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',' ,1J�neffdp do· Deere-
· tô. iel 1356, .que deter
mina abate de Cr$ 3
mil 229 mensais sobre
as prestações ,além da

-

dedução do bônus dá
casa própria, até setem
bro deste ano, foram
os beneficios consegui
dos por mais ,de 140
moradores do Conjun
to Habitacional Vila

· Rau, de Jaraguä
.

do Sul,
que _

vlnham sofrendo
comprometímento em

até 80% dos vencimen
tos, em decorrência _do
reajuste das, .prestações
do BNH, que em janeiro
chegou � casa dos 223,
77%.
A medida foi anunci-'

ada quarta-feira'
.

pelo
presidente da Asmuth/
SC, Paulo Estrela.. Se-

·

gundo. ele, . él medida
:. concedída ao Conjun
.fo de 1araguá do Sul
também vai beneficiar
.maís 18 mil mutuários
da.Cohab em todo o

Estado. -

AtERRO SANITÁRIO
Em decorrência dos

problemas . ceusados
pelo depósito de lixo
municipal da Vila Len
zl. posterlormente trans-

· ferido para a regíão de
Garibaldl, i , o prefeito
Purval Vasel determi
nou estudos para a im-

plantação de um aterro
sanftärto em Jaraguä
do Sul, a exemplo do
-que ocorre em outras

·
cidades. O prefeito quer,
'com Isto, eliminar o

· problema, que tem· cau-
,sado multas . reclama
ções por parte· dos mo
radores.

AÇÃO SOCIAL/
, _.

DIRETORIA
Deixa a presidênCia

da Ação Social de Ja
raguá do Sul; após seis
anos de total dedicação,

·

a Sra. Marli . Baumer.
Assume no seu lu�ar a

.Sra. Vera Lúcia Mar
ca!'to é a posse está
m.árcada para'o próximo
dia 24 de abrU, quarta
felra; às 9 horas.

,
'.

NúMEROS DA LOTO I
.

As -dezenas 'sorteàdas
. 'ontem

.

foralÍl:
25 .. 43 .. 76 • 88" ;. OO�

o surgimento de casos

de hepatite em Jaraguá do
Sul vêm preocupando as

autoridades médicas e sa

nitárias. De 10 de [aneiro .

a 08 de abril, treze casos

foram detectados, dos qua
is nove na zona urbana
(onde há maior concentra
ção populacional que faci
lita a contamínação pe lo
vírus) e quatro na zona

.

Iural, segundo à-enfermei-
. possívelda doença, que'é. observa-se na transfusão

. ra-sanítarísta da Unidade transmissível, a Unidade de sangue ou plasme, ou,
Sanitária, Dra. Ivone Gon- Sanitária de Jaraguá do ainda, através de agulhas,
calves da Luz.

.

Sul está tornando medidas seringas e outros equipa-
A contaminação se dá preventivas ,uma delas, a mentes contaminados.

por via oral-fecal pelas reunião com as professo- Por isso recomenda, co-
.

más condições de hígíêne. ras das escolas reunidas ino medida preventiva, o

Suspeita-se que além dos municípais e estaduais uso de seringas e agulhas
treze casos conhecidos 1)- • (também as isoladas), no descartáveis ou esteriliza
ficialmente, outros não ,10-' próximo dia 26, para es- cão pelo método sob pres-

, rem notificados' e, preocu- clarecer a,maneira de Iden- são.'
pade com o_alastramento tificar precocemente um NÃO HÁ REMemOS

caso de hepatite na comu- Não existem remédios
nidade onde atuam e na- para acabar com a hepa
ra que, também, notifi- tite ,tampouco vacinas à

quem a ocorrência a Uni- nivel de' comarcíalízação:
dade Sanitária, para as mp.-· ainda estão em pesquisa.
didas necessárias. A enfermeira-sanitarista
SINTOMAS --..

. da'US de Jaraguá do Sul
De acordo com a Dra.

.
lembra, que o doente deve

Ivone, OS" sintomas são-· tomar muito cuidado e o

facilmente' perceptíveis. tratamento deve ser sín
Ela se apresenta .com íc- tomátíco.. com oríentacão
terícía (triza) amarela no médica, além de uma com

branco dos olhos, urina pleta dieta e muito rapou
escura, dor abdominal e so.

muitas vezes com diarréia. Ela informou ainda qua
vômitos e mal-estar peral recebeu ínformacões de ca

e perna de aoetíte. A Ie- sos de hepatite nas rePi-
brp nfin é tfin frPOllPnte ões de �i'lnta Luzia e Rio
Existem dois tipos de . da Luz Vitória, inclusive

henatíte. A hens+í+e "A" -' 'em criancas. em idade es

exnlica a dra, Ivone - �- colar e considera nossível
taca maís as crianças até a existêncía de outros não
15 anos. através da conta- notificados, o .oue faz au

minacão oral-fecal causada mentar' a víctlêncía e a

pelas más condições de hí- adocão de medidas pre

�lene, porém .o seu ena- vsntivas nara isolar os fo
dro é mais brando, ao nas- ·('(\S exi.��ente!':,· pera .que
so que a hepatite "D" 'é nãn!"p alastrem;
mais- grave e compromete Fmbora preoctm,.nte,

. seriamente o' fívado." A pí'ín P. mntivÄ né
-

a1l"rme.
contaminação pelo virus finaliza Ivone.

CORDEIRO; do GAPLAN, ONTEM em JARAGUA
O secretário-chefe do Gaplan, Francisco de

Assis Cordeiro esteve na tarde de ontem em Ja- .

ragué do Sul. Na sede da Associação dos Muni
cípíos do Vale do Itapocu,. repassou à .entídade
recursos a ordem de Cr$ 6 milhões, de um total
de Cr$ 25.080.300, através do Programade Apoio
Técnico e Fínanceíro, Afora isso, assinou convê
nio com a Prefeitura de Massaranduba, para a ela

boração do Plano Físico-Territorial da localidade
de Benjamin Constant e tratou sobre o quatí
tatívo do convênio a ser celebrado com a Prefei
·tura de Jaraguá do Sul, para o Plano. Diretor da
cidade. Detalhes completos da visita, na próxima
edição.

Atletismo compete no Paraná
o atletismo de Jaragué

do Sul está competindo
desde ontem, 19, até do

mingo, dia 21 .na pista da

Universidade Católica do
Paraná, em Curitiba, no

Troféu João Carlos de O
liveira. Inscritos em vérías
provas estão os atletas
Waldir Giese, Carlos H..

AMiranda, Jorge L.S., de
Souza, Sérgio A Martins,
Antônio S.M. Fortes, Cor
nélia Holzinger e Clarice
Kuhn. Por outro lado, co

meça neste sábado, às·14h,

-no Ginásio Artur Müller,
o Campeonato Bancário
de Futebol de Salão, com

os jogos entre: Unibanco
x Bradesco, Sulbrasileiro
x Bameríndus JS, Bame
ríndus GN x Mercepaulo e

Besc x Nacional. Haie
também, às 13h, inicia-se
o Campeonato Integração
de Futebol Suíço do -BeI
ra Rio, comB equipes par
ticipantes. Às rodadas a

contecem às terças e sába·
dos. (Pág. 11).

Blunk vai assumir na Avevi'
- '

-

Artesanato cearense na Feira

A Associação dos Ve'rea:
dores do Vale do Itapocuo
Avevi, entidade' fundada
em 27 de abril do ano

passado: presidida pelo
vereador guaranlirehse
Mário Sérgio'Peixer , "rea
liza neste sábado, ein -Guá�
ramirim, a sua assémbléia
geral

.

ordinária para e:'
leição da nova· diretoria'.
A programação começará
às 8. horas, com partidas
de futebol· de ,salão entre
as Câmaras de Vereadores

, ,

do Vale· do ljapocu no Gi
násio de Esportes' "Prefei
to Rodo!foJSlhn", seguindo
-!e 'almoço na Sociedade
Atiradores Diana, eleiçäo
e pos�e da t).ovà diretoria
às 15 honis e encerramen

to, com chope, às 16 horas.
Para a eleição da dire

toria, concorrerá chapa
única. (publicada na fnte
gI:a né} ediç�o pass?da),
encabeçada pe!o vereador
Er!l�sto. Fel�pe Blunk, de
Corupã:.

Uma nova edicão na Fei
ra de Arte, e ArtesflTlato
consuma-se ne!'\te sáb;:l(io
defronte a Prefeitura Tvhl
nicipaL Desta feita, além
da programação tradir.io
nal, trinta artesãos do Cei1-
rá, que excursionam peio
Sul do Brasil, venderão .'l f

tigos de artesanato carrlc

teristicos do Nordeste (lp

vendo permanecer em Ja
raguá do Sul até na ter
ça-feira.
Afora isso, serão distri

buídas duas mil mudas de
árvores para ornamenta·
ção e sombra, produ7idas
no Horto Municipal e, pa
ralelamente, acontecerá a
2a Feira do Livro Infantil,
a partir das 1 horas, com

a venda' de cerca ele tre
zentos títl1los. Fstará pre
sente na Feira. para l'Hltó
grafos, a escritora Maria.

.

de Laurdes RéJmos Kl'Üper.
Locb, que à tarde de on
tem proferiu palestra so

bre literatura 'infanto-iu
venil no Centro Empresa
rial, ém comemoracão ao

Dia Nacional do Livro In-
.

fantil: acontecido dla 18
passado.
As atrações de palco

(música) estão na depen
dência do estado de saú
de do presidente Tanqe
do NeveS. A Feira e Arte
e Artesanato começa às
'7 horas de acordo com o

secretário Balduino RauH
no.
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:0 �NLACE DE:UIANB NATAU li ROBER'fO! TADEU
._ .

d .;; A bmaital enfenhei,fa Eliàne N'atall Few, t'0r,na-6�
i hoje a le�osa do.sengenheíro R-oberto 'Fad-eu. 1.azza.rJ..,
Uem ceriljô$:al-níatc'ada para .as 18h30i na- €a.peia Nossa!

� Senhora- a.à�_Gr-aJtàs, da Banra do Rio Cesro, EU.arre é Ií-
. ,�lha fY:>�;�g�&. �oo.ro_.�ari!t (N@de-DunKetJ- radt e.. Rn

i: berto, de �QJ [Idanlr) Lezzarí.• sociedade de. Assis,
:�:�Pa.um-:-sao padrinhos-da" neíva os. casaís.José Ca'I";'
;: los (Luciane) de Andrade, Giovani José- Fodi: e· Carla,
���.(;r.eI'azi�Mw:a.IA" Amauri [Terezíriha) Dun-
ker, todos de Jaraguá do Sul e, ainda, Nélson (Romir
da) FQdi e Moacir (Tânia) Dunker, de Joinville. Da

parte-do noivo, 0S casais Osmar (Sônia) Günther- e Lu
íz Albetto (Vera) Tiefensee, de Jaraguá do SUl, Mano
el Jorge (Maria) Díníz

_
Dias. de S.Paulo, Paulo Sérgio.

rTane) da Cruz, do Rio de Janeiro, Paulo Hélio (Rita)
Lazzerí, de Assis-Sê e Anibal Henrique (Meire) de Souza
Neto, de São Bernardo do Campo.

Uma comemoração íntima marcará o feliz aconte
cimente e os noivos seguem após, em viagem de lua
de mel, pata Compos do Jordão. Aos nubentes e fami
Iíàres. as nossas felicitações.

OS ÇASAMENTOS DE HOJE EM JARAGVA DO SUL

A 'igreja recebe neste sábado, vários casais para
a bênção matrimonial. Na Matriz São Sebastião, às
lOh - José Osní Silveira Lima/Maria Aparecida Lopes
Pereira às 16h - José Maria Minelli/Lori Jacobi, às
i7h - Valério Stüpp/lvone Aparecida de Oliveira, Á!
varo MaschellCleonir Lúcia do Carmo, Anésio Gels
leichter/Tânia Regina dos Santos e Guilherme Varellal
Ana Maria Petri, às 18h - José Gregório Klein/Irace
rna de Lourdes Klein e, às 20h - João Alídio Rosa/Hilo-

. na. Maas, Na Capela N.Sra. das Graças, às 17h30 -

Protasío Stuy/Líndamír Rueckert, 18h - Ivo Vasel/I
solde Schögl ·e às 18h30 - Roberto Tadeu Lazzarl/Ell
ane Natali Fodi.

