de abril branças. ' Krau:;e. .FJJ;Illt<»:t,Lmdemann, e Ma- fiiJho de MariO- V'ôi�t'e deSr, Lídio Magri, Sr. Luís -=xx� Edital H.22O' de: 98.04,85· i rta 4J;lat.e.-de .F'tb.D�:ytt-: 'Ivone Matíã ,MetzS!eT Vo-NarlGI'Ch, Jané Denise. So- Da --Iembmnça"saudosa do .,tul� FranclSco 'Capraro e .._1utsk� ..... ' .�le, bra�Ilelr�, 1�1;. 'Ela,'::brasil-eira, 'solt,al'es, Arit=!te<Emilia Ku- -que. era. simpLes. purp EI AnQa ;tla Cunha
" sQltan:o:",pmtor, natura1:- de bànéária', <natural' de Jaracheribecker, Sr, Juvenal 'respeitoso, _A.... vig.ênda. Ele,. brasifeiro, viúvo, 0- J.a.Iag1!l,a d� �?-l. -neste E�- '�â; dö Stil, 'n�ste--Estádo�Tomas�lt,. Moacir Márcio desta,humanldade cor.rQm- perá"rlo natural de Jara- ..lado,.. domlcllIado ,e reSI- , domicíltaw e' residente naLa'Yin,. I::Iilde,gard' Wülski, pida,' ,que anteveJn o".fim guâ do SQl ,neste:: Estado, �ente ,�."Rua Ma.Jor· J�- �-Rua"Ctid�ma, '11:'4, nestaSr. Erico ,Júlio. Harbst, em . t�ne.àt.QSO� domiciliado e residente na

. rho -f'.etrelre, 1.33, nesta CI- cidade "filna <tê MaTinho,Pomeroqe, Sr.. ªug�nio '. �x,"{- Rua LeilO,*lein, 4S, nesta ,:dadei filho· de Harry Lin- Bortollni e de' Amolda�olf r:i�ho: Sr�, �runhiide Rassutreiç� de ,J�esus cidadê filho de Pedro'Ca- demann e de 6enLDoege. BbrinelU'BortóI1n':i':' '.

Moeller Diener, em J.lle, GrJ.sw, Efa.' esta Páscoa, praro � 'de Rosa ''Ç'ampes- _ LindemB;nn. Ela, b,r.a-silei- Edital l4.2!g dé ".09.04.85
.

. qUQ.,todOS",QS anos.�er_a .es- tril1i Cdpraro. 'El'a, brasi- ra, solta:tl'a" cost�relfa, na- Wllson COTréla:"é"SuracvtDia �7,.de abril
.. '�dil,,:S�.pre após_as_o- leirs" solteira, operária, na.. turalr-de,. Ja.r-agMa- �� ,.Sul, ,

Machado"':' IDe, 'bra8ilei.-, Sr. Hemz. Homóur�, LUlS" bfig@�ões,. . reljgiosas, o tural de Luis Alves, nes- ne$te� Esta,h�í donuclhada
ro, 1I61teiro,' operá'rio;"nnC�r-Ios �;nter, M�rl() Pe· Wa,llM. almoço. era: se�-

�

.te"�stªao,
.

domiciliada e e re.sldknte ,na Rua· ,25 de
tutal de Corupátnem:eEs��Ita) NLton Enge.lmann, ,do,T S�l.lWntos"assados.,. rI- reSi�p.fé :ha :Rt1a -;�nriãÇ! ,�ulho ,..aO, �sta. clda,de, tad'0, d0r:lrci1iàdo"é resiur. ?�oda�o �aggI, -,

Sr.
" sote,&,t ,,(r-a,ngos ,. a tr.adicio- t'eWth'p, -ne�tà>citfàdê, fi- fIlha .'le !ose Vlt�OSk-I, e -dente l1ai'Rlfa rJ0ão' Klein,Antol)l9 Sc�m-e!der, Sra, ,naft,�,mM:a:r{Í'onada, uma:' lha Jd� 'Alltonib' "José da .de. �deHllde' Schmlt-t VIt- 10S� nC'!=tã 'cidade,Yfilhô de·,:r-.:�ur-a. S, Bes�n. S�a. Ro- f.a.p;a .sç4:t.emesa e a ale- Cunha�('4 Maria da' Cunha, koskI.

Osnir COITeià e Zelia: Mil-saha DellldfchI Fo(h. ,gJ;j� �do:.d(>>>er cumpIido, Edital 14.221 de Oß.04.85 Edital 14,225 de 08-04.85. ria' Côrr�iaí··Ela, 'brãsilei.-
Dia ta de abril �rd���-o, recorda_ção Wól1pJlg: Otska é; SusaneF" NJcolau.Costa. er Allee-Vi-

Ta, ,sol-tt'!irai CGstUTeiTa,'na-
Srta. Ronise CrI'stina Val'- ,:SUnrß�t uma épo.ca feliz EUy iVortmeyer elra ..da ��a " hiral' de"Massa'tanc1úbi'l,

.

1 tt' ·s· te'" �.1 �t..êRçja ·de um,a bem Ele, brasifêiro, solte.fro, �le, b.�aslletro, solteIrO, neste Estado, dmniciliada'_Ei 1,' :r: a, �Ist::m;, lY ��- vivida, (:Omo se diz, inclu- laViradQT: natma,I de' lã.Ta- mdustJ'Jal, natural de Bo-
. e'-resro'(mtéT ná�'Rua' João�uardt, Sra, �lvHa u, "t--, ...��ß>,.'aq.lo�evidade. des en- guâ d0' S'til'l, nestié�'Estatlo, tu�:,�â, neste E�tado. do- 'KleIn; 38, 1J;E'stâ . 'cid'ade.igt, C�rlos Mehler, br: O� . -t� 'q\lfUidQs, era, quase domíciíi�- e t-eSidénte' mlclllAcO· p 're_SJde�t:e' na 'filha: de' Vitbre Macnadomar Dutra, Sr. Addll�rL 'r�m,��r�'l.) Coi!�Q. .oos- em Ga.ri:baIcli: nesfe'dàstri- Ru.a Pa({rp Aloisio Boeing, e de i.,eanbr G. "Machado.I?-�g:lm�nn em Jlle" �rta, ta juventude que nadá de tç", fiÚi�*delJQsé- 'OIska e nesta cIdade, fi.l?0 de Jos� 'Etlita:f N',230·'.de"Og.<r4.85LUCIa FElena Gonçal.es, bom tem pa.ra--·-eBf1el'

.

de Iolanâa;' M, Oism. Ela, Costa �. d: C::aml1a Vi'm�lh. '
.

Ntlao'Sßva e- fWselt ApaSr, Adão N1aba, .Srta. \\lJil- Alé� da .corrupção mor��: b1!asiIei'ra, solt., operãa-ia ,Ela, .brasIleIr�:, soltena, rectda dos-'SaJitOSma Sans�n Correa, ��ar€e- : oJ. ffnj1He:-Sec'f:í-fö ,ã..'gg atpto- natural de-m:umenau, lies- operaT-!(). domlG:lltada· e-.re-· .

':eIe; brasileiro', rsölteiro,lo Ka·raa, em Fp0b,. -xil'rl'àr\.:·O��F>oúc&"],nte- te' �B;MQ0' ,dl!)nrléiIiaãäi- e sid�nte' n� Rua' Padce:,A-. öperári!o,' naturãt-'de-:.Pato
Dia,19 de abril

. -ress.,a.,��I;,,�.','fi'efà_nfé1",' é,' _que residente-nacRna'J;;é@pöld0101sI.o BOQ.lnQ,. nesta� �Ida- Branco,rPll.raná, domicilia-
""""'""'" ='- 1'lI··t J""-sen' 3/.\-:I ..,. .....� CI'c.Ja- de ,nilhnal-de -Jara{nJ,a-do d,.o' "" 'resid....nt"" rra"Ru'" An-

.

S.ra.< ReHn.à.,a Mah'llke M."','''s- ( .�q�S!1C�,l�J :.6
.......tl.�n�,.'�aCl'el:ll ar. �.. J "'''* ,._�_. .1It 'O 'O '" a

<=. �

A� dt\ firha'de Wilhelni Jo- Su� ne::t� EstadQ, fiHurde
.

toni'o"'Sénmitt, Il1la da Fi-ehall, Sr. Ilson NbIteneo. "1! tfu,,(iTW§U' "

od _ hann Wöttm-rof';ê"dé:-,A- JQaQ,'\iIe1ra ,da� ..RQsa, e de gueiia:n'e'5te'dístrito','filhoBastos (Kittol, Sr. Luis ,da �.'Jr}.;:.e (tJ.. ,e_r l'fdO, pl' .

a -J�
P I T II d R..'

, pe. '".F\,o··corl"eío, 6� ÓVO, naUsa B]p-�ing;Wommeyer. a.rmra eCl a a osa. 'nP. Réirrâld'O' Manoel daSIlva em ,Massal'anduba", .

�in' fi" if �nab c' ,*;"11
_ Edital '.14:222" de 08l:0.rt.85· Edital a,226 de '09.04,85· Silva e' 'nße 'mem""';-- daSr. Rud'trrIio - Re'Ck, ...?,��;!.�. lp':'°ll-"��.·di �fó�a�l� AI I � ... nato d ,.._ '�'5

,

�I.'Io!"'��ro-.pc U"oJ.ttgl:ryl!lTlll- RtHIbltóti.Hó1'Db1ltg'�N'éÍ:õ e' e Xo.:'l"0l'lU ,.. 6. -.s-- Stlva.' Eta:; bräsil-e:ilra�' sol-
_�__"'=""'--'----'_--'_,

.

'-e-atió'-em}'\,à1iéito Úd\VeOr- liIrd� Vorpag'éI-. per,e. Rõsell ter�et;a:a, €ar- �teira,'dlrla'rnafurai'de-Jn-
I I.r�'. mffl}Una":edt�o,jde Ele; bra'sil'eiro;

.'

solteiro, 'd�so: EI�<b.Fa5IleIFo ,�o.t-_· raguá-do"S'iÍ1-;-'RieSte-rEstado,,

I1ot'3��qu:e 'd� resJjé1to opét'áI'Ícr; rratu:rahfe'jara- t�IrO, aU-XThar·rrle. Q-Scnto--- dómirliiada.;e--residefifé'na
a Ipini#iVtéM;PdtSJ;aIa.:;cdmo . gná 'do 'Stil, neste"'Estado

.

no-, natural de, Lu�.,�!ves. "Rlla; :Antonio -Schmitt, 1-
<' tl1fetor':;àrlf�'''�' Z,Y. dôinfcilia40 e resicíénte·'·na -neste. ,Estado, demI,C-II�a�o' l'ha�da Pi�uffa; neste"'dis,

,:;p. -"+,3ftf'cte8ifeíTi!I&ê !}ião Rua 'Jom.Ville, 308, nesta e ,residente eRb, Rl,berra,o" trito, ....fHha·...,ae·-HmMie-rdos,lavag:eßl e Id:IQ"za�, M Ih te, d tF t f-" foss�. o f.a.. le...ól,L;,l,·',
-

�,'.'ri-;r:�
,

i- ci'd'àdp., fillro dê .NtfHóm- . a>-.a, ,nes, ' J.S -1 :o,," .• 1- Santös' eTd.B'··fdeté {ID.�al-,tetos ei'-estofam�ntQS. ,f'- �nn�.�... Ih d Ad li d G",Polim-ç.n.t"'s. P"""".'_"""_erAs
� -nh� 'e'Sp�a�JerR'19 , tal- burgoe 'T'itla:-K, H6mbuTg, 0 �". ,e,iRQ-., e:' �-sper ves�dbs' SãntoS';'.,.. '" ."""'u� 'f �C'Vez .�1ft�ggê'�t_'Pa- Era brasileira solteira e' de' Betmar 'Çagl-lOJill je 'E' para- que;., che�e ao •�pr(>f�sionais p.gabaf.U"- ,<"

rä-r;fata�'�t'
" ö.p�tá:-i'a, riatur�l de Ma� 6asper:-.. Ela' :brasitl�trra, mandei 'pàssar ci p�s'ente,,��sn:::��:,G�I.,'PF�. 5i.fN�J�� a'CY�;;-'�ão rechal Can,dido 'Ronciön, scrlteiTa. OP:erámti ntatü"'al edital, qlÍe'C se':l'á "j)'ubltaa-

Jatagq4Yd.o"$uJ:. '. SQ foi ptflMfc�dö"5 M:'1��!0 'ParariA, dómfCi1iadâ' e re- de<>'C6rré!a"'1'int<Y' - tages, 'dó'péla' iinprmõf1erem
,� ;: f'�s�'_"dew.d9., ai:al�� �;" . stdeJite' na 'llh-a 'da'·'Pig31ei. m�ste; E�tádö, '�õm1c111ada

'

cartõrlö;, ori<i'e'·será' afWra-
,---------1 espaço! . -,-.ç>;; ifi.'" _ ra, �T nesta cid.a®r, 'fitha. ��esid'ent� � Bärre -

do 40 Cluninte' t6t�à{as.:

PGLIMENTOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TRLEPONES OTIiIS
-

50mbeiros 19@
Rádiö Patrulha 190

Deleg. de Polícia 72-0123
.

IDeleg.R&g./Políc4a 72-1546
BcttraB/CiretraR 72-1546

Hosp. São José t2-1!1n
H<mp. Jaraguá 12-1300
Pog:o de �a\Íclc 72-0789
INAMffS -72-0958
INPi; 1�-0369
Pt�f. Municipal 72-0988
SAMAE 72-0590
G.:!L:UC 12-0924
Fórum 72�02e8
Rodoviária 72-0441
PeItrov.iäria 72�040S
Jornal "Correio do

Poyet 12-0091
Pontos de Táxis 72-0861
i2-G914, 12-0461, 72-0661,
72-0216 e 72-1199.

SERVIÇO MILITAR

A Junta do Serviço t1'i
Iitar de Jar�guá do Sul éfj>..

tá procedendo o alistamen
to dos jovens da classe
.1967 e anteríores em dé
bito, das 8h30 às l1h30.
O prazo expira-se em 30
de junho e o alistando de
ve trazer a certidão de

'

nascimento e uma foto
3x4. A JSM fica aos .fun
des da Prefeitura Muni
cipal.

BIBLIOTECA PÚBLICA

A Biblioteca Pública
Municipal "Rui Barbosa",
de Jaraguá dó Sul, aten
de o público diariamente
das 8 às 19 horas, sem fe
char pare o almoço e aos

sáhados, das B às l1h30.
Ela localiza-se na Rua Jo-

'

ão: Píccolí.

PAGAMENTO DO· PIS

Chegou o PIS para quem
nasceu em junho. Os nas

cidos de 01 a 15 de ju
nho recebem no período
de 09 de abril a 31 de ma

iO/8S e os nascidos de 16
a 30 de junho, recebem
de 16 de abril a 31/maio:
de 1985. Os pagamentos
serão efetuados exclusiva
mente nos períodos .

aci
ma, segundo a Caixa E
conômica Federal, . admi
nistradora do PIS.

Página de Serviços ONIBUS

PROGRA-Cl.UBES DE SERVIÇO
BANCO DO BRASIL: POUPANÇA

.

MADA MENSAL
o Banco do Brasil está oferecendo a seus cli

antes, uma nova sistemática de aplicáções median
te débito em conta, denominada Poupança Pro

gramada Mensal,· O plano consiste em transferir,
em días coincidentes de meses sucessivos, impor
tâncias previamente estipuladas através de auto

rização expressa e formal, da conta corrente para
uma conta de depósitos a prazo com. correção
monetária, mediante emissão de RDB ou CBD. 0-

f.e.r.!,:ç�. três opções de investimentos: 6 aplicacões
consecutivas por número de dias corresponden
tes a 7 a. 12 meses, mínima de 6 e máxima de 12

aplicações, pelo número de dias equivalentes a

6 a 12 meses, e 7 aplicações, pelo número de dias

proporcionais a 8 meses. As taxas de turos, vi

gentes nomomento para os depósitos da espécie
variam de 8,5 a 13,5%, de acordo com o valor in

vestido é o pagamento da remuneração (corre
ção monetária e turosi é realizado apenas no fi
nal do período da aplícação.

10,75%
13,26%
12,35%

12,60%
10.20%
12,70%

Rotary .
Club - hHças-f8i

ras, 20 horas, no Restau
tante Itajara. Presidente:
Alidor Lueders,
Lions Clube Centro
quíntas-êsíras, 20 h, .no 1-
tajara. Presidente: �igmar
Bsno Lucht.
Uons Cidade Industrial

sêglmdas-feiras, zo h, 110

Itajara. Presidente: José
Henrique Pereira.
Rotereet Club _ sábados,
11 horas, no Centro de
Inf. Turísticas. Presidente:
Zígmar Raeder.
lnteracl Club _ sábados,
13h30, no Centro Inf. Tu
rísticas. Presidente: Vera
R�:2ina Senff.

.

I· INDICADORES ECONOMICOS
'ORTN

.

Fevereiro/8S Cr$ 27.510,50
Março/85 e-s 30.316.57

.

Abril/85 Cr$ 34.166,77
CADERNETA DE POUPANÇA
Março/85 mês: .

Abril/85 mês:

Maio/85 mês:
INFLAÇÄO
Pevereíro/êô mês: 10.20% no ano: 24,08%
Março/8S mês: 12.70% no ano: 39,84%
ALUGUEL RESIDENCiAL 180% INPC)
Março/8S anual: 171.83% sem.: 64,RfiOJ.
Abril/8S anual: 174,03% sem.: 68,56%
ALUGUEL COMERCIAL
Março/85 anual: 225,91% sem.: R1,AQoh
Abril/85 anual: 233,R2°h sem.: ·9.1,22%
INPC (BASE REAJUSTE SALARIAU
Fevereiro/8S n.30%
Mtuço/85 81,00%
Abril/8S 85,70%
UPC (ABRIl - JUNHO) - Cr$ 34.166,77
SALÁRIO MtNJMO - Cr$ 166.560.
MAIOR VALOR REFER�NCIA (MVR)
Cr$ 87,997,20
CORRJ:ÇÄO MONETÁRIA
Fevereirof85
Marco/85
Abril/85

HOIP!DACBM

.Sufte

50000

38.750

IRPF SÓ A-rn O DIA 26
A Secretaria da Receita

Federal lembra aos contrí-
>

buíntes do imposto de ren

da pessoa fisica que as

declarações àqueles, sem
imposto a pagar (isentos), - - .-.c--'"-..,....

------

deverão ser 'entregues nos :

A V I O E S
bancos impreterivelmente

.

até o dia 26 de abril. São
----

.. -.-.------

isentos os que obtiveram De Jolnvtlle a São Paulo_
em 84 renda líquida (ren- . 9h (ménos domingo! e lSb
da bruta menos abatimen- '30 (me:rió!; sábados). As
tos) até Cr$ 2818000. .._ 2as,.,3as e -sas feiras _ 15b

. so. Quartas e sábados _

L I T O R I N A _ Horár.ios . 13hl0 e 6ag feiras Ei domín-
De Jaraguá a S Franctsco.; .gos às lSh.

.

7h. Retorno' às l1h50min. De Navezantea.Bãe Paulo
De .Iaraouá a .Ioinville _ 7h3Ö (diário). Segundas,
7h e 16h30. Retomo às 3as, 5as, 6as feiras e domín-
13h e 18h.

.

gos ._' 13h 1 O, Às 44s. 6ag
De JRra'guá a Corupá feiras, s.4hi'lfios e domin-
14 e 19 h.' gos· às t5hSOmin.

. I ALcoúuros·
ANONIMOS

Grupo "SeTf>ninFlne" fie
J'nri'lCJuá do Sul. Reuniões
às tercas e qulntes-fetras
às 20 horas e FIOS sábados,
às 19h. Local: Rua Gumer
cindo da Silva, ao lado da
Creche. Grupo ."Schroe
der". de Schr�erler reúne
-se às 4a f. às 20h e aos sá
bados, às 19h�O Local.Jzre
ia São Vendelino, Se o

seu caso é beber, o pro
blema é seu. Se o seu ca

so é parar de beber, o pro
blema é nosso. Evite o prí
melro _gole:. _

Saidas da rodoviária de
Jaraguá do Sul parai
AUTO VIACÄO CATA
RINENSE/REX
Joínvílle via BR-101-
6h25, 7h30, lOh, 12h, 13h
50, 16h, 19h e domingos
às 20h30 (extra)
Joinville via Streit - 9b30.
São Bento do Sul - 7h30,
lOh e 14h30 .. S3.o Bento,
Rio Negrinho e MafM �

19h1S.
Coruná - 7h30, lOh, 1 tb30,
14h30, 19h15 e 20hlS. � ..
Blumeneu via Vila Itoupa
va - 8h40. lôh�O, t9h e

domíncos às 20h�0 (extra).
Blumeneu via Pomerode -

7h15, 9h3,),- 13h e 1'7h30.
Blumeneu vi.a Tímbó e

Indaial - 141 15.
Blumeneu. Gaspar, Ilhota,
Itaiaí. a.Cambortú. Itape
ma, Tiiucas e Ploríanôpo
tis - 7h15 e Sh40 diaria
mente.
Barra Ve'lha. Picarraa, 1-
tatat, B.Camborhl, Floria
nópolis If'lp<mnda à sexta

-feiral - ·1h30.
.

Itaíaf B Camboríú, Floria
nópolis (nertodo escolar
aos domínzosl - 2Ob.·

.

(Preço base, com café da manhãl

ROrtIS FONE Ap./solt: Ap./Casal
ITAJARA _ Rua Gumercindo
da Silva, 231 72-0799 20.000. 30.000
NELO � Av. Mal. Deodoro,
ii.ot04. 72-0331 13.506 25.0OQ

, SAVANA _ Rua Cabo Harry
Hàdlich, BO 72-OQM 9.906 IS;900

-.

t:; ,

,

'
.

' Uma empresa que
](8 K�HLBACH

. Cresce com sua
·l{·.x;�:�"";"· ... : $UPE�M�!?� .•.. gente.

c .i.,,�,�� ;'+�fiLr·2;12�·J'·
..

PENHA.
Joinvil1e e Curittba - 51
·30. 10h30 e 16h15.
Pomerode, Tímbó, Ind�iaT
e Rio do Sul - l1h10 e 131:1

.

30. _ Blumeneu - 20 b.
Joinville p. OlJ'itib� (�x
tras. só domingos) - I1h30
e 18h.

ITAPEMIRIM
Blumenau a S8.o Paulo (di
reto. ··embaiaue em Gu�

ramirím) -: .19h30 e 19h4S.