DESINDEXADAS ' Curtindo o seu novo bebê, nasci
do _

dia 17, quarta-feira, o casal Clóvis (Lúcia Mendon

ça) Gonçalves ..
_

O Custavo veio fazer companhia ao

mano- Leonardo .. PaI;al}éns!///O Lions Clube Centro re

i:dizou .. quinta-�E!i!a, .no . Itajara" jantar festivo reunindo
(JS leões. e .. domaàoras./IINo próximo dia 23, chega
�l-.:raragl).á QO �ül 'lID. novo grupo de turistas, pelo Tll

_ri&ino__Férreo, e�plorÇldo ãgora pela Paradiso Turismo,
de_Sao, Paulo. Até ·semana que vem.

_,_. i' � ,

. PAlitA TODAi4 AS 8CASlöJi:i E T9B6S
-OS -fiOSTOS, . PIUiHiENlES DA

..

-

Reloj,()ari�
Jóias e Reló••s

Mareebal Deedoro, 431 e @Ctúli8 Var:as, 9

Celina
.

Cabeleireiros
Seinpre com novidades em termos de beleza,

está' agora fazendo os cortes da linha' 85. NoVoos
brllhos e novas cores com a tinta Gel Kollestom
200'L'Venha comprovar I

.

',Rua Gumercindo da Silva,119 (ao lädo da Caixá) ..
Fene - 11:-2165

Preselltes finos para todos as gostos •

para todas as ocasiões, das

melhores procedências, só aa

Joalheria· A Pérola
.

.', Em ane.xo, a ÓTICA MODERNA. Visite�nos e
.'

comprove. .

Rua Reinoldo Rau, 289 - Fone 72·1823

Gente- & Informações
& -tt'adieienal- bat�· de

Espírtto Same, do C;A.
Baependí, com a .hnsea das
RHlj_estades, esu: matcadO
pau.. ··0 dia 25. de, maío. A..
Bänciinliá Verae' Và� 'a-::

a1tnat'á: das:.22 às 24, horas
� depo1s,_ até o día clarear,
a Bandinha Lira da Aurora.

.

Para o dia 24 de julho es
tá programado o Baile. de
Férias e o Concurso lai
nha dos Estudantes, este
em conjunto com a' Secet.

A TV Barriga Verde, de
Ploríenépolís, que trans
mite a progremação da
SST (leia-se Sílvio Santos),
vai integ-rar, em breve, a

R-ede Manchete de Tele
visão, que finalmente che
gará a Santa Catarina.
Vem pare brigar com a

RBSTV (Globo). Com a

vinda da Manchete, Sílvio
Santos

.

desaparecerá dos
vídeos aqui em nossa re

gião.
Na mator surdina, noi

varam na Páscoa, um ca

sal de amigos multo. stm-·
pátíco. Ela, Rosane Moret
ti, funcionária da t98.· Ucre
e filha do proíessor Paulo
[Leonída] Morettí e ele,
Ademir Izidoro, categorí
zado. funcionário da Ener

ge, presidente da- Câmara
de Vereadores e do Dire
tório Municipal do PDS
de GN. À Rosane e ao A
demir, os nossos parabéns!
Quem esta retomando

do Chile, para onde em- ..

preendeu viagem comerci
al, é o diretor administra
tivo da Kohlbach, o com

petente empresário e des
portista Wilson Kohlbach,
o Bibe, A empresa, aliás,
recebe no dia 25 de maio,
em Curitiba, o título de

. "Empresa do' Ano" na. á
rea de Eletrotécnita, con

ferido pelo Centro Fede
ral de Eduéação Tecnoló
gica do Paran'â.

De Montpellier, França,
encontra-se entre .nós a

senhora Vera Marquardt
Poula·rd-, acompanhada: dos
filhos Pri�cilla e Patrice,
para x:e,ver _familiar.es e os

seus pais Heino e Ema
Maequa:t:dt" que residem
em Join:v.Hle, Vera conhe
eeu: o seu· marido em .J0-
in;ville, onde casou, e há
dez· anos reside na F.rança.

- v:o· g�erJladOI:, o CLMar
eo .Antônio,- de Brusquc,
flcando definida a neva

Cbn..v� .

para abril de
86, .em BãTneârib Olmbo'
r.tú,. :teunind'o os, DlSfritQs
L-tO,. L-23, e L.,28, todos de
Santa" Catarina.

A Arsepum programou
pare junho uma execução
ao Rio de Janeiro. A saí
da está marcada para o dia
5 e retorno no dia· 9. Há
vagas para os ínteressa
dos, ao custo de Cr$ 150
mil, incluído a passagem,
três pernoites e o café da
manhã. Contactos poderão
ser feitos com Agenor Fa
chini e Aristides Panstein t

na Prefeitura Municipal.
A Casa da Amizade reu

niu-se terça-feira na resi
dência da presidente Sra.
Deníse Lueders. Dentre os

assuntos abordados, o Ba
zar- da Pechincha, marca
do para o dIa 11 de mato,
nas aependênctas de festas
da Igreja Matriz S.Sebas
tião. Para a mesmo) ir Ca
sa da' Amizade está acei
tando roupas e utensíltos
usados, em doação, para
posterior venda, a preços
aeessíveís.

Poram. anfitriães de seus

grupos de lanches, alias,
bastante concorridos, na

quarta-feira, as senhoras
Rosemary Loss 13eliling,
Maria Júlia Gonçalves Em
mendoerfer e Marga Boss.
Ainda na quarta-feira, re

cebeu grupo de amigos
para um jantar, o casal
Rolf e Sônia Marquardt.
Já na quinta-feira, a Sra,
Vera Marquardt Haake
recebeu as integrantes dI)
Café das Primas.

'-

Eel realizado domingo,
na Casa· da Cultura de Jo
Inville; o. curso "A Psico
logia Alquimica", proferl�
do pelas professoras Rosa
Bonini de Araújo e Ana
taura Parlatto, de São �au�
10. Dentre os diversos
.particlpàntes do Estado,
.de Jaré)guá do Sul, os en

.genheiras Álvaro Rodrf..

.gues de Carvalho Filho e

Sigfried Kreutzfeld, Eva
nir'Kreutzfeld, Rgon Hen<;
chel e Araci Pieper. .

Os ecônomos Rubem e

Ceni, do Baep.endi, promo
verão um almaço no Dia
das Mães, 12··de ·maio, As
reservas poderão ser fei-
tas aM o dia W, pelos fo
nes 7--2·2434 oe 12-2236.

Os LioDS- Clube Centro
e. Cidade .Ind., de Jàraguá
Sul, \marcaram. presença na
Con.venção 40 Distrito l
-t.o. _DO_ final, da, semana o. advo_gado José Alber
,passada, em· Rio do Sul.�: to Klltzke, também· presl
Na ocasião, 'foi eleitO. o. DO�� deute do Ditetório do PDS,-_ - -

�

-_
_..-

submete-se nos prõxnnos
días, a exames, buscando'
uma: das. vagas o.fetecldas
para a Promotoria de Jus-
tiçct -do.Bstade,

TTOCã rdáde dia' 21, o

Sr. Sigolf Schünke, día 22
a, S!:.a",_ Zi.J.d.& Gu.ßn.t.b'@i c e
no dia 25, o garotão An-,
dreas, filho de Iríneu (Ro�
sane Schmöckel) Buerger]
No dia 26, os, senhorea
Márcio Mauro Marcatto
e Waldemar Rocha. Para-

.

bénsl

A Sociedade Sport Club
Bstrella, de Nereu . Ramesl
promove neste sábado, di"
20, o 99 Baile do Arroz;
com o Conjunto de Rit4
.mes Society. O econteet
mente social é aberto. aQ
público.

;

As . canchas de bocha
do Baependi estão abertas
diariamente a partir da$
11 h e aos sábados e- do]
mingos, às 9h. Aos domín]
gos são servidos almoços
e as reservas devem ser
feitas com o sr. Amo
Henschel.

O Grupo Folclórico
Bumba ineu Bol, será a a�
tração da Festa- da Arse�
pum aos ftIhos e .func1oná�
rios da Prefeitura, día 28
de abríl, no Agropectiái'l�
'Quando haverá dlstrlbJli�
ção de guloseimas e br.lDt
quedos.

:

O querido casal da. soL
ciedade corupaeÍlse, Co�
mençl.ador Alvim· (H-ella
Fuck) Seidel, comemora
nO. próximo dia· 22, 35 a

nos de feliz vida conjugaL.
Porisso, as fiores da câlu;.
na pela importante data ..

Agradeéemos. o genUJ
convite do vereador M'á'rio
Sérgio Peixer, presidente
da As.sociação dos Verea';'
dores do V!lle do Itapoêu�
para participarmos da pi'o+
gramação que será cum.

pridil· neste sábado,
.

em
Guaramirlm .

Da Erusc; pre-sidida pelQ
,jaraguaense Paulo Robetfo
to Bauer, chegandti-nos

.
às mãos o convite e a pr9i.·
gramação festiva e de f.,"
naugurações, que man
cam os dez anos da' emf,.
presa. Somos agradecidos.

. . - �

.'� �•

"
r

. No pró�imo' dia 27." �
Sindicato dos CantitblH�
tas de Jaragná do Sul, }Bq.
moverá um- jantar de:-llo",
fraterniZação em regoztjp
ao "Dia do COlitabiltsta'r.
Será no Resturante do Pali-
,'1u� Malw��. -

:-, -=r-"-='+'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. Jaraguá do Sul - Semana de 2-G a 2-&- de abr.tl- -de 1985.. COR,REIO DO 'POVO PÁGINA 03

Estatuto da Microempresa preocupa os Prefeitos
o Estatuto da Mícroem- torno do ICM e outros, ,liE!- ,Vale. do Itepocu, Santa

presa e suas implicações cursos, que são, a ,bétse -de Catarina deve' continuar
O Corpo de Bombeiros de um barco, um compres- tomou grande parte da as- sustentação financeir� ,<las f adot®q.0' éli escríturação

Voluntários de -Jeraguä sor, roupa especial pará, seJiPbléi� da Assocíacão Prefeituras.
' ,.

(jisGfll, mesmo havendo I
do Sul, que há 19 anos mergulao e acesséríos. E QP� Munícípíos do Vale

.

Tomando por base �mu-' �nç�o. Por esta razão, os
presta relevantes serviços além disso - saliente o do' Itapocu, sexta-feira, nícípío de Schroeder, as ,�up.i:eipios. estão se mobí
à comunidade mícrorregío- presidente da Corpo. de em Gueramírím. Já apro- mícroempreses .represen- 1izand-Q para que a escrí
nal .no combate a incên- Bombeiros· - prccuzamos vado no plano federal e tam 40% do movimente e- turação não seja suprimi.
dios. e em calamidades pú- dar melhores condições, de em vias de regulamenta- conômíco e s�, de. f�to for da, haja vísta que é atra
blicas, acaba de adquirir trabalho aes nossos ho- . ç'6o à. nível de Estado, o aplicada a isenção, de IeM vês dos livros fiscais. que
equipementos aquáticos mens, que{ies.ta; forma. te- Eßyttwö 'da Microempresa J!l&ra faturamento .,;atß 010. são extraídos 08 dados do
para salvamento de pesso- rêe também maior. segu- é visto. com muita apre- 000 OR1Ns, s�t� w;na �ovimento econômico pa
as afogadas, num investi- Mm� pare, a �x�euç.ão da e�o, Pßl'QI! preíeítos da empresa €mt ,pagará, este Ia (} preeachímento das'
menéo qUe atingiu a Cr$ . e:xtenuante-. tateia. de If)C�- l;J;lic.r'prjf�gi�o, q.� s!'O.,c;:m· ,trl�uto e :n,e:n.hum� vai.'l\)d· .J�eelaraçÕes de. informa-
7,5� milhões', o presidente lízar. pessoas a{o_g.adas em tr4TipSra.J.§�n_�o_ (Ie J();()ÓO. 'gàr o Üllp:-$oor.e,.9's.er:viço. çôes ecenômseo-üscaís, do
Alvaro Mann, reuniu a nos�s.' ·rios,· ORWlft pura e ,slqrpfe$, su- CalDO SGhroeder, existem coméreíe e indústria, que,
imprensa sexte-feíra, opor- A corporaeão, é íntegra- 'PJe�.ao,. ��, esccrítnreção ml!ltt�s .outros que sofre- junto.eom a la�ropecuáda,
tunidade em que apresen- ,da hQje por vint_e solda- fiscal e Pl1,tIQS. Bor enten- rão redueão (1)'rçamentâ:rria. çlefmem os iadiçes de par
tou os equipamentos ad- dos. Destes, ti sãe: efetivos derem ql1e . preíudícarão 'A questão é' delâcsda e ,tiGipaçlo dos., mlmicf.pios
quírídes, que vieram .su- e 14 voluntários. No, en-. muito ,Q controle do mo- vem sendo tratada com vi-

'

no retomo do rCM.
prir uma necessidade da tanto, a 'parttr ,eile 1-0 de ju- . vímento econômico do vo interesse. Seg,undo in
corporação local, haja nho, o número de bornbei- munícípío e, o próprío re- formação des prefeítos.do
vista que constantemente' )rQS efetivolt (que são pa-' Diana constrói sua sede socialo Corpo de Bombeiros é gos -e :q:tt.e mantém plantão .