_ Hor'rlos

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Educação: Estado constrói

I

, IIi I

�

"

A CONSERVAÇÃO DA BR - 280
t lastimável o estado de conservação da BR-280,
trecho Jaraguä do Sul - Corupá. O aparente bom
estado do asfalto' aos poucos vai sendo povoado
pelos conhecidos "ninhos de ovos", um buraquí
nbo inocente que se transforma logo em um bura
co que pode tra�er graves consequên�ias. De per
g'unlar-se quais as causas desse paulatino com

prdmetlmento do _asfalto. E' a resposta é cristali
Ba: falta de consewação. A rodovia já não é de

primeira classe' e assim mesmo a construtora to
JIlOU a. providências para protegê-la, colocando
canalet�s e desvios .das águas nas margens. Em
certos trechos, especialmente o trajeto entre Ne
reu ,Ramos e Co"'_pá, tais canaletas �stão fecha
das com queda de, barro, desviando a água para
o asfalto e, em sua quase totalidade do trajeto u

ma depsa vegetação tomou conta ·até do pequ.eno
,acostamento existente, Impedindo o desvio 'nor<

mal das águas que as copiosas chuvas lançam
. sobre a região. De modo que é esta a constatação

_ que o DNER deverá acolher e corrigir antes que
se pe.fca uma pavimentação longamente pedida
por toda a região. E que ela necessita para o es

, coamenfo . de su� produção.

lltado de Santa Catarina
.

. Pref.itura Municipal de Jaraguá do Sul
.

DECRETO N° 1.101/85
Reconhece oficialmente a!'! Ruas 498,
499 e 500
O P!efeito Municipal de Jaraguá do

!\lI, no uso de suas atribUições e nos termos da
- -legislação vigente, em especial ö inciso XXXV do

art. 70 da Lei Complementar N° 5/75 e O art. 48
,da Lei Municipal N° 575/75, alterada pela Lei N°
\ 014/16;
'DECRETA:

Art. 1- _ Ficam aceitas e oficialmente reco-
. nhecidas as vias de circulação localizadas lateral
,mente à Rua· 361 - Antônio Kochella, Zona Urba
na deste Município, abrangendo 2.660.05 m2 do

.

imóvel de ROSA RIBEIRO KOCHELLA, Matri
éula Imobiliária N° 11.210.

Art. 2° _ A citada superfície passará a in
h�Rrar o Patrimônio Público Municipal, na cate

, :

goria de bein de uso comum do povo, após o ato
.de registro -da Escritura Pública em cartório' com
netenté, com base na planta anexa aprovada pela

�'

.

Secretaria de Planejamento em 29.03.85 (Proces
so N° 3;725/84), recebendo as vias em quest:ãö os

números 498, 499 e.500, posicionadas nos índices
,

.

N-22 .. M-22 e M�2, respectivamente, do mapa
oficial urbano.

Art. 3°· _ As ruas em tela possuem leitós car

roçáveis e passeios fixados em 7,00 m e 1,50 m de
largura, respectivamente.

Art. 4° _ Este decreto entrará em vigor na
- data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrá.rip.

.

Jaraguá do Sul, 29 de março de 1985.
DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal S�c. de Adm. e Fin.

novas' salas Jaraguá: empregosnível de
ponsáveis pela díspensa
de 75 por cento do total
dos empregados que deí- seu con
xaram de trabalhar no Es- ::ndustri

Prédios próprios àl

o Sine/SC,
diminuiu
no setor

serviços.

seclas
e), doou

,acima do
nde a pre
atJsistência
al, desde o.

.r. Não há
m fase-de

ao com os

colar pera
salas espe
ela comu

do que as

área edu-

entronel.
a-feira, d'a
ostas pi'l"a
bre o ;F;o
de 1m (Ie.

uá do S1,1,
S 14 horéls,
onvocaci'ío
a qual de
chefes, pa
ova dire�o
gundo Ruy,
tes da as-

Ramol; na
ado o prt
Chefia. (Ie
destramen-

13ALMAS
almas ben_
entendidas
o amor de
eu pedido.
, benditas
vós peço.
Iesus-der
o meu pe
Cristo Que
me cubra

br.aços, me

coração e
os vossos

a vossa

com OS

auarde
me prot
olhos.
Oh! De
sOÍB meu
e na .II)
atendeiJ
me livre'
.;me so

meus'
.

do mal
tai as f

ndade. Vós
na vida
vos .que
pedidos,

ales e dai
da e segui
ue os olhos
Vejam, cor
meus ini-
13 almas

e entendi
es alcançar
Cose a gra
ta de vós
Hcar esta
do também
a.
e 13 a.m)
A.T.
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Vão obras da Praça dos Imigrantes
riormente .serä preparado . que a mesma ceda ao mu
o local que abrígarä um' nicípio a pracinha existen
rústico engenho de cana, te entre as dua sestações
de quase um século, além ferroviárias, que seria as

da infra-estrutura da Pra- sumida pela Prefeitura e

çe em sí. E a munícípalí- onde modificações subs
dade .também ,está em en- tanciais seriam feitas, vi
tendimentos com a Rede sendo tomá-la atrativa e

Ferroviária Federal, pare de 1J�O prblico.

A Assocíecão Comercial
e Industríal contactou es

ta semana com 16° Distri
to Rodoviário Federal, em
Florianópolis, solicitando
melhoria do acostamento
e da sinalização da BR-280,

O Prefeito adiantou a- dentro do perímetro urba
inda que estão sendo cons- no de Jaraguá do Sul, em

. t,ruidos dois banheiros aos função das deficiências e

fundoll da casa de enxai- xistentes, o que tem trazi

mel j.unto a Praça dOI 1- do sérios .problemas para
migrantes (este deverá ser o trAfego, que é inten�o.
o nome oficial daquela Postertorniente ao contac

Praça), na BR-280. Poste- to, o secretário dos Trans-

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL _, PDS.
DIRETÓRIO MUNICIPAL' Dl! C -o R U P Á - se

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
'

O Presidente da Comissão Executiva Munici

pal, na forma da Lei Eleitoral vigente, convoca

os eleitores filiados ao partido até o dia 30.03.8$,
para a Convenção M\llicipal a realizai-se no, dia

14 de abri:! de 1985, à Rua Padre, Vicente - Salão

Pa-raquial, às 9h, que se prolongará até as 17lil,
ne!<ta .cidade para a delibnração da seguinte:
ORDEM DO DIA

a) -Eleição dos membros e suplentes do Diretó
rio Municipal;

b) -Escolha dos Delegados e Respectivos' Suplen
tes à Convenção Regional.

cl -Outros A.'Untõ•.
'Corupá :;m de marçode 1985.

,.
,
..

------------------�

Acostamentos
melhorados

da BR-280 serão

Três unidades escolares Borges e duas salas no a Chefe da Dívig, Edeltru
di). região receberão em Colégio Lauro Zimmer- des Rístow, tomou parte
curto espaço de tempo mann (GuaramirimJ, onde nos dias 11 e 12, de reu

seis novas salas de aula serão aplicados Cr$ 18 mí- níão que tratou sobre o

para suprir a demanda. lhões em cada qual. O i- levantamento oficial de
Segundo a professora 1- nício das obras será íme- dados educacionais para
ris Barg Piazera, diretora diato. 1985.
da 19& Ucre, já existem Por outro lado, nos días CONSELHO ACOLHE
recursos disponíveis para 9 e lO, a Chefe da Diade, O Conselho Estadual de
i. construção de duas sa- Brasília Beltramini, parti- Educação, através de re
las de aula e sanitários

.

cipou na Fundação Cata- solução, acolheu o doeu
Ra Escola Básica Julius rinense de Educação Es- mente-processo "Democra
Karsten, que exigirá in- pecíal de um encontro 'n�çãol da Educação - A
vestímentos de Cr$ 25 que objetivou rever a sís- Opção do!'! Catarinenses"
milhões e, ainda , duas. temática de supervisão da como instrumento alimen-

.

salas na Escola Heleodoro educação pré-escolar. Já tador das ações de gover
no no campo educacional,
previstas na Carta dos Ca
tarinenses, 'e resultado do
princípio democrático re

presentativo . que a ori
enta.

O nível de emprego dos
três primeiros meses deste
ano em Santa Catarina
continua apresentando ín
dices negativos .com uma

leve tendência a melhorar
a partir da segunda quin- A Indústria e Comércio W.Wee
zena deste mês, segundo ao município, uma área de terras de
análise que se deprende Salão do Botafogo, na Barra do Ria
do Sine (Sistema Nacional feitura vai construir um projeto glode Empregos) no Estado. ii crianças de O a 7 anos (para toda.Tal projeção 8 feita com maternal ,ao jardim de infância e pbase nos resultados do . -

previsao para inicio das obras, quemês de dezembro do ano planejamento..
passado, que apresentou Em Santa Luzia ,a Secretaria de
uma variaçào negativa nicípio realizará na próxima sem
de 0,47 por cento .com a pais dos alunes das duas turmas d
"queima" dc :;'.179 empre- definir diretrizes visando a constru
gos, sendo que a

. índús- cíficas para o pré-escolar, em área
tria de transíormação. a nidade católica daquele' bairro, co
construção ClVII, o comér- dependências atuais são precánas.cio e o setor de serviços cacional, continuam as obras de co

EX:CURSÃO AO RIO DE colaboraram d.e naria, do novo prédio da Escola Iso
JANEIRO forma 'decisi'\ a para estes Jacobs, na Tifa dos Monos.

resultados pcgativos, en- PLANINCHECK .cONCLUlDAA Associaçãu dos Vete- quanto que apenas a in- A Secretaria de Obras da Pref
ranos da Força Expedicio- dústria extrativa mineral conchüu o calçamento a paralelepinária Brasileira coloca à e de servjço!!' industriais Planincheck e já deu início as obrasdIsposição (ie eventuais e de utilidade. pública a- berto Jacobs, nos fundos dá WEG
lllteressados, quatro luga- }:ontaram resultados' po!'!i- mento com a Rua Irmão Leandro. E
res no 4tnibus que os le- tivos, com aàésdmos de 16, termina. o prazo pará. entregavará ao Rio de Janeiro, postos de llabalh�.
em maio vindouro. Saída

a construção de uma ponte de co
Jaraguá, com um vão de 40 m deó.e Jaraguá dia 02 de ma- Até (> pri�1eiJo trinies- nista, mais 1,50 m. de passeio em cia, seguindo' ü seguinte {Ie deste ano, as treze p:iin- E I. ,programa:. Curüiba�São, cipais cidades rlo Estado

.

scoteiroSle egem dire
Paulo-Caçapavu (visita à concentravam 65 por ceil- O Grupo Escoteiro Jacoritaba, dUnidade Expedicionária), to do total dos empregos
dia 03 - Rio ue Janeiro e formais existentes. E dos

marcou assembléia para o próximo
.

na sede do g.rupamento, de acordopermanência 11(, Rio nos G74 mil e 349 empregos C
dias 4, 5,6, 1 c l1 de maio, que possuía o Fstado, 438

do hefe de Grupo Ruy Dorval Les

rt
.. ,1 d

. ',nil e 998'· eS.lavam concen-
verão pa(ticipar conselheiros, diretcom opo Ullldal..le e aSSlS-

t d t 'd d
ra a prestação de tontas 83/84. eleiUr um desfH0 especial de ra os em reze Cl a es· t

.

d
..

t
.

, . na e assun os a fillIS ratIvos. As ch
uma Escola 1€ Samba, no �nquanto que os restante! poderá

.

t d t; .

Sambódromo, J_;asseio pela' ficaram distribuidos pelos, "embi' ?
ser apresen a as. c: e momo

Baia da Guanabara, Proje· 'outros 186 municípios, "cargOed�a, para.da ctompot:lçao dd6 di

tA' '.
I . e presl en e es aO cota 015o 9uarlU3, pÔSl:.elOS de'
I correspondendo a 34 por Vargas, José Hermelo Marchi Al éMetro e outros. O regres- I
cento do total. As treze Pradi J ã B' n

., t
. J

.

.

d'
...

'dd'
e o o IrO.

so a aragua sera no la I pnnCIpaIS Cl a P.S a que ]I! t 'b d d
.

9, comvisita ;> outra uni-I' :i€ refeTe a análise do .

nes e sa a o � omll�go, e�
dade Exped�cionária, na �me são: Fiorianópo!i!'!,' pr�pnedade de AdemIr GarcIa,. val
Vila Militar BI B" C" meno acampamento do ano, envoI"

. lumenau, .Ilsque, aça- G E t'
.