,
- '. .

solicitado para localizar atra\l'és de rodíziot será Já, foram executados os. urbana, eu ia liberação de- MOYIMENTO ECONO-
corpos de pessoas afoga- aumentado para 9,d,lQIénl, sesvíços, de teIa'aplenag.em verá ocorrer em ·brev�. A
das na região (6 a 1 ca- e.' nÚlne}:G âdeal ser.i;a :12. ao- terreno da Sociedade Sociedade Diana, 'tem wo
sos por ano, segundo o ,Iste-possi.bilitafAqJ.lß.quan- Atízadores Díana, localí- gramado para 6 tilXa 21 de
comandante Hermínio 1.'1.1- do-de chamad6$t'dois�bom- zado na: Rua .Ioão Setter abril, Bastle de. R�i" eom a

cioli), principalm,ente no UêirO's PQ$SO.Jn,
. imediata- Correa, pata a ,construção Bandinba Aurora, de, ia

verão, quando QS· :rieis são .

' xne.n\e,� ,didgem ao, local de um campo ,de f.utebol ra�:ruá do Sul e,' par-a 0, Çlia
procurados- para banhos. d� -siJlil)brO-, "

permanecen· soçaite (su.içQ�·r :bar e ªrea 16,05, outro baile sedaI
'Segundo Álvaro 'Mann, .' do 1J.p:l de -planta0., isto, du- de laz-er. Foram consumi- com a musica latin6-..�ri

os 'equipamentos _constam ·rante às 24 hor.as·do dia. das 76 horas de trator, das cana do Cilj. Nereu'e !5uy
qJI�is 20- foram-gentilmen- Mélriaches.

, te' deadas ,pelo vereado!' CONSELHO COMUNI1Á
Jole Vick e as, demais' RIO
for,am

.

cobertas.. 'pela pró- Q C'onl'lelho çomunita-
. pria Sociedade. Se'gunrlo Tin ri", r-llATAmtriJTI A!'!C!ir'lOU

.

O presidente Jak Tomelin, COnvênio, ÇOIll f\1.l)da�!o
de imediato seI'ã.o cumpri- Catarinense. d'e Des.eu'ml-

_
dos -(;)s, -serviços de infra- vimento goçial/LBAI. P91ra.

estrutUI:a, como ener-gia e- imnlaritacão de, <;lois pro-
.

létrica e� drenapem da- a- letns casulos, !'lendo um
'

I\ea.T�m,ßn adrlultou, tam- no Jardim d.e Jnfªnda "Rio
bém ·que foi aprovado pe- BFM')CO e outro no Jéfniim
1'0 Oovem0 do Estado, a- de Infância da Caixa JY.A
tJ:avés da Secretaria da s;.rua, no valor total de er$
Reconstrução, . um. auxilio 3',000,00P. A administração
fln�m;,ceiro de Cr$- 15 mi· desses educandários .é fei
Ihõea, que' ser,ão ,aplicados ta pela :Bref�itur� MllJlici
Ba 'f-eforma da· sede eoclal' paI de Gua.x:amidm. .

Bombeiros têm equipamentos
aquáticos

IZIOORO QUER lNTERIÓR_lZAR O LEGISLAtIVo
O Presidente da Câmara, -de Vereadores de

Guaramir1m, Ademtr-Izidoro., ,tem. como umà das.
metas da sua gesfãó, a intetlodzaçio do Legisla
tivo. 'Uma v,ez por mês, p_retende deslocar a_-Cê
mara pua .1,lJIla,. localidade dq Interior do mlJ,nicl:
pio e meStrar -aos morado.J:.es .,uma. sessão .Ieglslll�
tiva, ao J.Désllf() tempo elJl..que,os .:vereadores ou.

vjrão as reivindicações.
Bentro de dois a três ,.meses estil meta come..

çara' a ser colocada em práUc;a. E pal'il' .tanto, Izt·
cloro vai formar uma comlfislo de vereadores, pa�
fi!' anaU�_ar e ,discuttI. a pro.p.osJa" lnclwilve a fQr·
ma legal de executA-Ia" assim, c.onw elabbrQr, o
caltmclárto de reun-lGes j�nto ,as ,çomunldadea..ln"
teFloranas.'

.

Retorno-d� ICM Da micror.região
Os seis municípiQs do V:ale do Ita;p0cu sefreram,

como os demais do Estado, redução no retorno do IeM
na primeira quinzena de abril, situação· que deverá ser

revertida n� 2a quinzena, de acordo com a Secretaria da
Fazenda. A transferência de recursos oriundos do leM,
de acordo' corn os' índices de partiCipa.ção dos municf;
pios ,no .segundo e terceiro meses do ano, foram: Fe
vereiro -. Barra Velha Cr$ 30;054.9'10, eorl9.pá Cr$ ...
7t 622,@55, 'Guaramirim Cr$ ,95'.'t81.49ß, Jaraguá '0.0
Sul Cr$ 823.213.443,' Massaranduba Cr$ 85.011:302' e
Schroeder Cr$ 29,241.41.1. Em março - Bar_F8 Velha Or$
11,249.066, Compá Cr$ 14.46�3.�1-6, Guaramirim Cr$
�9,586,963, JaI:aguá do' Sul Cr$ 855.9,20.322,' MaS$a�
randuba Cr$ 88:388.665 e Schróeder Cr$ 3O.403�2.29 .

.
Geovah pede .pel� 7BR..280
o de:putado Geo:vah Amar-ante,. do- EMDB, ,;r;eite

rOl! da tribuna dá Assembléia LegiSl>ativa; ,dia 10- pas
sqdo, _apelo· ao aöverno Pé:lx:a CWé acelere a.sr obras

.. de melhoramento 'das estradas dß -ace�so ao ,port(j). de
São'Francisco do Sul. Argumentando, que o porto, é

v:ital pára' o desenIVolvimento econômic0 da' região '

'. NOt:te, diSSe '0 parlalne�tar' que. há necessidade urg�n
te de. serem_ pq_vip}entados os t.rechos:da BR-28Q _entre

. São Bento/.corupá e Araqua:ri/São Frandscor além.do.
-contorno redoviário em Jaragn>á Elo 'Sul.
.., EJe informou, ta.mbém seibre a cODstit1!içt<Y dê :uma .�

C'omiSsãö' Mista Parlament.ar ,eptre .S'äfitª .

.catarlna e

Pàraná- com vistas a obter a duplicação da BR-lOt; en
tre Florianópolis e CllntiD�� ...

'." ._

\' .

MS . in:au�ra delegaci� dia 27
No :próximo sábador dia convênio entJ:e.� Pref�i-

27; :às. 11 horas; com a· pre- tura Munic.ipal d� Ma�a
sença prová-vel do:"secre- randuba e·8 Secretaria de
tário de'. Segurança. ·Públi- $egurança Púbuéa é tUna
ca Heitor Sché, 'dG Supe� da,s mais funcionais do Es
rintendente da Policia· Ci-' tado, dentrQldo seu padrão,
v-U 'Dr. Pedra FFa-ncirsco constando de dependênçi
-BaT>dro, do, f>iretor üa Po- as para o de1égadQ, para
lida Civil DF.- Gsea·r' -Pei- o comissariado,' para o

xo.t-e Sobr-inho, do'Delega- corpo da .g,ua.rda, ,parll o

do l\e�ionaJ... -D:r:-.Adhemar escrivão e Gartório, ßlém
"Gru.bba 'e- demais' 8uto,r4da- de alm.oxarifado e co�ínha.
des munlcipaÍ!S' e ,miel'orre- O t-erreno onde estA- 9(1i
gionail,.. ,serã' j,llau�urada fioada· a delßQaçia ,é' todo
em Mass&randu:ba' tr'nova mu-rado" assim QOII_lO exis-
delegacia de·polida.· te $?aTapem' c.oberta p,_ÇIra.

. A� obra,'· €ú,nstrutda- em os· veieulos.

AVISO
.

CLAtmJNA N�AlU GARCIÁ, ..llEX "LAFIN,
PEDRO 'G..MtCL\ �"ANrQNlO.SCHIOOlET.,cprßprie.

t7 túio- de,.teuenOf. 'narR..- E$tràd'fl lta.pocp-JlaJl$a, pr6lP.� .

- c �.� a, Escola .Vido.a:_ MelreUês, �afs os Senhores ARNO
; avea e JOSE ANTONIO SILVA propr.letârlos·de ter-
; . reDos· 1Ia Estraêla Beb, Rio, COIDI eabada ,ao lado .. 'tia
.. poIlte· Alberto Bauer'em Nere... Ramos, ,prolbem a _«}'" '

frada de pestlQM �118 em smw terras e mais p.,eel-.
�ente � ca� e �ea. .

,

.

- '� propiiermtos Dão '� rJ!SPOaSa6lUzam pelos· 'lDfrãt�

Sobre' o assunto, houve
.

u:rp. encontro em Jo.inville,
na terça-feira, dia 16.'

MICO E NOTA DO PR<).,

".,Vl'Qlt .

Os prefeitos çlo Vale ,do
lt�pocq est,3n preocupados

. �Q11l qm P9Ssivéi queda
<fos indices de .retomo .d.,o�, .� _. _._.,.

leM. Nesse particular, a

través d� !!eQ.s asse�sotes,
se emoennam po acomna

:Q.balIlento- qa -entre�/i, das
declaracõeR de ipfo:rma
cp_es,.ecop.6mko-fiscai�. cu
ia data fatal ne entrepa,
sem prorrO,Q'açäo como 0':
çorria ,em anos it,nterlores,
eXOlra-se a 30 de abnl.
Outr� OTeocupacã'o ê a

Nota FiscaÍ do Produtor
R.uTal., aue entrou em fun
cionamente efetivo no dia
1° de mMCO, apÓs três
prOTrOpaGães, que näo vem
sendo bem, aceitas na, re

�iao, , constitui:p.do-se· ,em

fracasso, a iul�a,.r :pelo.re-
.

duzido nítmero' de- agrl
cult&es insentos e QUe

�e utiUzam desse documen·
te. '. .'

Este 'féito vai. reffeHr na
decretacão do� indice�.de
retomo'do reM 'aos muni
c1Pl9s,' io�rÓ�inios. ���os,.

NEGOC10S n
OPOR!UNn>AllES.

NIg;
�

��9�p�e
Você está- compr.ando

-

um "bOHl·" negócio?Nio
I ·�rGa anos nem· seu; di
nheiro. ll'lfcnme-se·"an·
tesl Laaç�tenios ua,pro.

.. "-dut-Q sem CODCOt.rêneia·
"

-no Brasil.. Tecnologia
: <pie c::ausará 'impacto
Ievoluciomá.rio.� -Atue
:cemo distribuiê:iQr e-xclu
sivo. rnvestimßIl>tf)� 25
milhões.. getalhes (921)
3Z5:.;7131-Depto. Maafke-
·tmg.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edital 14.231 de 10.04.85 P"I"iI.oclamas d 'Casamento sileiro. solteiro. ooerário.
Nelson dos Passós e'Maria e natural de Laces. neste
,de Lourdes Minelli Estado. domiciliado P. resí-

;Fazeni anos hoj�: 2Q . lHe .brasíleíro, solteiro,
Áurea MUßer Grubba, Oficial do Registro Civil do dente na Rua Antonio C.

'Sra. Marília' "Hafermaan 19 Distrito da Comaroa de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ferreira. 579. nesta cidade,

carrt'p'os, e..ui Crícíúma: 'Sr�
operárío, natural de Barra Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Cartório, . filho de Jvme Dacol e de
Velha, neste Estado, doiní- Renata Dacol. Ela. brasí-

·

,Norberto Piàzerã,' Sr. Ivo ciliado e residente na Rua
exibindo os documentos exigidós pela leí, a fim de se habílí- leira. solteira. do lar. na-

·

:�t;ipas, 'Sr. Luiz Medeiros. Francisco Todt, 70, nesta
tarem para casar, os seguintes: ' tural de Jarasuá do Sul.