S" OOs interes�jad(Js poderão I dor, Ch;'l.pecó, Criciúma; rupo: �co elros e emores. t�ma
o.bter maiores 11l10rmações Itajaí, Jaraguá do Sul, Jo-

to e tecmcas de acampamento:--e_s_c_o_te....__......._.

com o Cap\U'J Piske, na inviUe, Lages, Ri.o do Sul, AJ;lándo alo é
Associação �om�rcial e São Bento do Sul e Tuba� dtlpela, •
Industrial ele .Jaraguá do rao. "ylltimeafo
Sul (fone 72-1044 ou 72- GOIlUIO DO PO"O
1746). Essas cid;_j_des roram re'<I "8�. - 72-0191

.

InICIar

portes, Marcos Ravarís, es
teve na cidade, quarta
-feira, para tratar a ques
tão da nova ponte, oportu
nidade em que foi relata
do-ao Secretário a proble
mática e mostrada "in lo
co".
Rovarís prometeu man

t-er um contacto com o

DNER (a rodovia é fede

ral), para solicitar per
miss,ão e. se possível ela
boração de um projeto pa
ra a execução de melho
rias, que teria a participa
çäo -do Estado, através do
DER, em cooperação com

a Prefeitura Municipal e

as indú!'!trias com frente

para a rodovia, que tam
bém deverão participar.

ElETROmOTORE5 WEG 5.A.
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

.CGC Nt84.429.695/0001-11-JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO AOS ACIONISTAS
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DE 02.04.85 '

Comuniedmo. IOf SI!J1hor.. Adonis!et que a A5sembléia Gerei Ordinária e Ex!rao;dinárilJ de 02.04.85 de
liberou:
_ DISTRIBUIÇAo DE DIVIDENDOS

i
.

Olstribuiçllo de um ''�ividendo Complementar" de CrS 1.38 por agllo, com base nos lucros do Balanço
Geral encerrado em 31.1?84, aser pago a pãrtir de 22.04,85. I
a. - Ações Norninati.vas: O Acionista receberá seus dividendos através de cheq� nominal. via serviço

postal, com base no Registro de Ações Nominativas.

b. - Ações ao Portador: Mediante 8 apresentação do cupon n." 29, destacado do titulo e colado em for
mulário próprio.

c. - Imposto de Randa: Tributação na Fonte de 23% de acordo com II Legislação vigente, salvo às
.

Pessoas Jurldicas qua compr.ovarem a Isenção •.

II _ AUMENTO DO CAPITAL-SOCIAL
Da CrS 19.600.000.000 para Cre 84.000.000.000, mediant. o aproveitamento de Reservas de eapi-
.tal e de lucros.

. .'

III - BONIFICAÇÃO EM AÇÕES DE 1�O%
A emissão de 1.200.000.000 ações ordinárias e 1.600.000.000 ações preferenciais. bonificando os

atuais Acionistas'com 100% em ações novas a serem entregues a partir de 22.04.85.
.

I. _ Aç6ea Nominativas: O Titulo será remetido ao Acionista, via serviço �stal, juntame�te com o che
que dos dividendos.

b••- AçGea 10 Portadot: Habilitação através do cupon n." 3.0, destacado do titulo e colado .em formulá·
,

rio próprio.
O·Novo oapital sooial compõe·se da 2.400.000.000 ações ordil'lárias e 3;200:000,000 ações preferen
,lai•• todas sam valor nominal.

r;
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- EDITAL -

AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã

de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca

de Jaraguá do Sul, Estado' de S. Catarina,' na forma da

lei, etc.

Com.' e Remes. Ellane Ltda. Rua, Emílio Carlos
Jourdan. 175. nesta _ Dílson Goma!!a dos Santos,
Rua José Teodoro Ribeiro. sn.: nesta _ Edvírees
Decker Ronchi. Rua Ernesto Zonn. 340: nesta -

Erívetto Bittencourt. Porfaria Bradesco SA. nes

ta _ Jncatex Ind, de Acabamentos Texteis Ltda.
Rua 354, sn. pe<;:�" _ Ismael Vj lentln Canraro•.
Estrada Itanocuzinho. sn. nesta ,_ ,los,," Elmo Bi
zerra e ou. nesta _ João GOJJ1p.� da Cruz Filho.
nesta _ Luiz Carlos Pereira, a/r. Wep'. nr=+a __ l\1f:'ll'-
He. (la Costa e ou. nesta _ Marlene "Rento. Rua
Jaraouä. sn. Ilha lia Píoneíra. nesta _ Maur! Cor-

. rea. Rua Victor Rosembere. sn. nesta _ Nel"on
.losé Dornbusch. nesta _ Orlando Riheiro, 'Pu"
José Teodoro Ribeiro. sn. Ju�sta _ Sercío ]\inn<lttl.
Rua FeHne Schmídt. sn. Coruná Vilibaldo
SChll"" p",tr::uia Tt�n(\C,171"h" ?Ll1. ""�.,,,

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

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

IJareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78; no

�razo da lei a fim de liquidar o seu' débito ou então

dar razão -por que o não faz, sob pena de serem o� refen-
dos títulos protestados' na forma da lei, etc. -

-

,

ns/Jaraguá do Sul. 11 de abrU de 1985.
Aurea Müller Grubba - Tabeliã de Nobs e

Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de I.do SuJ

Este assunto foi 'levan- no trevo da BR-l01/BR-280,
tado seQuridá:feira pelos

-

de acesso a Jaraguá do

empresários. na Associa- Sul, assunto este ressalta
ção, assim como a aues- do pelo "Correio do Pó
tão da falta de iluminação vo", .na edição passada,

LOCAIS DE ATENDIMENTO
I. - Eletromotores WEG S/A.

RUI! Venêncio da SRva Porto, 399
Celxa Postal D-20
89.260 - Jaragué do SUl • SC

C. - Afiais do "Grupo WEG" nas Capital.
- Em São Paulo - AI. dos Tupiniquins, 1.094 _ Fone (0111 542·9266
_ No Rio de Janeiro _ Rua Itapoã, 30 (Benfical - Fone (0211 284·7373
_ Em Belo Horizonte _ R. Estácio de Sá, 10 • 2 � And. _. Fone (0311 335-4533
_ Em Porto Alegre - Av, Pará, 474· 1." And. - Fone (051'2142·4422

b. - Alpha D. T. V. M. Ltda.
Rua Dr. Marinho Lobo, 512

.

Ed. Lulu Rosa· Loja 01
89.200 - JoinVllle· SC

Jafaguá do Sul (SCL 02104/85
A DIRETORIA

Imob.Morada do S()l Ltda
Ib'a 6........ ti......., ""

. Tel. 71.1He
atlCI Nt 7. - J - 11' ....

VEND.

T.fi'éno GO. �,oa m2 editicado com casa de-:raaa"'r. aa Rui. Jorre
Lacerda, OO,OQ metrot da Rua Reinoldo Rau.
Um terreno de 585,00 ro:2, cam cala em madeira de 70,00 m: na Rua
Brusque (Vila Nova).
Um terreno de 450,00 m2, na Rua Praneisco Zacarias LeDzi.
Um terreno de 1.423,00 m2 edificado com uma caS'a. em Alvenaria,
na Av. Mal. Deodoro da :Fonsec.a (lat. Confecção Suely).
Uma casa em Alvenaria de 126,00 m2 na Rua Richardt Piseke.
Uma cása eUl Alvenarià de 140,00 m2 na Rua Lourenço Kanzler.
Um sítio de 111400,00 m2, com casa de madeira em Rio da Luz I,
Tifa Rapp.

.

Um terreno com 345.000,00 m2 em POfi!O Qrand._e (25 km centro) COm

200.000,00 m2 pi arrozeira, 2 tratares Tobatta eqUipado, casa de ma-·
.

deira, galpões e muita pastagem.

Durante ii entreviste se-
. manal a imprensa ,o pre
feito' Durval .Vesel anun
ciou a contratação da pro
fessora Marisa Kaufmann,
que assumiu a Dívísão de
Cultura da Secretaria de
Educação, Cultura, !spor
te 'e turismo de Jaraguâ do
SuL que dividirá 8.S atíví
dades, neste campo, com

o títular Balduino Raul1no ..

Durval adiantou que com

essa contratação, as ativi-
dades culturais serão in

creme;ntadas e que, futura
mente; deverá ser contra
tado uma pessoa pare as

sumir a Divisão de Turis
mo, a .únlca área acéfala.

SINDICATO DAS INDúSTRIAS DO VESTUÁRIO
.

DE JARAGUA DO SUL
ASSEMBL!IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da entiÇlade r.upFa, canvoca os a.S50-

dados para participarem da Assembléia Geral Ex

traordinária a realizar-se die. 18 de abril de 1985,
a partir das 16:00 horas, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul, a fim de deliherar sobre a

seguinte ORDEM DO DIA

01' - Leitura e disClilssão da proposta do Sindica

to dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuá-
,

rio de JaraguA do Sul, para renovação da Con

venção Coletiva 'de Trabalho.- '
.

02 - Delt3gação de poderes à Diretoria do Sindi

cato para negociar os termos da citada Convenção
Coletiva de Trabalho, com a D-iretaria: do Sindl
cato Profissional.
Não havendo, à hora mencionada, q;uo.rum legal

.

para instalação da AGE �:rn, primeira convocação,
. a mesma realizar-se-á às 17:.00 hor8$ com a presen

ça minima de 1/3 dqs associados quites e em con-

dições de votar. '> ..
Jaraguá do Sul, 8 de abril de 198'5.

DORVAL MARCATTO
Presidente

NOTA:' São convidadas todas as empresas do ra

mo do vestuário para participarem da Assembléia

de que trata este Edital, visto que a Convenç&o
Coletiva a ser firmada com o Sindic,ato Profissio

nal, obrigará todas as. empr�sas, .sejam OU não

associadas deste Sindicato Patronal.
ALVIN SEIDEL - Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Campanha comunitária de controle, tratamento e recuperação do âleoolismo
I - Dos Objetivos ma pessoa Ique levou a

nos para ser moldada, e

xigiu cuidados e investi
mentos para ser formada.
Não se pode perder um ho
mem pronto, por contin

gências perfeitamente e

vitáveis e contornáveis.
Na conjuntura atual, não

se concebe a deterioraçã.o
ou subemprego de um ci
dadão dominado pelo ál
cool, nem é possível sub
meter-se equipamentos e .a

vida de muitas pessoas
aos impulsos .

desodema
dos de alcoólatras. Tem-se
observado, à- vísta de mo
vimentos nas delegacias
policiais ,processos em Va
ras de Famílla e Varas
Criminais, que grande
parte das contravenções e·

delitos apontados relacio
nam-se com o vício da em

briaguês. São ocorrênci
as que testemunham ver

dadeiros desastres sociais.
E quantos ainda estão pa
ra eclodir? Quantos pode-

rão ser vítimas da igno
rância ou falta de conhe
cimentos' de noções ele
mentares sobre os malefí
cios do álcool?
O que o programa se

propõe é de grande mag
nitude, . equiparado aos

passos de medicina pre
ventiva, de prevenção da

. cárie dentária e de pre-
venção da tuberculose.
Dar-se-á inicio a um tra
balho cientifico e as con

sequências diretivas dele
decorrentes.
4 - O que se objetiva é a

participação da comunida
de na prevenção e tam
bém modificar as condi
ções que podem levar o

ser humano a todo tipo de
transtorno relacionado a

bebidas alcoólicas e 'à sua

recuperação, quando um

desvio de conduta ocorre.

A comunicação nobílítan
te é a de transmitir ao se

melhante a certeza de que
I!ão está só, de que' tem

1 - A tarefa ora determí
nada deve ser assumida
com elevado espirito de
altruísmo. 'De seu bom de

sempenho podem se bene
ficiar muitas pessoas que,
vítimas do alcoolismo,
vêm prejudicando sua vi

da, sua profissão, o bem
estar de seus familiares e

o equilíbrio do grupo so

cial; 2 - Não se Precisa
imbuir-se de preocupações
com o sucesso, ou o .ínsu
cesso da campanha,. mas

limitar-se a retransmití
las convictos os responsá
veis pelo programa de seu

pleno êxito. Cada um dos
leítores deve integrar-se
neste esforço, na trans
missão destes conhecimen
tos que, .por si sós, vão

produzir os efeitos coli
mados; 3 - O fato, impos
sível de admitir-se, é que
o uso abusivo do álcool

possa alterar a vida de u-

.(
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pontos de apoio no meio síonar ou apontar os que
social que- o cerca, pare fazem uso de bebidas al
dar-lhe â convicção de que. coólicas, mas dar um cê

"pode e irá ser ajudado", nhecímento específico so

não só pelo conhecimento, bre os transtornos que a

como pelo apoio de seus: fetam a saúde no uso in
amigos, familiares e dírí- discriminado habitual das
gentes ,quando se encon-· bebidas; c) E de grande
trar na iminência ou a ca-. ínteresse tia comunidade a

minho de um desastre psi-· proteção da saúde de seus

co-social. O que se busca: constituintes, não se ad
é difundir os princípios: mitindo perder um homem
de -. saúde física e mental,. por uma causa perfeita
incentivando os membros' mente evitável; d) Atin-·
da comunidade, especial- . gir os "líderes de opíní
mente seus líderes, a uma .. ões" dos grupos pera a

colaboração mais ativa, tuar no seu circulo de in
em busca de soluções para fluenciados e somar esfor
os :problemas de seus pa- ços no combate ao iaíco
res. 5 - A presente cam- olísmo: e) Esta. campanha
panha tem os seguintes é uma tomada de pqsíção
propósitos: a) Conscíentí- inicial, que será continua
zar, educar pessoas atr_9.- da, através' de programas
vés de palestras elucídatí- especiais de cobertura mé
vas, no ......sentido de escla- dica, educacional e social
recer a respeito das bebi- a serem elaborados como

das alcoólicas e do alcoo- consequência dos resulta
lismo consequente; b) O dos benéficos obtidos. (Dr:
programa não tem o pro- Murilo Valente Amorim -

pósito de atemorizar, preso Médico Psiquiatra).

"Os Herdeiros da Duquesa"
INTRODUÇÃO

Amigos leítores do "Correto do Povo", sob este
titulo vocês vão acompanhar a caminhada de um povo,
de SANTA LUZIA, neste município. O sentido deste
título será conhecido no último capítulo desta série.

Esta publicação serve para levar aquele povo, co

munídade, refletir um pouco sobre sua caminhada de
A

77 anos, preservar sua memória e firmar seus passos
no futuro. E para vocês que não moram lá, mas tem
a paciência de nos ler, talvez sirvam para despertar'
a vontade de anotar alguma coisa também sobre o lu-.
gar de vocês e sua família. Porque

.

a gente esquece
logo tudo. Vejam: se tivessem de dizer a seus filhos, '

alguma coisa sobre o bisavô deles, o que vocês diriam
do vovô? Isto não ésaudosísmo, embora a gente vive
de saudades. O conhecimento do' passado ensina a
mar o presente e garantir o futuro.

'. Sob" aquele titulo vamos conhecer um povo bom.,
rico, nobre e fervoso, todavia também pobre, oprimido

'

e enganado. Sua união! sua fé e seu amor deram força
para sobreviver;

Seria muito bom que depois da leitura vocês re

cortassem estes trechinhos de jornal e os colecionas
sem. São ao todo uns 80, deste mesmo tamanho.Mais tar
.de vocês e seus fílhos e amigos vão precisar deles. Se
eles não interessam a você, porque não mora lá, em
Santa Luzia, faça assim mesmo!

Quando terminar a série de publicações, você po
derá . dar de presente a coleção de recortes 'a algum
colono de Santa Luzia que não tem condições de fazer
uma assinatura, mas que deseja conhecer a história
de seu pai.

Quem escreve esfa série de capitulozinhos é uma

equipe coordenada por filho daquela terra,' frei Alido
Rosá, que não é escritor nem historiador,. mas quer
saber porque amamos uma terra sem conhecê-la

.:. FRI(i�RíFI(� (i U M Z S. A.

ANG 40
. .1945 - 1985

-PRODUZINDO 'AÜMENTOS COM. Q.T.1ALIDADE E
HIGIENE, 'COM INSPEÇ1\O_FEili)ERAL SOB !P�825
FRIgORIFIC_O-:.StJPE��CADO:-FABRICA· RAÇOES

.
'
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i)irefor: Eugênio Victor Scbmöckel - Jorn.PIof.ORT-Se
119, 729 e Diretor de �mpresa Jornalística n9 20. Mem-
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"-'Assinatura para J�raguá de Sul. css 20.000
,

Ouklas aidad�' " Cr$ 25.00Q
.

Número Avulso :
. .. . . . . . . . Cr$ . 500

Número Atrasado Cr$' 700
"'RepreseataRtes credeiuliados: Pereira de , Souza 8!;Ci�.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro-

.. pai' Prepaganda Representações Ltda.
.

.

;·Est.' Jornal é associado�a ÂDJORrl/SC. e AB�AJORI�

ReloJoaria AVENIDA.'
As mais finas sugestões para,.,.pfll&lPltos,

,

ióiliS" relógio.s, violões, troféus,
medaIbQ.s ,e ...artigps.cde, pxa,tarja '€_stão na

"

RELOJOARIA AONß!)A

Na ,Marechal e na 6etúU. Vargas

r

Funilaria -,Jar.�guá Ltda,
Calhas. para, todas es finalidades

Agora também aqueced8l'eli a

. enerJia so"'.
-Rua Felipe Se::hmidt,....,.219 -. Fone. 72-Õ448

'

.: .

,..... -. -. - -
-

1�n�na8ter -.0 SBU RELOO'OEmo'
. - \..

Relógios, erJstais, vi81ies,. 1r�féus, rned,albas c

arti"9S ,tines para preseRtes em .todas

as 9.asi9ts.

LAN�NAST•.R. Mca .na. Mal.Deedor., 3�4-"e.ae 72::.12''V

Amada CM-rta em roupas e oalçad.os Oitá na

CINDJ!ltELA� Vista-so bem com a

moda V e·rã o aa

CINDIiRliLA '

Vesti bem.. A. moda Qerta, tla Getúlio Vargas
•.na .Emílio Jourdan.

TJ!RRAPLENAÇEM VARGAS
Sérvi,os de terraplenagem .

e aterros'

-Rua Joinville, 1:01-6' - Télefone 72�11:01

C·OMERCI7tt 'FLORIANJ
Máquiuél6 e,eqpipamentos.para escritório.

Ass1stêIrcia TéclÜca de Mág.,umas'· Ele Escr.itório
.

1
'

em Geral,

Rua Venânci()Jcilià�SirtahForto; 353 ...:.�Ft'>aeo't>2!',l::492
.

.
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CONFIR ..L\ A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

Unoer. Kuher. Morettt. Carlos Stern.
Corupá ainda era distrito do muní- Viebrantz, Martin Hauck, Änfonfo

cípío de Jaraguä do Sul e o Registro' Smeha. Alvín SeJdel' e Manfredo Fuck
Clvíl de Waldemar Luz realizava no subscJ1itavam outro teI�rama, aflrman
rlla 8' de março' JJ�. vHa, o enlace matrí- do oue até o final do ano seria corta
monial ,"da �entil srta, Alzira Correa," da a: fita slnibÓIf�a da tnaueuraeão cJ;>
com o sr, Carlos Toslnl, dízno Intendeu- obra. Hoíeo asfalto fá está em-Coruné
te- munícípal daquele dfstsíto", Por 'nar- 'e o ·neu. Otair Becker, seti!uudo -a"iJ11- .

te da noíva eram padrtnáos 'O prônrío prensa dlárla,fez'8tlelos-.peJa1nc1uslo cJP
WaIdemar. Luz e D. Olga Iíuz e, por nar- recursos .e a concIus:l:o .do.. trêcrro ai.s..
te do. noivo, )'oão Toslní. e D. Mat!ga- Serra' Alta. Deyagar mas' fm;tt'e.,n� fU-
rida Tosínt, tUTO .••
_ .Tardlamente se noticiava o. aníver-

_ J� de Castilho PJnto escrevia' O
särío de D. MargaridaTomazell1, no día MlTNnO CÓMUNTSTA e o neTfÖ'o ,.1'i1>

15 de fevereiro, esposa de Candido To..: encerra para os povos livres, contando
.mazellí e mãe de Santos, Inácio e Ge-. Cl' exnerfêncJa vívlda pelo j9rna)ista
ronímo' Tomazellí, residente em Duas W.R.Hearst .Jr. - A pronôsíto. lembrá
Mamas, no então munícípío de Joín- mos o bilhete do dr. Pedro Schütz, de

.. vtlle. D. Margarida completava 80 a- Luzerna {Joacabal. manifestando-se so

.nos. Vale dizer que se viva estivesse bre esta coluna. Como ela é nescuísa

.tería íestejadc no ano em curso a seu do passado, auando muito podemos fa-'
1200 aníversãrío. _ zer um comparativo com o presente
_ João-Batísta Rudolí, Píscal-Geral da E como tal, não esauecemos de nossa

Prefeitura Municipal de Jaraguá do obrigação como naçãQ
,

ocidental. E o

Sul, de ordem do sr. Prefelto Muniei- fazemos consCientemente., Sem medo

paI, baixava edital, fazendo público de afirmar e reafirmar o, que pensá
. que .até- o -día �O de- abril, todos os pro- mos. Certot
príetáríos .ocupantes .de terrenos, en-

...HÁ Zft .ANOS
tre-outros, -teríam que ter roçado as tes-

Era ainda JOCAPI aue comentava
tadas das vias -públícas, I1mpo as vale- ;- Revolução de 31 de Março de 19$<1.
-tas, drenes, sargetas, córregos e ríbeí-

dizendo aue hão. se tinha noticia "de
rões', 'derrubado as árvores frutíferas nenhum : Pais, exclusíve o Brasil, que
"uma vez que. prejudiquem a projeção, depois de estar praticamente absorvi
do sol nas estradas, podado as cercas

do pelo comunismo, reagju e. finalmen
vivas ein uma altura máxima de 1,5 me- te líbertar-se do .ímínente, jugo ·veTJlre"

tros, sob pena de multas de Cr$ 30,00 lho". Passaram-se os. anos, muttos. e
e- Cr$ 50\00.' Curiosamente, 40 anos Instalou-se uma Nova -Repüblíca neste
'depols, o -Secre�árlo de Planejamento -

'começo de 85. Nela falta o Presidente
Eng. Aristides Pansteín, pelo Comuní-

que subitamente adoeceu é já resiste
cado nl?, 3/85, de 03.04.85, conclama a

a uma 5a iÍlterven�ão cirúrgica no Im
todos os proprietários. de terrenos ur-

tituto . do Coração e � Nação Inteita
banos baldios que 'procedam uà roçadu� acompanha emoc;ionadä a: l�ta que dr .

'ra, caplnaçao e'limpeza", nos meses de Tancredo �nfrentà para recuperar a sua

maio, agosto e dezembro, de acordo saúde.
com a Lei nl? 18, de' 26 de maio de 1948.