)���e� _anos do�in��
-

_- cidade filho de Cirilo Jo.
Edital 14.2,33' de 10.0�.85 Jaraguâ da Sul, rieste Es- �e���i!:��:onad��!ciß��:

::�S�; c S_Igolf .

SchURKe, ,',Sr. '. sé dos Passos e Adelaids Adolar Wischral e �e�sa
'

tado, domiciliado e resí- Antonia. nesta cidade. fi-
,Rayl. �a.rcos , . �_arsc��ll. ' {ia Silva Passos. Ela, brs- D�re�ti .-:-�., Ele,: ��qsII�l!O.·· dente na Ruá João Pla- lha de Afonso Alexandre

,
_Sr� ..�cy M�sc�renhas de sileira, solteira, costurei-

. solteiro. mdustnano, natu-
.

nínscheék, i552 ,nesta cí- Mendonça e de Terezia

: J\lme,ld�" 'lléi Lap.�'-p�.; ':,ra, :natural de Jeragué. do Tal de Jaraguá d? ��l, nes- dade, "filho dé Antonio ��\��/i��f42nc�e 15.04.85
, .S,ra.J�11a �.p.n�e:�elss, em Suljneste Estado, domic1-'

te Estado ,dom�cIlIa<:l0 e
.
Panstein Neto >e de Cata- Pedro Correia e Judite

,":Sc��oe<;le�; '�r.; p'��ro,.S�en- '.' nada é residente na run. . ��sidente
.

na Rua. �5 de rina Eichinger Panstein. Rocha _ Ele. brasileiro.

',ó���r, _.' �.r:" !,!,IlanC! ,'�?�Ss, ." Franeísco Todt, 70, nesta J.uihQ, 636, . nesta �Idade, . Ela.. b�asilêira >" solteíra, solteiro. motorista, natural

':. J..�un�a. .. I�es ,T�p�sse, Do-
.

cídade, filha de Francisco
,filho· de �oland �I.schral auxílíar de escritório,

-

na- �;t;d����mfc�li��� �e��:
· nVéi! �a�2!���, S_:a. ,G�ta' Mínellí de "Teresa Minelli.

-e .de Mana Uol�mml Wis-. tural de
.
Jaiaguá' 'dO Sul, sidente na Rua Fritz Vo

,. ,�<?b� ,Gruet�m_a.�her! o

em Edital 14.232" de 10.04.85 c�ra1. Ela, b��sIl�iI�, sol- neste Estado, domiciliada . pelo 48 .nesta cidade. fí-
.. Blum�n.?u_; G_abrlel ��rnan-

"

Mõàcir ,Kuhn" e Nllsa' Apa- teíra, balconíste, natural 'e residente na 'Rúa� João lho de Antero Correia e

do .Iilho de Jackson,...(Ro-
.

recida Fuck .: EI'e .brasí _

de Massarancl,u,b{l, .neste :Jan).lß.rio·� Ayroso, 2306,: de Maria Alauini Correia.

d
. . Ela. brasileira. solteira.

/' ,s�n�).Ramos, �m FP<?JIS, .leiro, solteiro, motorista, �stado� omícílíada e :€'-. nesta. cidade, filha de Re- costureira. natural de Por-
, ;Dla. 22, de. ab�ll ", nascido em Massaranduba, sídente na ,Rua T�barao, .

nato Prádi e dê Berriardina to União. neste Estado. do-
Sr ..,Cla�,Ar�ldo·SG�n�al.- '-n"este 'Estado, -domícíliado 'j1\-nes� cI�:de'ltl� de Leoni Pradi. fu!�iy��� êarl�;�l�l�. 3�9�

·
ves: em. 10 o . u; f? e residente na Rua Domín- ..us mo ere. I e. li! er�- Edítal

:

1:4.238 de U.04.85. nesta cidade. filha ele .Tl']
,:Allita .Stmghen, �r. AlmIr, gos Rosa', 45 ,nesta cidade, . sm?a Jaroczm�kl Perettl., Almir Vjcente Zoz e Bea- lio Rocha e de Júlia Vi

,- r;réil�e.�ro: . S�r�,: .ZIlda Gu� .

filho de Valdemiro' Kuhn. Edital 14.234 de 10.04.85 triz Dentat :::':Elé ,brasileiro, eira Rocha.
· '·'enth'er.: .'

.

e de Jandira Kuhn. Elc'1. Ivomlr Stassun e M.e.Uta �olt�iro, motorista, natural Edital 14.243 de 15.04.85
Di 23 d b 11

--, K EI b 1 d B"
" Antonio Soézia e Marlv

a e a r f': ' brasileira solteira do la rause -. e, raSl euo,
.

e rusqué, neste Estado. Panste1il Perine

Edí�son Sch�öckel, em Ct- riatural d� Apiúna'· ,n�st� solteiro, .operário, n�h1fal domiciJiàdo e residente na Ele.' brasileiro. solteiro.
, r.,bp" -Sr. A:rlmdg _Ooege, Sr. Estado ,domiciliada e resi- de Massara���ba , nest.e 'Rúa Expedicionário Anto- onerário. natural de Mas-

. Jorge ,L,?IS P-e.rI;!I;a., LQ��i-' dente na Ruà Domingos' :E,stado, dqmlclhado e reSI- 'hi()''Ciulos Feiiêirá,- i752, sarpnduba. neste 'Estado.
,r yal Jq$€, Tepal)s_e" J).lc�h� �,: Rasa, ,143 ,nesta cidadé, fi- . d�nte na Ru�a �m�st? Les- nesta ddade, filno de Va-

. -���i���dEQ�:r��i1õg.t�:<;�
, -.Panste.J.PJ Sra, <?d�la Yol�- -' Ina de Odilo Fuck e" de s�ann, 359" ,ne�t� ,cld_ade, lEÍIiÜnö BeÍtholdo�Zoz é de ta cidade. filho de Arce];-

·

_ mann, Mqyrq LI:lzlane ReI-" Oti1iã -Pétry FUcK. fllho, (je Artur. ,St�ssun e Lourdes/ Frutuoso Zoz. no Soézia e de Laura So!'>-
,s.er., . ,. .' .

de Rmgart KreIS. Stassun. Ela, brasileira,
.

solteira, zia. Ela. brasileira. solt.ei-

·

'

. Piá.. ,2� �e: abrlÍ .

. o . ,. Ela, brasileira, solteir;), operádà;' nãtural (je Tole- ra. industriária. naturaJ
·

.

,...l
. , '. ,

' . de Rio dos Cedros. neste
.' . �rg. Ellep Anders.en ,Pro- MARSCHALL operária, nat.ural de Gua-, -do, Paraná, pomiciliada e Estado. domiciliada e rp.-
,

dÖ;W, ,Evelyn. Maria .stein- ramirim, neste �stado, do· residente na Rua 305, 399,
'

sidente :na Rua Euzébio

" .gr:�ber.. Gerson Kitzber., POLIMENTOS micilíada e ,residente na Vila Lalau, neste distrito, Deoov. 25. nesta cidadp. .

. ,�er, . ßr. Waldir .Junkes. r = Rua Ernesto Lessmann, 359 filha de Osvaldo bonat e fiLha de A rduirro Perine
, . .

.
" ,

.

. P. de Clara P. Perine.
, '. S.r�.. _Ivone Kluge, Sm.' ,Lavagem e limpeza de nesta cidade ,filha de Amo dé Gertrud Ana

.

Oroese F.dital 14.244 de 15.04,R5
,. yvalJy :poràth Siefert. tetos e estofamentos Roberto Krause e de Jú- Donat. Luiz de AvUa e Irene Lu�

'/ :E�eq�iel' ,sÇhneider, em Polimentos. ,Procure os lié!- Tomczak Krause.' Edital 14.239 de 15.04.85 cinda Martins

.. L.ontr.as.. . .' .. '. profissionais gabarita- Edit.a,l 14.235 de 11.04',8!l Cópia recebida do Car- Ele. brasileiro. solteirn.
. oedreiro. natural de Tai/,.

:;�p�, �5 de abril
"

.dos na Rua CeI. Proc. ..J�s�-Re��tb p.�tri � ,Maria' tório de Registrp Civil de neste Estado. domiciliado

:"".f..n.çl�éis, . fil�o de Irineu Gomes, 227
'

. 'Ro�e�l Pelrf �'_E-lé·, brasHei-: Guarami:t:i.m, :peste 'Estado.. e resielente na Rua FraJ'-

,:}R9�age �eatri.z Schmökel) Jaraguá do S1.l1 -,SC ro, solteiro:, vidracéiro, nd" Re_nato Relnke e Maria' cisco Zacharias Lenzi. jÇl .

. ; ..)�U�l'g�r. em Ctba; IvaniJde .

tural de Jaragua do Sul,. BarufO ....:. Ele, brasi,leiro! nesta cirlade. filho dp. Jó-
..

Kl' S A t E t d 'd i' '1' d 1 d
. ,c:é De Avila e de Maria

: ',;. uge" r. .Ido Kanzler, .

nes e
.

s a o.} om Cl la o i so telro, in usttiárío, natu- Ramos De Avila. Ela. brp-
�<Sr. LO,�r:enç� 'fissO, Sr. Ho- Célio (Cláudiat Alves. Na- e :r;esidep.te na �ua Anto· ral de 'Jaraguá do Sul, nes� sileira. solteira. do lar.

rá"Cio Xavier, Danielle, fi- . diete, filhii de Aliriú (Al· nio Bernardo Schmitt, 4.47; te Estado , domiciliado e
.

nátural de Cascável. Parn-
:: lha.'de Ãrlel,ino e' Brunhil- bertin,a,) Mar.cU.io. ,

nesta .Ci.dád,e,. filho de 'Bor- residente' em Ilha da Fi- ná. domiciliada e residen.-
� . te na Rua Francisco Zachfl.-

: ?-� HornburQ'. �
.

-

Dia 30 de março tolöniéú Petrí e Reinild<l . gueira; em Guaramirim, rias ·Lenzi. 19, nesta cidÇl-
· ;Dla 26 d'e à'6rif _"' Patricia,- filha _de Sandro. Schmitt Petri. Ela, brasi- neste Estado,filho de Wol�"' de; filha de Francisca Ro-

�,",�r:M4rcló ryrâl11'6 Marcat- (Helena) Denj.attê:·ryfärilu-· leiTai solteira, cosfureira .. gang Reinke e de Edeltraut dripues Martins..

';'{b', Sr. Wáldeniar Rocha eia, filha de Aqemir (Dul- natlJ.ral de Guaramirim, HartmanD Reinke ... Ela, Ig��alLJz4.�4�e�:ad���\��
Sr. Waldir Conti,' Sr. Rolf . si) Oepning. neste Estado,' domiciliada br-asileira, solteira, ,costu- dembem _; Ele ,brasileiro .

. ' ,Retmer, Sr, Flávio Behn, Dia 31, de março. . '

e· tesi<;lénte na Rua Estra" reira, natural de Massaran-· solt.. marcineiro. nat. (Je .

. ,.'. ke., ·Elvira< T.SOares Iria' Ricardo, . filho' de .ros� da Guaramirim, em Guara· duba, neste Estado, domi" Navepantes ..neste Estado.

· Cjeluswsld 'M.a�ango�i. Sr. (Gatte) Vieira. Cláudio, .mirim, neste ESÍéldo ',filha ciliada e residente na Rua ���i����1ba: 22�i���� �t�.
� Albert<? Peter, Daniel filho filho de Claudi (Maria) de José Petri e de Vem!· Uruguai, 139, nesta cidade, dade. filho de José Bent.o
de Rolf (Adali) Porath. Sr. Ricardo. Mariana, filha de' randa Rocha Petri. filha de Olympío .

Baruffi Luz e de Benta Sabina tuz.

Erwin Erdmànn, Srta. Mar- _ Se.bastião (Eliana) Oliveira Edital 14,236 de 11.04.85 e de Dorvalina Stringari Ela .brasileira. solteira. do

lete ,Weiss, Helena Zenke. . Pia 01 de abril Paulino Richs e Luciana Baroffi.. M�ii. n:���aIE��J2�aJ��igr
,

Juliana, filha· de Orlando Batschauer - Ele, bra,silei- F.dital 14.240 de 15.04.85 liada e residente na Rua
NAS C I M E NT O S (Maria) Martins.

..

ro, 'solteiro, _mecânico, na· c;óoia rece�ida do. c,artó- Paraiba, 22. nesta cidade.