Lelzlnha velha à-beça, não achamt Tá
na hora da Câmara votar uma nova, jál

...HÁ 48 ANOS

...HA 30 ANOS

A Imprensa local abria a primeira'
página da ed. 1.835 com o titulo: U Á
ESTRADA CORUPÁ-SÄO BENTO

Qurante vinte anos, seTviu de isca e

leitoral - A maioria pessedIsta, na le

gislatura passada, votou. contra e e

menda Artur Müller que consignava
Cr$ 500.000,00 para dita EStrada". ,O
deputado Luiz �e Souza, rebatia as a·

cusações do Dép. Pedro Kuss, que afir
mara que as óbras da 110dovla Campá
sao Bento estavalJl sendo feitas com

carrinho de ma� e que demorariam
300 anos,' fazendo v�emente pronuncia
mento no plenário e exibindo teleg.ra
mas de Francisco Mees - Intendente de
Compá: de Alfredo Diener - Pref. Mun.
de-:-São BeBto do Sul e os. srs. Walter

.••HÁ 18 ANos.
Assinado po� Henrique Jacobi, Di

retor do D.S.G. e peIQ Pref. Eugênio
Strebe, a Prefeitura Municipal de Jara

guá do Sul, através de seu Departamen
to de Serviços Gerais, divulga:va- GO
MUNICADO. lembrando qU,e até o dia
30 dE', abril deviam

-

ser procedidas, as
.

d1l1gênclas de l1mpeza de valetas, dre
nos, sargetas, córregos e ribeirões, pa
ra o pref.elto escoamento das' águas,
poda de árvor�s frutl:feras. e cercas vi

vas a uma altura de metro e meio e

. lançamento do detrito em lugar apro

pllado se�pre a'mais de dois metros

dã via pública, de acord!'l( com a Leiln9

f8, de 28.08148 e 'nl? 4,/6/74 (t), sob pe
na de multa que varia de meio até ctn-

, co salários mínimos: Na interrogaçãOi a
cima deveria estar' a- atualização das

multas, que d� resto era tudo igual nos
vários..periodos adm. pesquisados.

Farmácia
Deixe o aviamento de suas receitas :nas mãos de' quem entende do ,ramo.

Paraná
Administrada por profission'ais farmacêuticafl formadas, com 10 anos de expenencla,
sob a direção de Neila Maria da Silva - CRF-1402/SC, filha d,e Jaraguá do Sul.
Aviamento 4e: receitas, mediCamentos, perfumarias e os melhor� preços da praça
estão aqui. Venha confeml - Mantemos convênios com Sindicatos._
Av. MaL Deodoro, D9 1.771 (perto da pontecÍo Vailatti), Fone '72-1�1l9 - JS/SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cidasc
_.

InICIa vacinação.
,

A Cidasc, empresa vin
culada a Secretaria da A
gricultura .está iniciando
a príneíra Campanha de

Vacinação contra a Febre
Aftosa de 1985, que deve
rá ímunízar cerca de 2
milhões de bovinos em

CINE JARAGUÁ' S.A. - CGCMF 84432962/0801·00
, EDITAL DE CONVO,CAÇÁO

_ Ficam convidados os senhores acionistas desta. socie
dade

• para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária e

Extraordinária, a realizar-se no dia 22.04.85, às 9h30, em

sua sede social, a Rua CeI. Emilio C. Jordan, 103 _ Jara-
2uá do Sul - SC, para deliberarem sobre a seguinte or
dern do día: 1) Exames, discussão e votação do Relatório; ,

Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Do�!
monstracão Conta de Resultado, relativo exercícío findo
em 30.09.84; 2) Apreciação e votação s/aprovação da
expressão, da cor. monetária do capital social, consequen-
te aumento de Cr$ 23.100.000 para Cr$ 69.300.000;
3), Fixação dQS honorários da diretoria para o período de
01.10.84 á 30.09.85; 4) A Ré-ratificação da AGO rea
lizada em 14.05.84; 5) Assuntos diversos.

Jaraguä do Sul, 02 de abril de 1985.

DORVAL MARCATIO-Diretor

CLÍNICA DE VARIZES
Dr. CELSO ORLANDO STOIUtER DA SILVA

Rua Guilherme Weege, 3.4 _ 10 andar

Fone 7:L2500 _ Jaraguá do
\
Sul _ SC.

Miromaq Equipamentos pl
Escritorio ,Ltda.

Máquinas dI escrever Faeit.Olivetd, Caíeulaâoras Faoit;
Sb.p e Dlsmac, Mgveü Esdl-e "'_ia, MQv.Íi a. a9G

M9jiaae e PUdiD._ Assistência tóc&ica c equipe de vea

dedores. Coasulte-nosl
Filial: .Rua Preso ßpitácie Pessoa- 723 - Pone 72-1nl,
em Jaraguâ � Matriz Da Av. D. Pedre II, R� 1" -

São BeRte ((o Sul - SC.

Foto Loss
Brindes na revelação .

de seus fiIQi�1i
Você escolhe: blusão de nylon, bolsa térmica,

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

contra aftosa,
'

a

Santa Catarina. A vacina

aplicada na região de Ja-'
raguá do Sul será a tra

dicional, que é eficaz, con
forme pode ser observa
do pela sensível redução
de casos nos três últimos
anos: 224 em 1982, 82 fo
cos em 1983 e -9 focos no

ano passado, no Estado.

Segundo o Dr.' Fúlvio
G0etten ,da Cídasc de Ja

raguá do Sul, não" somen
te a carne bovina pode
ter SUd exportação impedi
da devido a incidência da
febre aftosa. Os frigorífi- ,

cos podem ter, suas expor"
tacões de frangos bloque
adas caso ocorram focos
de doenças num . raio de
30 quilômetros de suas se
des, norma está que vale
também para a exportação
de carne suína, um dos

. principais produtos da' pau
ta das exportações catari
nenses,

Está-se buscando erradi
car a doença até 1988 em

toda a região Sul do País
e a Cidasc, responsável
pelo controle epidemioló
gico em Santa Catarina,
da aftosa, está. solicitando
aos produtores que vaci
nem seus animais, durante
este mês. As vacinas po
derão ser adquiridas nas

agências da Cidasc ou nas

casas de produtos agrope
cuários.

MUDAS DE CITROS:
ALE,RTA

.

A Cidasc está alertando
os ínteressados na aquisi
ção de mudas frutíferas de
citros (laranja. limão e ou-

tros) que preferivelmente
não o fi:,çam se as mudas
forem originárias do Rio
Grande dó Sul, dos muni

cípios de Porto Alegre, S.
Sebastião, do Caí, Monte
negro e Estância Velha.
O alerta se deve ao fato
fie que em dezembro pas
sado ocorreu contamina
ção pe!o 'cancro cítrico na

queles municípios e a en

trada de mudas de lá ori
ginárias representa um

grande perigo para a ci
tricultura catarínense.

JARDIM SAO LUIZ
Conheça os nossos .plaaos ã. pagamento 8 compre o seu' lot••0'
JARDIM SÃO LUIZ a, sua opçaQ de MOfar bem.

Empreend. Imobiliários
Marcatto Ltda.

Pessoa Física '
.

SUBVENÇÃO PúBLICA FEDERAL ..

CENESP/FNDE , ,

SUBVENÇÃO púBLICA ESTADUAL ..

FCEE, ....................•.•....

LBA .........••.•.... '1: ••••••••••

Deputados
'

; : .

SUB. PÚBLICA MUNICIPAL
Pref. Mun. de Jaraguá do,Sul, . .' .

SUBVENÇÃO PRIVADA .

Pessoa Jurídíca .

Pessoa Fisica .

OUTRAS RECEITAS .

Receitas de Campanhas .

Receitas Financeiras I ••••••

Receitas Diversas
'

.

TOTAL RECEITAS .

DESPESAS
Salários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21.493.947
TNPS '.. . . . . . .1.515.81-9
FGTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

-; 1.445.661
Imposto Sindical . . . . . . . . . . . . . . . . 24.555
Material Expediente .. . . . . . . . . . . . . 170.564
Despesas Postais ,......... 82.700
Cúrsos .. '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.000
Material Pedagógico' 1.032.5.40
Água '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.190
Luz ................•.....

'

..
"

. . . . .
' 503.3l'Ó

Telefone ..... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591-.119
, Viagens ,e Hospedagens . 401:158
Combustíveis para Veículos 5.092.116
Consertos e Manutenção Veículos .. 185.264
Cons., Manutenção e Limpeza 5.847.0iiO

Material Esportivo . • '; . . . . . . . . . . . 238.480
Despesa c/ topa e Cozinha .. . . . . . . 1.605.560
Despesas Bancárias . . . . . .. .. . . . . . 11.994
Gastos c/ Campanhas ..... _. . . . . . . 1.338.6$2
Despesas Assistenciais . . . . . . . . . . . . 6.332,030
Despesa-s Diversas . . . . . . . . . . . . . . . 1.287.630
SUB TOTAL .

,
; ' 50.096.134

RESULTAOO/PATRIMÓNIO '16.870.635
TOTAL . . . . .. .. . .. 66.966.769
t

Jaraguâ do Sul (sq, 31 dé dezembro de 1984.
Janete S.C:Marcatto Ester C. Bonílaurí

CPF: 292.142.039-20
_

CPF: 201.4'20.059-91
Presidente da APAB 1a, T�. da APAS
R�ato,Weber _' Téc. Cont.CRC·3861·
CPF: 121.080.579-00

.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI�
ONAIS DE JARAGUÁ 00 SUL • SC

'
.

CGC MF 8�.784.355/0001.44S -

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 1984'

ATIVO
CIRCULANTE . . . . . . . . .. 12.319.875
DISPONIVEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.319.875
Caixa -. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 6.615.0op
Ba,;IlcÖS Conta Movímento . ...

"

. '-. . 1.644.87.5
Valores Mobiliários t.. • • . . • . . . . 4.ooo.00b
PERMANENTE 1. • • • • . • • • • • 20.811.8714
IMO�ILIZADO i

'

20.�71.8�
Terrenos 1. • • • • • • • •

'

í.400.Q®
Construções .......• .: _....... 7.140.5�9
Móveis e Utensílios . . . . . . . . . . . . . 1.731.064
Telefone : '. . . . . . 39.0QO
Veículos ' ; : . 1.661.281

Máquinas '. . . . .. . . .. . . .. . . . 18.t4}
Benfeitorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '2.281.887
TOTÀL DO ATIVO 33.191.749
PASSTVO
CIRCULANTE .

Ordenados e Saláríos a pagar .

FGTS a pagar .

INPS a pagar .

PATRIMONIO UQUlDO .

Patrimônio em 01.01.1984 .

Variação Patrimonial do exercício ..

TOTAL DO PASSIVO
'

.

DEMONSTRATIVO: DE RESULTADOS E�CERRAJ)tÍ)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1984

RECEITAS
CONTRIBUIÇOES .

Pessoa Jurídica .... 1·1 ••
"

••••••••••••

2.7'45.r101i)
2.196.695
259.366
�89.039

30.446.649
13.576.0111
16.870.63"5
33.1.91.749

Creci 093 � 11�' Regilo
Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Ponis 72-11.36 e 72-1411 - Jaraguá do Sul- Sc,.

�--_.

J 1.1-39.4"8
2.724.220
8.415.248, ;

1.100.000
'1.700.000
9.708.436
2.713.041
6.745.389
250.00()

.:

13.11 1.281
13.111.281
16.209.601

-' '>'331.'t21
10.871.88Q _

.

15.097.983
,

6.867.28$
4.975.98J
3.254.111

'66.966.769
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MOTOCICLISMO: AS MÁQUI
NAS RONCAM EM JARAGUA

O Jaraguá Motor Clube,
cem o apoio da Prefeitura, su

pervísão da Federação Catari
nonse -de Motociclismo e patro
cínio das Lojas e Supermerca-
dos' Breithaupt .promove neste
sábado e dómíngo, a 2a Etapa do

Campeonato Catarinense de Mo-
..

tocíclísmo - Velocidade, no Au
tódromo "Arthur Breithaupt",
na Rodovia BR-280 (Jaraguá do

Sul-Corupá). Segundo a presi-
'dente reeleita do JMC, Jeanete
Piske, a programação inicie-se

neste sábado, com treino livre
-e no domingo, seis provas serão
realizadas: 9h - Prova Extra de
Ciclomotor, lOh - até 125cc, 11h
até 180cc, 14h - até 250cc, 15h -

Força Livre Nacional (estreantes
e novatos) e às 16h, 'Força Livre.
Nacional (PC e POC). Prevê-se
a presença de um grande públi
co no Autódromo, haja vista que
a prova é a primeira do ano re

alizada em .Jaragué do Sul, da
qual participarão. os melhores
pilotos velocistas do motociclis
mo catarínense.

O preço do ingresso será
Cr$ 5 mil. E além desta prova de
velocidade, a Federação- deter
minou outra' oficial para o dia
21 de julho, que constará da pro
!?ramação dos 109 anos de funda
ção de Jaraguá do Sul. E para

'

o mes de outubro (dia 27, pro
vavelmente) deverá acontecer
prova de cross.

PROVA DE CAIAQUES TRANS
FERIDA PARA 21 DE ABRIL

Em· função da etapa de mo

tociclismo, a Corrida de Caia
ques que deveria acontecer nes
te domingo, dia 14, foi transfe

. rida para o dia 21 de abril, no

Rio Itapocu, com obstáculos na

turais. A promoção é das Lojas
Hermes Màcedo e Divisão Muni
cipal de Esportes, com o apoio

.

da Imprensa. A largada aconte
cerá às 8 horas'dos fundos da
Kolhbach, com chegada na Pon
te Abdon Batista, de dois quilô
metros, aproximadamente. As
'lnscrtções continuam -abertas na

Hermes Macedo da Domingos da
Nova, com o Sr. Magalhães e

a exigência feita aos. participari
tes é de que' utilizem o colete .

salva-vIdas ,durante as provas, .

que terão três categorias: infan
tÜ até 14 anos, juvenil até 18 a

nos e adulto, acima de 18 anos.

Troféus, medalhas e prêmios
surpresa constarão da premia-
ção.

.

.FUTEBOL DE CAMPO SESIA
NO .SERA NO BOTAFOGO

Um total de 16 empresas
confirmaram, presença no Festí
val de Futebol de Campo Sesia
no ,que tradicionalmente ocorre

todos os anos e cujas eliminató
rias acontecerão nos dias 20 e

21 de abril .no Estádio do Bota

Iogo. ..na- Barra do Rio Cêrro, No
7 sábado, día 20, a partir das' 13
horas" .legarão Eletromotores

, Weg x Marísql, Lombardi x Se- '

.ara, Jaraguá -Fabríl x MarcaUo,
e Weg Máquinas x Weg Ado
namentos e, no domingo, dia 21,
iniciando às 8 horas, Indumak x
João Wiest, Indústrias Reunidas
x Neves, Malwee x Fruet e Fri
gumz x Weg Química, O sistema
de disputa será por elímínató
ria direta .saíndo quatro equi-
pes para a grande final .na ma

nhã do dia l°de maio, provavel
mente também no Estádio do Bo
tafogo ,segundo Hercilío Rosa,
encarregado do' Serviço de Es
portes do Sesi,

Hercílio confirmou também
a realização no dia 28 de abril,
no Estádio Max Wílhelm, do
Festival de Velocidade (100, 200
e' ·400m) e Festival de Saltos e

Arremessos.
MESMO SEM PATROCtNJO;
BONS RESULTADOS NO CI
CLISMO ---:-

Apesar da falta de patrocí
nio oficial; a equipe de ciclismo
de Jarag,uá do Sul vem obtendo
bons resultados. Domingo passa
do, na abertura do Campeona
to Catarínense, em Florianópo
lis, em prova de circuito véltda
pelo "rankíng" estadual, Silv-io
Roberto Ewald conseguiu o se

gundo lugar, onde. o vencedor
foi Afonso Gentil Ramos,' do
Besc/Fpolis, na categoria princi
pal. Wanderlei Zocatelli' ficou
em décimo lugar e Waldir Ham
burg não chegou a concluir a

prova. A participação dos ciclis
tas jaraguaenses deu-se graças
a cessão de uma kombi pela
Prefeitura.

.

Com as, mesmas dificulda
des, a equipe local volta às pis
tas neste domingo .aínda na Ca

pital ,em nova prova oficial do
"rankíng" catarinense. O príncí
pel destaque do ciclismo de Ja
reguä do Sul, Sílvio Ewald, que
em' maio receberá em JoiÍlville
o Troféu "Destaque Esportivo"
pela segunda vez consecutiva,

deverá participar no dia 21 de
abril, em Belo Horizonte, da "

Prova da Inconfidência", da qual
foi o oitavo colocado no ano pas
sado. Isto, naturalmente, se hou
ver patrocínio para a sua ida à
capital mineira.
AABB 'OE JARAGUÁ DO SUL
CONQUISTOU Tf1;'ULO ES
TADUAL - A 16a. Jornada Es
portiva Catarinense de Associa
ções Atléticas do Banco do Bra
sil, realizada no final da sema
na passada .em Chapecó, apre
sentou. Blumeneu como campeã
geral. jaraguá do Sul- teve des
tacada -pertícípação robtendo o

. titul01est.adualc no futebol suiço,
_aG> .derrotar Joinville, .

que em

.março havia, obtido em Recife o

-título brasileiro. Para chegar ao

-título, a AABB de Jaraguá do
Sul derrotou Palmitos por 2 a 1,
empatou com Crícíúma sem a

bertura de contagem, venceu 1-
tapíranga por 2 a 1 e, na final,
ganhou de Joinville, 1 a O, jo
gando 'com Zecão, Papp, Tati, A
demir, Gitolla, Baiano, Juca e

_ Taranto ,entrando no decorrer
dos jogos, também, Adenor, Ber
toli, Gélson, Ivo e Machado. No
futebol de salão, Jaraguá perdeu
para Palmitos (6 x 3) e para Flo
ríenópolís (2 xl), sendo desclas
sificada, .

A delegação foi
'chefiada pelo presidente Luiz
Muniz, diretor de esportes Luiz
Scheuer, supervisor Cílo Jun
ckes, técnico Maurélio Maurer
e massagista José Adilson Do
mingos. Os campeões das moda
lidades coletivas da 16a Jeca,
participarão da Jornada Espor
tiva Regional Sul de AABBs, em
Maringá, Paraná, onde o fute
bol suíço de Jaraguá tem pre
sença garantida.
FUTEBOL DE SALÃO MOVI
MENTA O ESPORTE LOCAL

Após a rodada isolada da
semana' passada, válida pela co

pa Unibanco dã Liga Jaragua
ense de Futebol de Salão, duas
novas aconteceram nas noites
de quarta-feira Q ontem, ne Ar
weg e na AABB,

.

com grande
movímentação.. As quinta e sex
ta rodadas estão ,programadas
para a próxima semana; dia 17,
quarta-feira, na Arweg, 19h _.

Urbano x Fabril, 20h15 - Mari
sol x Coneza e às 2.1h30 - Arweg
x Uníbanco: día 19, sexta-feira,
no Artur Müller, 19h - Uniban
co x Coneza, 20h15 - Móveis
Weber x Arweg e às 21h30

-

-

Marisol x AABB.
,

A UFS, concedeu. filiação
provisória a A.R.Coneza e à A.
A.Unibanco e está solicitando
aos Clubes encaminh(\re:m a· re-

novação do alvará de funciona
.

mento à Federação, até lOde
.

maio.' Até aquela data deverá
ser paga a anuídade. A direto
ria da Liga estabeleceu a taxa
única de Cr$ 150 mil para os

clubes que se- desfiliarem da
entidade.

'

JEANETE NA PRESJDENCIA
DO JARAGUA MOTOR CLUBE

Em assembléia realizada no

dia 2 de abril, o Jaraguá Motor
Clube elegeu a nova diretoria

para mandato de três anos. Co
mo presidente, foi reeleita a

Srta. Jeanete Mirian Piske, vice
presidente Antônio Normário
Bona, la secretária Iracema Mül
ler, 20 secretário Flávio José

Brugnago, 1 a tesoureira Elisa
Lueders, 2a tesoureira Jussera
Maria Tenfen, diretor iurídíco
Dr. Humberto Pradí, diretor es

portivo Eloy Sotter Corrêa Ne
to, diretor técnico Elói Clóvis
Welter, diretor médico Dr. Fran
cisco Vieira Rodrigues, diretor
de patrimônio Mário Pasqualíni,
diretor de segurança Hermínio
Lucíolli, diretor de trai! Síomar
Benna Lucht, diretor de publici
dade Sérzío Kuchenbecker, dire
tor de relações públicas HaIe Pe
terson Guimarães e di-retor de

provas Ariovaldo Xavier dos
Santos. Na' assembléia foram e

leitos também os membros do
Conselho Deliberativo e do Con
s�lho Fiscal.
COMECA O FSTADlTAL AM4·
DOR. CRUZ DE MALTA E IPI-
Dt\]\Tc"A. _ .Ä- p"�'('_�",,o:� ,...�L,,_;_

nense de Futebol abre neste do

mínoo. dia '14, o Campeonato Ps

tadual Amador, versão' 1985,
reunindo no GrUDO 5 (Norte', o

Cruz de Malta e Botafozo (Jara
zuá do Sul), Embraco e Tupy
(Joinville), D.Pedro II ICorupál,
Tpiranga e Clube Atlético S.

Francisco (S,Fco do Sul). A pri
meira rodada,' domingo à tarde,
marca as partidas Cruz de Mal
ta x Ipíranza, em Rio do Luz;
C.A.São Francisco x Botafoco.
em S,Francisco é Embraco x D.
Pedro, em .Ioínvllle. foloando a

Tupv. No dia 21 iOP'iHi'io n Pedro
x Botafozo. Cruz de Malta x A-

.

tiético e Iptrenza x Tupv: dia
28/4 ..; Ipiranea x D Pedro, Tunv
x Embraco e Botafooo X. Cruz rlP

Malta: dia '01/5 - Embrsco x C
'de Malta, D, Pedro x Timv. e 'A-
tlético x 'JDrranp'a: (lti'l ,os-I.I) - Tll

pv x Atlético. Cmz 'rle 'Mrlltrl x
D:Pedro e Embraco x Botafoeo:
día 12/5 -"Botafogo x Tupy, Ipi
ranga x Embraco e D pprlr" y_

A+1Miro' rlift lCl/S - AtlMiro X

Fmbraco, Botafof1o x Tplranp'á. e
T,'ryn V r.'rl'''' r1.�, �-1f'�1'J.::'I'
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As Anotacões de Flávio José
,

,�_ ::'t. .. �"'_ ...... �. ",' _
•

o presidente c õ 'secretári.o do Síndícato dos Tra
balhadores Rurais de �araguá do Sul, Hilb�rt.o Prítzke
e Gera!d.o Porafh, vão participar, de 25 a 30 de maio,
em ,Bra�i1ia, do 4" Congresso Nacional de Trabalhado
res Rurais, Ouatro zrendes ternas �fwã.o díscuttdos: Po
litica Avr{cola Sindicalism.o, Previdência. Socíel e Le
gislação Tráh:.'>lM;ta Do Norte do Bstado parttcíparão
quinze r'nrllcalisfas. -

.