Dia 02 de abril tural dé Ja-ragriá ·do Sul no, d� RePIstro CivIl de filha de Eleutério Bodem-
Di 12d' .' . '"

. . ,.' JomvIlle. neste Estado. hen)' e de Laurencita Bo-
a, e ,março Maristela, filha, de Adolar' neste Estado, domIcilIado 'Vaidir'Venturi e.Anl!ela demberQ.

-A-d!I��a� hl�a. _d�,. Aleixo (Wally) Neumann. ,Mirian ..• ,e residente. na Rua Join- Maria� Br�Q�aQo .

-Edital 14.246 de 15.04.85
(Ceçlha) TrombelJI.· Clarice filha de Roni '\fille, nesta Cidãde filho El� .brasIlelro.. solteuo.

.

Antonio Altavir'dos Santos
,:pia·26 de' março :-,'.;

,

(Marli) 'Pre�ss 'André Lu-
.

de Paulo iUchs' e de' Luzia s�rvel1te .natural de Joi�- e Maria Selma de Oliveira

'. Klé��rsöii; ,r,ilho dê Bruno
"

í�,' filho de Al�ir (Roserne.. de �âgalhães Richs. Ela, 6ill:don�s��srJ��1�·e�oT�= ���rá�[�Si��f�ra'1 �o�t��� ,)

, (Ma,na) Klem.
_ . ri) Pavanello. Jonathan, brasileira ,soltêitâ. ,operá- inville. neste Estado. filho ior Vieira. neste Estado.

, Dia, 28 d� m�.rç� . . filho de Helmuth-(Ren!1<!a) ,ria, naturaLde Jaraguá .do d� Guido V�nturi e de M�. domiciliado e residente na

, �af�el, filho 'de Ronaldo Wagenknecht Sul neste Estado domici- na ADar�ç�çla ,Vent';!r!. Rua VictorRoseriberp. 134.

: -(�is,�t�r R�iss .. Leide Dai- Dia 04 de ab�il
"- 'liada e. reSidente' na Rua J��é�t\�r.le��1uralS�!eJ:� f;��� 1�:fed��h�a��0�n�

· _a�e, fIlha de Lmd�lfo (Lu- landra Mazer, filha de Bolívia, 91,' nesta cidade, rapuá elo Sul. neste Estado. .

de Maria Zaçaluzui. Ela.
: .�D· Car�oso. Max Eduardo, Márcio (Alda) Greuel. y_ filha de Oscar. Batschauer domiciliada, e residente brasileira. solteira. do lar.

_ f�lho de Adem,ar (Clarice) van, filho de Raulino (Leo- e de Prieda ',Batschauer. ·na Rua Jose Emmend?�r- natllral de Tuoãssi. Para-
Mayer "

.

.' ". .; fero 402. Nova Braslba. na' d "l'ad 'd t
, '.

.

.' mta) E�mke., 9-u,ilh.erme!. Edital 14.237 de 11.04.85 nesta cidade. filhll de À-
.. omici 1 a e resl en.e

( D�a �2� de mar(:o
_.

filho de Jqsé (Vâ,nia ',D" ;tol<» Renàtci) ;Panstetri e mérito Br1.u7n.aQo e Maria -

em �a,r�puá-�.sauerdo. ne�-
·

. Douglas" Màrcíel ÇUho de A
.

) p' h M i L" ., t'O 'P·.� d'"t'"
r .., Kreff 'Brupnapo _ '_ .

"

te Q,ISt!lÍo: fIlha de �rtoh-
.' , -',

.

qumo m o. ara u- ....an� e ra ," ,... no FranCISCO de OlIveira
Benedito' (Sandra) Wmtúr. cia, filha de Vilmar (Mara Ele,: brasileiro, 'solteir'J.' Edltal '14.241 de 15,04.85. e-de- Irene Maria' Gomes
Graziele Monique filha de L") E

..

d' f" dá'" Charles Derli Dacol e Már-; ti 01"
.

. . _, _ uela mmen oer er. in_u�ri rio, 'natural" g� ela Mendonca ... Ele. bra� : �" :lveua. -

· .t1-<.....-....-...-----

<' ,. - <'ANIVERSARIANTES'.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



eO-lt-R-E'l'O DO, P o.VQ PAGINA Off

. TELEFONES ÚTEIS

Jaragué de Sul - .semana de 20 a 26 de .abríl. de 1985."

Bombeiros 193
'Rádio Patrulha 19E1
g�leg. de Polícia" 72-0123
Beleg.Reg./Policia 12.1546
Detran/Ciretran 72·l546·
Hosp. São José 72-1!?77

Hosp. Jaraguá 72-1300
Pos.o de Saúde 72-07S9

- INAMPS 72-0958
INPS. 72-0369
Pref. Municipa-l ,72-0900
SAMAE 72p0590.
Cl!LESC 72-0924
Fórum 72:02ee
Rodoviária 72�044'f
Ferroviária 72-0405
Jornal "Correio do
Povo" 72-0091
Pontos de Táxis 72-0861
72·0914, 72-0461, 72-0661,
72-9216 e 72-1799.

SERVIÇO. MILITAR

A Junta do Serviço t 11-
, litar de Jaraguá-do.Sul e&.
tá procedendo o .alístamea
to dos jovens da classe,
1967 e anteriores em dê-
.bito, das Sh30 às, I1h30.
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

dos da Prefeitura Muni

cipal.

BIBLIo.TECA. P1"J:BLICA

A Biblioteca Pública
Municipal "Rui Barbosa",

. de Jeraguá do- Sul, aten
de o público diariamente
€las 8 às 19 horas, sem fe
char para o almoço e aos

sábados; das 8 às I1h30.
Ela localíza-se na Rua Je
ão Píccolí.

Fo.RMAÇÃo. DE
SARGENTOS

A 5(1 Delegacia do, Ser
viço Militar, com sede em

Jaraguá do Sul, já dispõe
das instruções para o Con
curso de Admissão aos

Cursos de F-ormações de

Sargentos- do Bxércíto Bra
sileiro, que poderão- ser
obtidas nos horários nor

mais de expediente, de se

gunda à sexta-feira. A in
formação é do 20 Ten'.
Cláudio Martins da Silvei
ra Lima -

-

Del. SM da 5a
Del SM-16a CSM.

De Jotnvllle a' SAo Paulo_
9h {menos domingo) e l8h
30 (menos. sábados). Ás
2as; 3as e 5as', feiras _ l5h

L I TO R I N A _ Horários
.

50. Quartas � sábados _

13hl0' e 6a� feiras edomín-
De Jaraguá a S.Francisco_ zos às 15h.
7h. Retorno às l thôümín.

. De Jaraguá a Joinville _

7h e 16h30. Retorno às
13h e lSh.
De Jaraguá a Compá
1,( e 19 h.

Página Serviços ONIBUSI

Saídas da rodoviária de
Jaraguá do Sul para:

AUTO. VIAÇÃO. CATA·
RINENSE/R,EX
Joinville via BR-I01-
6h25, 7h30, lOh, 12h, 13h
50, 16h, 19h e domíngos
às 20h30 (extra)
Joinville via Streit - 9h30.
São Bento do Sul - Th30,
lOh e 14h30 ..São Bento,
Rio Negrinho e Mafrá '.,

19h15.
'

Corupá - 7}l30, lOh, l1h30,
14h30, 19h15 e 20h15.
Blumeneu via Vila Itoupa
va - 8h40, 16h30, 19h e'

domingos às 20h30 (extra).
Blumenau via Pomerode -

7h15, 9h3'J, 13h e 17h30.
Blumenau via Tímbó e

Indaial ... 14115.
Blumenauj Gaspar, Ilhota,
Itajaí, B.Camboriú, Itape
ma; . Tijucas e Florianópo
lis - 7h15, e 8h40 díaría
mente.
Barra Velha, Ptçarras, I

tajaí, B.Camboriú, Flöria
nópolís (segUnda à sexte

-feira) - 7h30.
Itajal, B.Camboriú� Floria

nópolis (período escolar
aos domingos) - 20h.

PE-NHA
Joinville e Curitiba �, 81
30, 10h30 e isnis,

, Põmerede.,Timbó, Ind'aiaJ
. e Rio do Sul - Ilhl0 e t:s:r
30'r Blumenau - 20 h.
Joínvflle e Curitiba' (ex
tras, só domingos) - 17h30

'

! lSh.

IT APEMIR,IM
Blumeneu a São Paulo (di.
reto, embarque em Gua-

'

ramirim1 - 19h30 e 19h4S.

A. V I a E.S' _ Hörár10s

De Nave2antes_S!o Paulo
7h30 (diário," SeSlUndas,
3as', 5as, 6as feiras e domin
gos _ 13hl0'. Às '.(as, 6-S
feiras, sábad'os e domin
gos às 15h50mln.

C�UBES DE SERVIÇO -

MATRICULAS EM NOVo.S CURSOS DO SENAC
, ,

Rotary Club· - ter-à #� ê?W � Acham-sé abertas na Ag ncia do Senac 'de Jara-
ras, 20 horas, no Restau- guá do Sul (Av. Getúlio Vargas; 621 - Fones 72-1044
Tante Itajara, Presidente:

e 72-1746), matriculas pare os seguintes cursos: Admt
Alidor Lueders.
Lions Clube Celltro nístraçãe de Pessoal, pare gerentese-cheíes de pessoal:

quíntaa-feíras, 20 -h, no- 1- .
�rtturaçlo Fiscal, para ínteressados que tenham no

tajara. Presidente: stapler ,

,minimo 16 anos e, S/I série e, Serviços de Escritório, para
Beno Lucht. -e: principiantes ne área. sdmínístretíve, desde que' tenham

Líons Cld� ImItlltrlal'-- ,14; anos- e 7'" série .. Q"curso: de Administr�ç!o Pessoal

segündas-,feirast JO,-h, no,
- 'Val' til!' 22.4 1l' 20.81 dasç-19fàs.22h"noc'CIP. Ministrante

Itajara. Ptesid:ent.:' JoSé'- Dn Odilon, lläizer e:> matricula- Cr$· 24v600 . Escrí

Henrique Pálltn-rth t�ração' Pisesl \1'81 de 24.4' a 08.5, 19 às 22h, no CIP
Rotareet Club _ sábadas, sendo ministrànte Rosane Teixeira Purnhagen. Matrí-
11 hora,s,. ne . Cen.tro· �e cula custa- Cr$ 6 mit O -conteúdo programático destes

'

Inf. Turísticas; P-re&lden�� t d rf it t
. A�' d

Zigmar Raeder; ,-!til', cursos a en e pe e amen e as exigencias as empresas.

Interacl Club _ sábados, O Senac tem também a dísposíção dos interessa-

13h30, no Centro Inf. Tu- dos toda a progremeção de cursos de 85.
risticas. Presidente: Vera
Regina Senff. ALCOÓLICOS

ANONIMo.S
INDICADORES ECo.NOMICOS

o.RTN
'

Pevereiro/85 Ct$ 27.510',50
Mar<;lo/85 Cr$ 30.316,57
Abri1fSS Cr$ 34.100;'17
CADERNM'Â D)!:·POmANÇA
Mârc;:o/85 ll'l49-:' 10,"5%
Abril{85 MM: 1S.2e%
Maio/SS m_} 12,35%_
INftAC;'ÃO
FElvereirot85 mês: 1(l:20% 110 éUlQ: 24,OR'!I"
Marco/SS mês; 12.10% no ano: 39,84%
ALUGUEL RESIDENCIAL f8()1!(, INPC)
Març--ef85- ,anual: 1'11.83% sem.: 64,AfW.
Abril/8S anual: 114,03% sem.: 68,56%
AtUGUEt COMERCIAL'
Marco/8S anual: 225,93% sem.: 87,.4Qoj,
Abril/SS anual: 23�.82'(, . sem.: 91,22%
INOC (BAS!! R1!AJ'USm SALARIAU'
PêV1!reirolM' .".�
Màt�o/85 81,OO�
Abrtl/85 88',10%
tJliC fAl!lltJL, • ftJNHO) -;- CT� 3.(.16'6';""
SALAlUQ MINIMO - Crlll 166.360,
MAtOR' VALO.:' REPBRINCIA (MVR)
Cr$'-81�.20
CORRnçÄO ,MONHÁRIA
Pe'O'êJJeitolS5:;
:rvfarCbl8'S-
AbltiljM:>\

isentos os -

que obtiveram
em- 84 renda -líquída (ren
da bruta menos-ebetímen
tas) até Cr$ 2,818,000.

Grupo "Serenidade" de
Jaraguâ do Sul. Reuniões
às terças e quintas-feiras
às 20 horas e aos sábados,
Ati 19h. Local; Rua Gumer
cindo da Silva, ao lado da
Creche. Grupo "Schroe
der" , de Schroeder reúne
-se às "A-f. às 20h e aos s6-
bados, às 19h30.Local:Igre
ja 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 pri
meiro g�le.
IRPF SÓ An o. DIA 26

A Secretaria da Receita
Federal lembra aos contri
buintes do imposto de ren

da 'pessoa fisica que
" as

,

'declarações àqueles sem

imposto a pagar [isentos],
deverão ser entregues nos

bancos impreterivelmente
até o dia 26 de abril. São12,6Q%

10õ2Ö%
11;10%.

HOltPIDAOEM
'

, (Preço base, com café da manha)
, HOT!IS . FONE Ap./solt. Ap.ICasaL • Suite
ITAJARA _ Rua Gumercindo
da Silva, 231 72-0799 20.000 30.000 50.000

�ELO _ Av. Mal. Deodoro,
nOl04.

'

72-0331 1�;500' 25.000 38.150
�AVANA _ Rua Cabt? Harry
Hadlich, 50 72-0905, 9;. HU�OO ,-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CÓRREIO DO POVO

Irriob.Morada do Sol Ltda
Rua Gumercindo da Silva, 72

TeL 72.usb
. CRECI N'" 740 - J - 11� Região

V E'N D E

Terreno com 750,00 m2 edificado com casa de raadeira Jl�·ltua Jer:e
Lacerda, 60,00 metros da Rua ReinoIdo Rau.'

'

_

.
- Um terreno de 585,00 m2, com casa em madeirá de 7@,ee m2 Ra }tua

"

_ Bnrsque (Vila Nova). _

r=.' Um terreno de 450,00 m2, na Rua Francisco Zacarias Lenzí.

'Uql terreno .de 1,423,00 m2 edificado com uma _Gasa em Alvenarla.
na Av. Mal. 'Deodoro da Fonseca (lat. CO'n-f�cç�o �Sue!y):'

'

Uma .casa em Alvenaria de 120;00 ni2 na .Rua Richardt Píscke.
'

�. Uma casa em Alvenaria de 140,(,)@ m2 na Rua Lourenço Kanzler.
.

,

Um sítio de 112.400,00 m2, com casa de .madeíra em RiO' da Luz I,
"-

Tifa' Rapp. �'
-

_
Um terreno com 345.000,00 m2 em Poço Grande (25:km centrojcom
200.000,00 m2 pl arrozeira, 2 tratores Tobatta equipado, casa de ma

, deíra, galpões, e muita pastagem.

: I

Iii'
"

,

II

I
'I�I:

Contratador.,-

Foi assinado esta sema

na o contrato para a ela

bora�ão do projeto flnal
do Pâsseío Público da Rua

- -os vencedores do concur

o svéncedores do concur

so do ante-projeto, que
são o agrônomo Luiz AI,
-berto Leigue Gutierrez e

os arquitetos José Fernen
do Marques da Fonseca e

.Lídía -Maria Pena Basto!'.
O prazo de entrega do

, projeto final é 28 de junho
e pelo, trabalho a' equipe
receberá 55 ÖRTNs, se

- gundo o Secretário de PIa

nejamento da Prefeiture.
Aristides Panstein ..
A área -de 2� mil m2,

coni abundante 'vegetação,

"_ " Noyo pipiomata. ,

'"

'Categoria e pra quem teßl.
I ';

'_.
�... �'.,.

�

.. '

>n,

-

----------------

, ,_ 9l'em tem D!plomata. sabe o 9�e � categoria �nica, Ist<_> � tão 2'!tomá�c6 quantll a
uanmussäo que o Diplomata tem, Aliás. ,de tem l1WS do que ISSO, Multo maIS,

, gDi!.'Jomata tem cpnfof!o, muit? ll1l!o e � proprio d2s pcssoa5,9uc gostamd; fitar àfrente,
ConK> voce_, E sabe. de u� COISa? O Diplomata, alfm do motor 4 cdiridros, tamlXm tem a nova

oP9D do motor de 6 cilindros a álcool. O mais potente do Brasil, Mas, se de � possante,.wnbém
� ��licado"Muito !O'6sti<:ado_ Por exemplo: o banco uaseiro vem com apoio para ubeça.e

dea:ansa-braço (enml. Tem luz de léirura de duplo foco, Sombteira com espelho iluminado, E d
. .- ..� C V

_ .

L d' �cvcslÚilentodosbancosetnvdudo(otdê,Consolecomc:xtensão,dotadodecinzeiroeacendedor, mrnen o-rler om.' eie. t· a.'

para com�ento�iro, lu conqicio�o e direção Iúdráulica normal e de linha�ompleRlentam 1
, . '

esta sóflSt1Cação com mUlto confono, Mas ISto são apenas alguns detalhcs,
'

'Av Mal "'......... '''5'-5'-7' .. 72-06 <
O melhor mesmo você prrosa'ver de pc:no, Portanto, re$(:rve um Gpaçe .3.�. . .....�ro, - ron.. 5,., 72-0060 e 72-0"9

na sua agenda e venha conhecer o novo Dlpl?rn:'ta, .

"

.

_, - Jarap do Sul - Sc. ff''Y!''
-

V8Cêv:u�em'lUJ(o,confon!>"potenC1aemU1tacatecona. Man:adevalor .' ',_' -'" -

.-..,_
-

o projeto do Passei ,Construções devem ter área pl estacionamento nnzo DE DIREITO � �ßr.MARCA DE lARAGUÁ

ís, além de Tramita na Câmara de da Câmara. I mente atribuições do Pla-.
urrasqueiras, Vereadores de Jaraguá do Com isso - observa - o no Diretor de Desenvolvi- EDITAL DE NOTIFICAÇÃO,
levação maís Sul, projete-de-lei que di- Poder Público Municipal mento Integral ou Físico
zelador, pra- ta a legislação sobre cons- dá importante passo na or- Territorial, notadamente
cultural co- 'truções. O documento es- denação do espaço' urba- no aspecto uso e ocupa

tabeIece a obrigatorieda- no, antecipando 'parcial- ção do solo.
de da reserva de áreas

para estacionamento no

interior dos terrenos, à
base de 12m2 por vaga,
para toda e qualquer edi
ficação a partir de uma de
terminada metragem - e

dependendo do uso - que
vier a ser construída em

Jaraguá. O Secretário de

Planejamento Aristidesl
Panstein explica que, do
ravante ,a Prefeitura so-

r

ícou acorda, mente aprovará projetos
prefeitos, a de edificações que preve

eira permane-
rem áreas para garagens,

eses por arfo devidamente representa
nicípio, atra- das nas plantas, na pro

'0 pré-estabe- porção e dentro das exi

rópria Cídasc gências fixadas no doeu

. Para tanto, mente, que se converterá

'natura de um em lei ,após a aprovação
re ambas. A
-se atualf.l.ell�eder, ab�ind()
ravassor' de

s mil metros.
retroescaVã
rvisão da Cl
ville ,que ju-
4 municípjos,
'm de um tra
ra D-7, para
gricultores do
ste do Esfado.

será toda ocupada para o

Passeio Público, que cons

tará, entre outras, de "pla
y-ground", lagoa .estacío
namento para bicicletas e

motos, lanchonete em ba
lanço sobre a lagoa, ilha
no meio da lagoa, duas
quadras de vôlei, cancha
de futebol de areia, pas
sarela em arco sobre a

lagoa, palco com 'concha
acústica para apresente-

na área

GRUPO ESÇOTEIRO JA

ASSEMBLeIA GERAL
EDITAL DE CONVO

Pelo presente ficam con

membros, ex-dirigentes, pais e

assembléia geral ordinária, né

(sábado), ,às 14 horas, em prim'
uma horti após com qualquer

'

dos presentes, para deliherarem
ORDEM DO DiA
1 - Prestação de contas
2 - EJeiçã.o da nova diretoria.
3 - Assuntos diversos
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Retro da Cidasc
agricultor

o agrônomo Luiz Carlos valas
Gonçalves e o veterinário rural.
João Manoel Bazetti Mar- Se
ques ,da Supervisão Re-

•1!I••••••••••••••••••••••••IiI••••••••••••••••••••• gional da Cidasc de Joín
ville, expuseram as ativi-
dades desse órgão gover
namental, durante à assem-

bléia da Associação dos
,

municípios do Vale do tta-.
pocu-Amvali, realizada
sexta-feira, em Guaramt- convê
rim, nas áreas de agricul- � máqu'

,

tura e pecuária. A infor- te em

mação mais importante
diz 'respeito à locação pe
la empresa às prefeituras
da microrregião, de uma
retroescavadeir.a para e

xecução de serviços per
: l manentes

.

aos municípios.
do Vale do Itapocu, em o

bras de drenagem, abertu
ra de canais, abertura de

1���.....����__�

�'
"",,,,,>#,�,,,, :<';•... "'•...
�; � .. <»,.l";.

:.> ;jl-{� , ..... v�.
'

� 't� f

,

,

,

-

..... "'.- ,_._ - Y'

o Doutor Jósé Guilherme de Souza, Juiz de Direito' da
2' Vara, em exerdclo, na Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina" na forma da LeI, etc••

.

FAZ SABER, a todos quantos o presente e

dital de notificação virem ou dele conhecimento tiverem

M·
'

d SPC
. e interessar possa, com o prazo de 20dias que por parte

ovimento O ,'" no trimestre de GUMZ IRMÃOS S.A. Indústria e Comércio e A�ri
cultura, através de seu bastante procurador dr. HUM

O Serviço de Proteção ao Crédíto-Sl'C de Jaragué BERTO PRAnI, foi-lhe dirigida a petição inicial eontra
do Sul prestou 28.328 informações no primeiro trimes- QTVIN KLEJ:IM, do teor s�gqi)lte:- PETIÇÃÖ INICIAL:

t d
.

24815 i" 1 í d ·EXM9 SR. DR. JUIZ de DJ'RElTO da 2q. VARA da CO
re. o an?, contra z-í. em ,ua per o o no ano pas- MARCA DE JARAGUA"DÖ:'SUt.; GUMZ IRMÃOS
sado. equivalente a um aumento- de catorze por cento, S.A., INDÚSTRIA, CO��R:' , � AGRICULTURA,
ou seja, 3.513 informações a mais, Incluídas as obser- pessoa jurídica estabelecidä.jii

.

';;;G:ustavo Gumz, 488

vações nada 'consta ,passagens positivas, negativas e Bairr00Rio Cerro II. neste -ro::-�: .,.J;i!S-çrita.l1o CGCMF
reabilitados. No tocante a,;c-OÇQ(r-ências foram 1.285 sob n· 84.430.636/0001-63, 'V1

.
, mút respeltosament,o. à

. . .. ..' .'
. �

I" presença de V.Exa., por seu ,procurador (doc. n9 01)
fichas negativas de janeiro a março 84,

.

no valor de
expor e, a final, requerer o seguinte; 1", Em data de 1 S de

Cr$ 85.789.420, contra 924 em 1985 (Cr$ 208.424.277), l'l.neiro de 1982, a Suplicante outorgou. a O'tVlN KLEHM
As reabilitações somaram 628 '(Cr$ 29.065.338) e 688 Ib"asileiro, casado, comerciário, !�si�ente a�almente à tua

(Cr$ 64771523) respectivamente ' Manoel Loureiro, nr. 35, munlCl1?l6 de Sao J.osé (SC) -

.

.... ' ... CEP 88100-, portador da Carteira de Identidade nr.

Isto' sígnífica que neste pnmeiro trímestre. ,foram 2/R-187.353 (SC) e inscrito no CPF sob nr. 077.043.809-

registradas- no SPC local 361 fichas a menos do que no 15, a procuração pública "ad negot!f' lavrad� no Livro

período dé 1984
'

(-39,09%), no entanto, os valores re- n9,,54. às fI�. 152, no Tabelionato Áurea Muller Grub-

gistrados em cruzeiros no mesmo periodo acresce- ba , desta Cidade (d�c. nr, O�): 2- Çcorr7 que, ten�o em
, .' vista o outorgado nao é mais funcionârio da Suplicante

ceram 142,29% (Cr$ 122.634.827 a maís). Quanto. as não, mais interessa 11. Peticionária manter em vigor a Te

reabilitações de cliente!" houve em 1985, 9,55% a maior ferida procuração, pelo que pretende revogá-la; 3�, A

(60 fichas), enquanto o valor em cruzeíros aumentou pretensão d� Autora e.n�ntra. '!'landa legal nos artl�s
122 290/ (C $ 35 706 185) 1316 e seguintes do Código ei-n pelo. que. de confo,"",,!