O PpS rénova neste domingo o Diretório Munici

pal, Em Jaraguá do Sul. a eleição dar-se-á no Baepen
di e nomes novos vão integrá-lo, assim como -outros
nomes estarão áusentes, 'como o ex-prefeito Victor Ba
u�r. Para a presidência da Executiva Municipal. Vi
cente Donmí é um dos nomes cotados. No Diretório,
Udo Wagner tem maioria para ser indicado candidato.
a deputado estadual. Quem viver, verá.

.

Ö .deputado feder'al Artenir Werner, um dos no ..

·

mes
.

fortes do esquema do g.overnad.or Amin, esteve
dia'03 em Jaraguá do Sul, mantendo contactos com as

lideranças pedessistàs e membros do CAP, esclareceu
dúvídas, trouxe íníormações e comentou a colígacão
Jaíson-Amm, que o PDS aceita. ,A [íracolo, o seu fiel

·

.eseud�iro Úd.o Wagner, por ele projetado à nível es-·
taduaI.

. -:- ,ApÓs os ênimos exaltados na semana "passada. a

Cämara navegou no remanso esta semana. Nos basti-
.

dores.iporérnja coisa é outra. Almíro Farias, o Peca, â-·
�redido por Menel, fez exame de corpo de delito e a

presentou queixa na Delegacia. Foi aberto inquérito
policial e CiS. testemunhas arroladas já começaram a ser

.. Dúvidas: O boxíxo em torno do quíprocó ainda é grande.
: .. O díretor-presídente da Eruse, Paulo Roberto Bau
t>r,- estará ein nada .menos do que oífo cidades, nas

Convenções do PDS: Começa em Barra Velha e termi- .

· na ém'jôinville, percorrendo também todo o'Valé do
· Itapocu, e cl sua assessoría dístríbuí nota com os ho-
rartos de chegada nesses muntcíptos, C.om 'iss.o, natu-

· ralniente, pâulÍnh.o busca afirmar-se para uma p.ossivel
· 'càJídidatura.·

",.' ,

'-�
.

No próximo dia 28, às 20 horas, na Igreja Matriz
''são· Sebastião, o gaúcho Mário Barros' fará um con,
certo de violã<Yern Jaraauá d$ SuL Professor de violão

'-t;' con�ertista, Baú<?s tem três, discos grávados· e o úJ
,timo elepê vai lan<;:ar aqui. ·como também vendê-los. A
{;.ntrada· será grátuita e a promoção é da SCAR e da
'SECET. Vai ser um espetáculo de primeira grandezá,

.

.

..

O
.

secretári.o Màrc.os R.ovaris, dos Transp.ortes,· pôs
. fim' a celeuma levantada pel.o prefelt.o municipal,. que
'd.enunCl.ou a paraltzaçió das .obrás da n.ova p.onte s.o

bre '.o RI.o. Itapoeu. Esteve na cidade quarta-Jeira, vis

tori.ou -as ·.obras e revel.ou a versã.o .oficial d.os fat.os.
Vasel, c.ontud.o� c.oUnua afirmando que de fat.o h.ouve
paral1zàção. d.os tiabàJh.os. Mas deu .o cas.o por eßcer
rado.... ..; ; ,.

_:_; Rovatis tratou ·também sobre a questão 'do. aços
tamento da BR-280, no périmetro urbano de Jaraguá do
Sul, prometendo colaborar, assim· como assel?urou es

forços no sentido de que sejam' alocados recursos nas

�Meras federais e licitado o projeto final de enQenha
ria' pára a pavimentação dá BR-280, trecho CO:ful"á
São·.BeIito 'do Sul, obra reclamada por todá a região.

.

O' presidente' do PMDB, Pedr.o Iv.o Camp.os, via- .

jou quarta-feira para BrasiIia levand.o na pasta a lista
de n.omes definid.os pel.o partid.o para .ocUpar mais de.
90 'cárg.os federais existentes n.o Estad.o: Pela listé;l di
vul�ada; nã.o figura nenhum 'n.ome de Jaraguá d.o Sul
e d.o Vale d.o· Itap.ocu, que assim nã.o estarãQ represen
tad.os em nenhum escalã.o.da N.ova ,República.Uma pena.
- "Programa de Treinamento e Assistência Gerenci
fI! às Microempresas" é o curso solicitado pela Asso
ciação Comerciai e que d�verá ser desenvolvida bre
"emente, em Jaraguá do Sul. O tema é do mQmento.

BALAS E CA� SASSE

. O PRAZER DE FAZER

BEM FEITO.

PROVE!

40h

Telesc implantou o. disqueamizade em Jaraguá
Segundo eles, a escolha

de Jaraguá do SUl pela
. Dísqueerntzade do Brasil
e Telesc, como a nona cí
dade a dispor desse ser

viço ein Santa Catarina, .

segue à política das duas

empresas de implantá-lo
nas principais cidades do
Estado, que hoje atinge;
Blumenau (a primeira ci
dade a dispor desse ser

viço), Florianópolis, Cri
cíúma, Chapecó. Lages, 1-
tajaí, Joínvílle, Tubarão e

agora .Jaraguá do .Sul.
'

Para .. utilizar o 'serviço,
basta o cliente de Jara
gué do Sul (menos: teÚ�fo
�� público) discar 145, que
um sistema de varredura
buscará o canal que esti

ver Iivre ·.e dar-se-á a

conversaçao automatica
mente. Um esquema de
monítcrízação . funcionará
nos momentosde necessi-

,

dadeínos casos de pessoas

mobilizam-se pelas
-

. Os Siridicatos de Trabe- dícatos jaraguaenses pede
lhadores nas Indústrias de que os trabalhadores es

Jaraguá do Sul (excetuan-· crevam carta aos senado
dó-se O do Vestuário}, ,res catarinenses solícítan
estão· dando continuidade do aprovação do projeto
a campanha de nível nacio- de lei 526/83 e' entregue
nal pejas 40 horas .sema- em qualquer um dos sin
naís. sem redução de salá- diestos mencionados, que
rio. Através de carta aos se encarregarão de selar e
associados, OS Sindicatos postar. E afora isso, os sin
dos Trabalhadores nas In-

----�-�-------�--------

dústrias ·da Constru-ç�o e
APAE QUER AUMENTAR NÚMERO DE

.
; ASSOCIADOS·-

.
.. ..

, do Mobíliihio, dos Empre- '

Qados 'no Comércio, nas
A ,Associação de Pais e Amigos dos Excep-

Indústrias de Alimentação
cionais de Jar&gqá do Sul - APAE tem nov:a di-'

e, nas Indústrias Metalúr- reção desde à semna passadà. Em as$e,mbl�iq, foi.

gicas: Mecânicas e do Ma- eleito presidente' Álvaro Mann, vice-presidente
terial Elétrico de Jaraguá ,Vera Zimdárs, secretária geraf Rosime Jahnke

do Sul (a maioria com, ju- Vailatti, secretária Ilse"HilSS, 1 a tesoureira Nilda

· risdição também sobre ou-� Salai Staheling' e 2a, tesoureira' Maria Aparecida
tros muniéípios), estão de-

da Luz. O-Conselho Deliberativo é integrado por

senvolvendo campanha pa.c
Neusa-Kohlbach, Ma:fIene M/Hin: fngelore Eipper,

ra que no Brasil seia im- N.oeli Donath, Qetd Edgar Baumer, Ângelo Maig-

plantada jornada de tr�-
chi e Geraldo José; o Conselho 'Fiscal pai Tân�a

balho semanal de 40 ho- Marquardt. .Padre: João Heidmànn e Qnés!<>. Gar-
ras, ao invés de 48, direi- cia e os seus suplentes são José Batista, Pastor In-

·

to' que a maioria dos paí- go Piske ·e Alcides Maser.

ses da EUFopa e da Amé- A APAE conta. hoje com 22 profissionajs qUe

rica Latina e Central la
formam os corpos discentes ü técnico que cuJdam

concederam aos trabalha- de 76 crianças excepcionais.' A entidade pOS.8tlJ
dores. 1.200 sócios-contribuintes e uma das metas da no-

Os sindicatos justificam va dÍretoria ,é elevar, este número para 3.006_ s(>-
a reivindicação da classe cios ,pagando uma mensalidede de ,Cr$ 3.00Q. Pa-

trabalhadora, arrolando ra tanto, . será ·.deflagrada uma ampla campanha e

vários aspectos do merca-
no dia 4 de· maio, a entidade promoverá um en-

do de trabalho no Brasil, contra d:e' amigos da APAE', ocasião em que a sua

. em cinco itens,· além dö sit,uação será mostrada, assim como será solicita�

que, consideram impres-· do empenho no sentido do aumento do quadro
cindível que seia exercida associativo através a entrega de camês junto as

pressão sobre oS represen- ") indl'Istrias e na comuniçlade, envolvendo, parß.

tantes catarinenses no Se- tanto, todos ps recursos disponíveis para a conse-

nado Federal (Jorge Bor- cução do intento.

nhausen, ,Jaison. P"'rreto e PRESIDENTE DA ERUSC VISITA A. RE�IÃO
Lenoir Vargas Ferreira',
110 sentido de que votem
favoravelmente po proieto
de.iei do deputado federal
Oswaldo Lima Filho, apro
vado pela. Câmara Fede
ral, em favor da jornada
de 40 horas,
O documezi.fo dos $in-

,

O sistema de comunica-
· ções

.

de Jeraguá do Sul
contá desde o dia 9, quar
ta-feira, com um novo ser-

·

viço, o Disqueamizade, de
grande sucesso em todas
às cidades, onde foi im

'plantado e que vem con

tribuindo decisivamente

para uma aproximação ma
is efetiva entre as pessoas
.e -como , um meio eficaz
de utilidade pública. A

ímplantação deu-se na tar
de dequele'día, na presen-

·

ça dós diretores da Telesc
e do' diretor da empresa
Dísqueamlzade Sul Brasil

·

Ltda, Paulo Roberto Bar
bosa (contratada pela Te"=- .

lese), queexplanaram para
a 'ímprensa que em Santa

.

Ctna, o serviço teve até a
gora uma excelente recep
tividade,. visto que a mé
dia de impulsos por tele-.
fone vem superando em

47% a média nacional.

. ,,5indicatos

interessadas em deturpar
a conversão), entre às 9
e 24 horas, operado por
quatro monitoras' que fo
ram contratadas.

O disqueamízade funcí
ona 4s 24 horas do dia e

perniite que vinte pessoas
participem ao mesmo tem

po, formando quatro gru
pos de cinco pessoas. Os
impulsos, conforme os di
retores da Telesc é da Dis
queamizade . Sul Brasil,
serão multimedidos, ou

seja, à cada quatro miilU-·
tos um impulso (custo de
Cr$ 114 até o final de a

bril). que será cobrado na

conta telefónica normal.
Não há tarifa reduzida e

o novo serviço implanta
do através do 145 não fun
ciona de telefones públi
cos (orelhões) e 'sim, so

mente dos terminais co-·
merciais e residenciais.

•

semanais

dícatos vão também solici
tar à Câmara de Vereado
res o envio de uma men

sagem aos senadores do
Estado, pela aprovação do

projeto, considerando que
a conquista só será, con

seguida através -da união,
participação e organização
de todos.

'

A asse::soria do diretor-presidente da Erusc, Paulo
. Roberto Bauer, distribuiu o roteiro de visitas que aque
la autoridade fará nos municípios do Vale do Itapocu
e do Nordeste do Estado, neste domingo, dia 14, du
rante as Convenções Municipais do PDS: 9h-Barra Ve-

1ha, 9h45Guàramirim, iOh15-Jaraguá do�Sul, I1h15-Co
rupá, 12h30-Rio Natal, 14h30-Schroeder,', 15b15-Mas
saranduba � às 16h30-Joinville.
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