, /0 r . . .

dade com os artigos 877 e 873 do Côdígo d� .Processo C!-
vil, . requer se digne V.Ex': a) Mandar notificar o, Sul'h
cado (qualificado e com- endereço menciona?o, no {telT'

19 deste petitóri<?,'). através de Carta Precat6na a Comar

ca de São José (SC) de que ficam, para todos'os efeitoc

revojmdos os poderes outorgados na refeT'ida, pr�t'acãl'-
b) Mandar averbar. a·través mandado. a revol!'acao OT'I'

requerida, no Tabelionat<? "Áurea MUn�r _Gru}>.ba". intl�
mando-se este à nao malS fo"necer certldoes da rtferld,

procuração ou, se o fizer.' que das certidões que e,etT'l!i- .

fioue constando_ a rev�gacãq: c) M.an?a: Que' s� exnec"..-,
e ..litais (aue serao nllh1lcados no DIárIO de )'usflça do Ec

tado. no Jornal "O Estado", de FloriailnoUs e'num JoT'·

nal local) para ciência de tercei"os: di �rdenaT' âue.· fei"
ta a intimacão, pagas as custas e decorndas 48 horas. ft;<:
am oS autos entregues à Suplioante, iÍldepend�nte. d�

,

'

t-��lado (art. 872 do CPC). Dá-se à causa o valor de O� ;

50,000 (cincoenta mil ,cruz�irQs).. Nestes Termos. P,F'':
l'efe';mpnto. Jar3J!uá do Sul. 05 de feve��IT'o d�' 10RO: "

as) HUMBERTO PRADI - AdvoJ.!ado. ENCERRAMßN- '.,

TO: Em virtude do aue. foi ,expedido o' ,presente, edita"� �

pelo qual ficam notificados terceiros inter�s�lIcfºs� �a . n"':·
. sente revogação, tudo confo;I'l:p.e n�rrado na petlcao Tn'"

ciaI. E. 'para aue chegue ao conheclmento de �odos e' el'l'"
.,

especial aos terceiros inteT'éssãdos, foi, expedldo_ �. ,,!:e )

Nove muniCÍpios do li- sente edital, aue será publicado ·na forma-da �ei e afl'lI:adoi
no átrio do Forum. Dado e pa§sado nest3 Clda�e .de J<!-:

toraI de Santa Catarina raguá do Sul, aos 03 dias do mês de abIjI doano de 1.98S,'
receberam na semana pas.. Eu (Adolpho Mahfud), Escrivão, o subsere\li.'

.

'

- ,

..

'sada a visita de técniC'ns
do Gabinete de Planeia-'
mento e Coordenação GE"
ral - Gaplan, que fizeram
uma avalioção do trabalho

que vem sendo 'ctP!'lenvJI
vido dentro do Plrmn �p

Defesa do Litorál' Catari- ;

riense ,uma vez aue att>
30 de abril todos o� pb
nos contratados dever�n
estar conc1uidos: Lancadn

EDItAL D� ,CONVOCAÇÃO ,

O Presidente da entidade supra, convoca os associados pa
ra participarem da Assembléia Geral Extraordinária 8. re
alizar-se dia 18 de abril de 1985, a. pal'tir das 16:00 horas,
no 'Centro Empresarial de Jaraguá, do S41,_ afim de deli-
berar sobre a seguinte ORDEM DO DIA '

01 _ Leitura e discussão da proposta da �indieàtE)' dos
Trabalhadores nas Indústrias do Vestuári(nl� firaguá dO,
Sul, para renovação da Convenção Cole!i;va -�e Trabalho:
02 _ Delegação de poderes à Diretoria do Sindicato p'ara,
negociar os termQS da citada Convenção Coletiva de Tra
balho, com a Diretoria do Sindicato Profissional.
Não havendo, à hora mencionada, quol'UlJ! lelal para
'instalação da AGE em primeira convocação, a mesma

-bentre os municípios vi- realizar-se-á às 17:00 horas com a presença mínimll de

sitàdös estão os' de Barr"! 1/3 dos associados quites e em cOndições de votar.

Velha, Araquari e Garu-' Jaraguá do Sul, 8 de abr.�J de 1985.
DORVAL MAR€ATIO

va ,no Norte do Estado., A
'

PRESIDENTE
informação do Gaplan in- NOTA: São convidadas todas as empresas do ramo dó

-�------------------------------forma também a visita on- vestllário para participarem (da Assembléia de que tri\ta
9 à h

' , , este Edital, visto que a Convenção Coletiva a ser firma�tem, dia 1, s 16 30, do da com o Sindicato Jil'oUssional; obrigará todas as em�
NÄO FAÇAMOS· DE NOSSOS RIOS secretário Franc1sco de As- '

presaS, sejam ou não
- associadas deste Sindicato Patronal.

LIXEIRAS IMUNDAS. sis Cordeiro, para' tratar. .

;

SAl.VEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA,
.

'Sobre a elaboração do Pla- (ReP!lblicado, por ter saldo' com iac:oireçóes'u ediçio
___.......-.- �- no 'Diretor da Cidade. .' .(10 dia ,13 a 19.�4.85.) i

.

Donini palestra: sobre Mark,eting em ·GN
MARKETING

.

ESTRATI!GICO
Guaramirim, que tem em

Osmar Klein o presiden
te, além de Lourdes Tho"

mé, Reinaldo Safanelli, Re-
nato César Dias e AcEno O empresário' Vicente
Feder como conselheiros. Donini, diretor do Grupo
O SPC da vizinha cida- Weg, fará uma palestra

de promoverá de 22 a 26 aos empresArios' guarami
de abril, o primeiro curso renses, quando äbordará

para os responsáveis pelo o tema "Marketing Estra

setor de crediário das 10- tégieo", área da qual é es

ias: O início efetivo da 0- i pecialista. Ela será P!.?
peração está marcado pan'!. ferida durante a reumao

o dia 02 de maio. 'jantar da ACIAG.

O departamento comer
cial da Associação Com8r
cial, Industrial e Agrícola
de Guaramirim , reuniu
sexta-feira os associados
do Serviço de Proteção ao

Crédito ,com a presença
dó presidente do. Conse
lho Diretor do SPC de Ja

raguá do Sul; Jaime Glatz
e do Secretário Executivo

\ R. oge.'
rio Lescowicz. N,a reLl

nião ,foi definido o Conse
lho c Diretor' do SPC de

Barra Velha

JOSg GUILHERME DE SOtJ�A;;
. -

Juiz de Direite
'

EDITAL

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO· VESTUÁRIO
.

DE JARAGUÁ DO SUL

ASSEMBLm GERAL 'EXTRAORDINARlA ,

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã

de Notas e Oficial de Protestos de TítiIlos da Comarca

de iaraguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

, lei, etc.

'Faz saber a todos quantos est�. edital virem que,
.. se acham neste Cartório para protestos os títulos contra:

Arno Marquardt, Estrada Rio da Luz I, sn, nesta_

Elpidl0 SUnghen, Rua João Franzner, sn, nesta_

Erivelto, Blt�encourt, ac Portaria Bradesco SA.,
nesta _ Ewaldo Winter,' Estrada Rlb. Grande do

. Norte, nesta _ Silvio Luiz Klimekoski, Rua Aguas
Claras, sn, nesta _ Valdemlro Valdemar Ziele,
Rua Jolnville, sn, nesta.,

' !
no ano ,passado peJo Go
verno do Estado, O· Plano
visa 8 preservacão o rr.e�n-

.

'ambiente e proteQ'er 1. n1\

tureza, adotando medidd<;
capazes de reprimir 8 pr')
Q'ressiva degradação am ..

biental. -

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

t'areçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo--da lei a fim de liquidar o seu débito ou então

dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na for�a da lei, etc.

ns/Jaraguá do Sul, 18 de abril de 1985,

Aurea Mütter Grubba - Tabeliã de Notas e

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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J.A.Klitzke

c=_- --�

presid-e O P-BS- em- Jaraguá.
COm" uma renovação- que di, Nélsio Henn, Paulo S�Gar· Murilo Piazera de Azevedo e

atingiu 75%, o Partido De, da, Reiner Modro, Renato José Antônio Schmitt..
mocrátíco Social - PDS, de Franzner, Sávio M.P.de Azeve- O

- novo presidente, que
Jaraguá do Sul, elegeu domin, do, Udo Staats, Udo Wagner, substituiu a José Carlos Neves.;
go o' nevo Diretó..io Munici- Valdir Klemann, Vicente, 00- disse que vai reunir os mem

pal, em chapa única, onde vo , niniç. Wilsen W. Gumz: e o' bros da Executiva para definir
taram grande parte dös 682', Líder do Partido na Câmara metas e planos de trabalho e,
filiados.' Foi uma eleição tran-. de Vereadores. Suplentes: Cel, após, com o -Diretório, tratará

quíla e após, democraticamen- so Ângelo Alquiní, José Sch- sobra as ações do partido a ní,
te, o ex-vereador e advogado) euer, Edson- Menslin, Heinz vel municipal. Klitzke deseja
JOsé Alberto, Klítzke foi 'ele- Kuchenbecker, Irio José Bor- imprimir uma nova mentalida,
vado as funções-de Presidente: tolini, Horst Berndt, Edson, dê e dar maior respaldo aos

da, Executiva Municipal.' -�"
" Müller: Ivo AMo Mdhr, Edel-. vereadores, 'assim' como conti;

,

São membros do Dir.efór!o;,·. berto Schwanz, Euclides Em- nuar o-assessoramento, beim
os .seguintes: Adernar Henri; mendoerfer, Marcos Krause,' 'como, valorizar o PDS de Ja
.Adernar Wagenknecht, i{gnS01, '. Ronaldo Valério Trap-p; An ..

4\ raguâ dõ Sul junto as esferas
Schroeder, Alfonso

.

F,I;_�nzneF,,".' íôn.io Freiberger, Inácio Ribei,
.

estaduais, visando a- conquis-
Alcides João PavaneäcçrAlui-· ' ro e Waldemar Rowe.Para De, ta·de cargos na administração
zio Demarchi,,",Áda�b�rtô Ja- 'legados à Convenção 'R-egional- estadual, meta que considera
cobi,' Alfredo Cardoso, Arlin-· . Octacílio Pedro Ramos, Eugê; importante, pelo que! repre,
do Mâthias, Arnoldo Schulz, nie Strebe, Sigolf Schünke, En, senta o municípió,
Atayde Maehâdo, Älidö' Pava, no Janssen e' Lourenço Gres, .

nello, Aldo Krutzscb, Brasília, singer, Suplentes de Delegados: SEIDEL REELEITO EM CO.
G.Beltramini;' Walter Janssen: Mário NicoIIini, Arthur Ers- RUPÁ

'

Neto, Charles Harnaek, Erro!' ching, Sídio Müller, Jorge de

Kretzer, Geraldo 'Oeschler Ge� Souza e Leodomar Luiz Lopes. -

taldo Porath, Guido F.sch�!tt,. Já a Comissão Exec, Munic,
Heinz Bartel, Heinz Thomsen, do PDS, eleita também no do
Irineu Krutzsch; Eugênio V., mingo, é est-a: presidente Jo

Schmõckel, José ''C, Neves, J(Í)_ sé Alberto Klítzke, vice tido
sé A:Schmitt, José A:Klitzke, Wagner, tesoureiro Guido
José -Dáriö Ribeiro, João B, Schmitt, secretário Errol Kret.

Prim; Lino Schwarz, Lauro ve: zer e, ainaa, Arnoldo Scltulz.
gi_ni, J:"uiz Zontá, Manrred A. Os' suplentes são,' Nélsio Henn,
Albus, MaJ<ia EIiSabet· Mátte- Walter Janssen Neto, Sávio

''''es' Herd.eiros dá Duquesa;'
· 80 _,UMA .ßAMINHADA ,Q,UE _DEVE CONTINUAR

.
Esta-é-1a história de ,Santa Luzia� Não saberia

! .

:a.izer em 'que séntido. Penso que é do sentido q.ue
j �'Os<leitores podem entender, sentir e sobretudo.
,

r

ffizer:-- POÍs, quem escreve são os próprios morado·
·

res daq'ueia� comunidade. '

-i Aqui estão os nomes delel: Luiz Maffezzolli,
:rAntônio Pedri, Cárlota Buccio, Júlio Nicolini, Re·
i mídia Vioo'nzi, .Ezelino e Maria Rasá, Luiz Pretti,

1"( Vít6tiÖ'Càmpregher, 'Páscoa Pradi, Ana Derparchi,
� Leonardo,:Démarchi. In�s e João Maffezzoili, Ro
.;, be.rto,r Dänie.I '.e Guilherme. Prestini, Vergílio Mo

)retti, HLlde-'hlrandif' e Aparício Martinelli. Severi-

no RopelMor'.José Sev:egnani, Adelma � Olga Píc

coli, Edmundo Ramthum, Honorinho Moreira, Va
t'leti-:nc: stölln Alberto e· Celestino Pedri, Sílvio To-. II

, melim,?" Eiililit> Wehrmeister, Pedro Capraro, \Val-.
- demar' Gli'ffi-Z e Rudibert Schmelzer.

Há ainda os falecidos que fizeram a verdadei
ra história. A eles a nossa 'gratidão e horr;ena·

'gem:- MÍtda teremos, oportunidacle de conbecê
los em parttéular..

mt'esla'\itor.es,di�em que "a história de Santa.

Luzia é m�ito g-rande, . que tem tanta" coisa que 11
!nemd:táz paTa,.est;:rever tudö, porque a gente es·

: q1l!eeeu-.'muita,.coisa"._ Compreende-se! Mas o im-

í ·p,ortaIJ.���mestlle' é começar e continuar. Pois a

vidã quê"" e1� nos apontaram nós podemos encon

lr�l"&r ,''S
�iúrt�; se, v<ocê, leitor, sabe alguma coisa

� a rnats.:�p.;;guev,éfâ él'€{1,1i; comunique-nos. Se você
,tem. em:; éa1là�alg�m:c documento, escritura, cal'ta

'"'

iotosl.O;��Ói�j�Ó�t antigos, guarde-os com carinho,
- Am.aJllhã.tJ; setlSI} fiHlos� vão procurar, tudo aqu.ilo.
: E desc;l.�jçlln6s"a�rà.decemos top,a colaboração. Se-

,

ria, liolh,:.que' nãó Houvesse o "último ·capUnlo".
.

:�L.� fi!Hi�RíFICO (j·U M Z S. Ao
c

ANO 40·
1945, - 1985

í PRODUZINDO' ALIMEMT.()S COM QUÁLIDADE ·E '

� HIGIE�" COM. INSPEÇ10 FEDERAL SOB N�825"
• FRIGORIFICo:.SUPERMÉRCAUO-FABRICJ\ RAÇOES J

r )

CORREIO DO POVO

O Comendador Alvim Sei
del foi reeleito presidente do
PDS de Corupá. Lá houve
também renovação da chapa
única eleita, de 30%, em cli
ma de ordem e harmonia. In

tegram o Diretório - Adernar

Jark, Adjalme Feíício dos Re-.

Seidel continua

PÁGINA 08

Corupá
Bento Jovito Garcia, Antônio
N.Moretti, Amandus V. Tri

bes, Rolf· Schrauth, Lourival
Millnitz, Santino Kohn, Or
lando Zancanella e Pedro Pa,

holski, Delegados à Oonven
ção Regional -. Albano Mel
chert e Alvim Seidel. Suplen
tes de Delegado _ Herrmann
Suesenbach e Adjalme Felí
cio Reis.
A Comissão Executiva Mu,

nicipal tem na presidência A'l
vim Seidel (reeleito), vice Sílvio
Lennert, secretário Ernesto

Felipe Bhmk: e tesoureiro Al
varo Ottomar Peito. Suplentes
- Curt Marquardt, Artur Ges
ser, Amaro Ximenes Júnior,
Ermínio Moretti e Waldemar .

Gramm.
EM MASSARANDUBA
A exemplo dos demals mu

nicípios, o PDS de Massarsn-'
duba também renovou domia.
go do .seu Diretório. Para •

presidência da Executiva, foi
conduzindo o více-prefeíto
Rolf Reinke, o seu vice é Li
rídio Zanotti, tesoureiro Iri
neu Manke e secretário Irineu
Stringari. �

eIU

.' ".

�- - ---:._�
..

is, . Adolfo Baeumle, Albano

Melchert, Aldo Sell, Alfredo

Bosse, Álvaro O. Pett, Alvim

Seidel, Amaro Ximenes Jr.An,
tônio Carlos Blunk, Artur Ges,
ser, Arthur Martini, Artur Ta
manini, Adernar Bosshammer,
Curt Marquardt, Donato Sei.

del, Douglas Monteiro Fey,
Edeltraud W.Oech,sle)r, Egon
Kuhl, Elfrid Arnaldo Dias,
EIli Schultz, Elisinío A .. Hein,

.

Enos Klug, Ermínio Moretti,
Ernesto F.· Blunk, Haroldo

Kühl, Herrmann Suesenbach,
Herbert Arno Mohr, Ingwald
Lipinski, Jorge Küster, José
Alfredo de Souza, José Nor
berto Müller, Nélson Franko

wiack, Oto E. Weber, Pedro

,Alves, Reivald Kohlbs, Renato,
Wolf, Sílvio Lennert, Teodorio
Werner, Valério Gretter, Wal
demar Linzmeyer, Waldernar
Sculz, Waldemar Grarnrn..
Werner A. C. Darius,
é o Líder da Bancada na Câ.
mara, Suplentes: Manfredo
Millnitz, Heinz 'Gunther Kühr,
Helnz Waldemar Parey, Líno

Weidner, Adolfo Langer, Má
rio Wisniewski; Lauro Berner,

"...-"
,'� $tA;
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Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

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

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marecbal e na f;etúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a_

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448 .

Lanznaster - O SEU RELOJpEIR9

Relógies.: cristais, víolões, tmf'us, medalhas e

artigos finos para presente;' em todas

as seasíões.

LANZNASTEll fica na Mal.Deodoro, 364-Pone 72-1267

A moda certa em roupas e GIllqados ütá aa

CINDERELA. Vista-sé bem oom a

moda Vor ã � da

OINDliRBLA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de €on.reto para todas as obras.

Consulte-nos!

Rua JoinviUe, 1.016 - Telefone 72-1101

COMERCIAL - FLORIANJ
Máquinas e equipamentos pera escritório.

Assístêncía Técnica de Máquinas de Escritório
em Gerai.

Rua Venâncio da Silva Porto, 353 _' Fone 72-i492

-

CONFIR�� A HISTORIA ... Barão de Itapocu

...HA 40 ANOS
Luiz Carlos Prestes, que se achava

preso, cumprindo uma pena de 10 anos'

que lhe foi tmposta.: passava um tele

grama ao Presidente Getúlio Vargas.
congratulando-se com o Chefe da Na

ção "pelo restabelecimento de relações
com o heróico povo soviético", solící
tando a livre organízação de partidos

. 'poI1ticos, "para que estes, pori seus re

presentantes autorizados, possam Inter
vír na redação de uma Ieí eleitoral ca

paz de assegurar as eleições livres e

honestas que reclama a Nação". Isto
há 40 anos, dr. Pedro!
_ O Tribunal de Segurança Nacional

julgava os espiões nazistas Heinrich

Kopff, alemão e Marcus Bearun, negro
hblandez. Os dois haviam desembarca
do de um submarino alemão, em agos
to de 1,.g44, nas costas fluminenses. che

gando à terra em um barco de borra

cha, trazendo um aparelho de rádio e

todo um aparelhamento de espíonaqem,
inclusive muito dinheiro. Presos, foram

processados e Julgados: o alemão foi

condenado a 25 anos, e o negro, absol
vido.

...HÁ.30 ANOS

'I�------------------------------------------�

Uma noticia Que interessava à Na
cão vinha de Itajubá, cidade míneíra,
informando Que o ex-presidente Wen
ceslau Braz encontrava-se, enfermo e

seus médicos assistentes procuravam
evitar contatos - de pessoas estranhas
e visitas de pessoas amigas ao Ilustre
brasllelro. Hofe um outro míneíro, de
São João DeI Rey, o dr. Taucredo de
Almeida Neves, está às voltas com sua

saúde Que o Impede de dirigir os desti
nos do Brasll e todos os meíos de comu

nicação estão envolvidos na divulga
ção dos boletins dos médicos chefiados
pelo dr. Henrique Walter Pínottl e os

130 mllhões de brasíleíros rezam pelo
seu restabelecimento.

.

_ O jornalista WlIIlam Randolph He
arst Jr. escrevia uma série de 8 artigos
sobre sua recente 'visita à Rússia, .de
onde' se concluía que se tratava de um

trabalho de fôlego e um avíso aos po
vos não comunízados para Que se arre

gimentassem espiritual e matertalmen

te, se quisessem "subsistir ao macíco do
mundo comunista". Com a instalação
da Nova República Idéias avancam, no

sentido de fazer voltar à atividade os

. partidos proscritos. Na área da educa

ção orlou-se recentemente uma comis
são para estudar os problemas do ensi
no superior no Pais e nela Iíguram in-

tegrantes do PC e do PC do B, além
de outras siglas da extrema esquerda.
Sinal dos

'

tempos, dr. Pedro SchUf??
_ No dia 31 de março, em Nereu Ra
mos, uma grande Assembléia dos produ.
tores de bananas se realizava, compa
recendo 'cerca de 300 lavradores. Na
quela ocasião foi fundada a Cooperati
va dos Produtores de Bananas, abran
gendo os cultivadores dessa fruta em

Nereu Ramos, Corupá e Gueramírím.

...HÁ20ANOS
COIl).entava-se o valor de certos po

litlcos: "O Governador Nei Braga fof
apanhado de surpresa pelas manhas do
Deputado Franco Montoro, na Conven
ção do PDC, e o resultado é oue foi pra
ticamente deposto da Presidência Na
cíonal do Partido. O segredo do Deputa
do Franco Montore reside no nrestí
gio Que realmente desfruta' no PDC In
ternacional. Nessa área dístanta se a

credita aue o ex-Ministro do Trabalho
é realmente o Iíder brasUelro do autên
tlco pedeclsmo. enouanto aue outra!"
concorrentes estariam Interessadas en
fazer politica e ganhar 9s eleições, sen
maior respeito aos principlos da demo
cracía cristã"•

•..HA-10 ANOS
Anunciava-se a festa de N Senhore

do Caravággio, em Nereu Ramos, e o Pe
Antônio já expedia os folhetos de pro
paganda. para a festa Que seconstítut.
ria no mais absoluto sucesso, em bene
ficio da construção do novo salão. A
festa deste ano já passou e também não
está mals entre nós o bondoso

�acerdo-Ite Antonio Echelmeyer, que foi fulmi
nado por um colapso cardíaco na ma
nhã da 6a feira Santa, dia 5 de abril de
1985, aos 72 anos. Pe. Antônio deixa
atrás de sí uma esteira de mercantes
obras. Que Deus o tenha!
- No dia 22 de abril transcorria a bo
da de prata do casal Alvim Seidel - Hel
Ia Fuck Seidel, d� vizinha cidade de
Corupá. O fato era amplamente notícía
do pela Imprensa jaraguaense, seguin
do em viagem para o Sul, até Pnnta
deI Este e Buenos Aires,

.
revendo o

mesmo trajeto que realizavam há 25 a

_ Morria Josephine Baker, coíoree
nascida nos Estados Unidos, cantora e

dançarina e slmboUzava no mundo o

protótipo da mulher Que vía. na com

preensão e na tolerância racial o seu

maior feito. A sua morte foi multo 'sen
tida e a princesa Grace, acompanhou
a extinta a um dos cemitérios do ReI
nado de Mônaco. .

JARDIM sao LUIZ
Conheça os nossos planos de pagamento e compre o seu lote no
JARDIM SÃO LUIZ a sua opçao -de morar bem.

Empreend. Imobiliários
Marcatto Ltda. r

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Manoel F da Costa S.A. - Com. e Ind.
CGC MF NV 84431816/0001-60

Rua Um, s/n9 ... Bairro João Pessoa _ Jaraguá do Sul -SC

,
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇ.L\O

Senhores Acionistas: -' OI'

Apresentamos-lhes as nossas Demonstrações Financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1984. Permanece
mos ao inteiro dispor de V.Sas. para todos os esclarecimentos. Jera-

guá do Sul (SC), 30. de janeiro de 1985. A DIRETORIA
BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31.12.84 Em 31.12.83
ATIVO CIRCULANTE
Bens Numerários, Depósitos Bancá-

, rios a Vista, Mercadorias, Contas a,
Receber e outros valores a 'receber.
ATIVO PERMANENTE
- Investimentos
- Ativo Imobilizado ,

Valor corrigido
(-)Depreciações Acumuladas

TOTAL DO' ATIVO
PASSIVO CIRCULANTE

13.411.321

13.411.321
136.493.218
5.422.556

131.0.10..122
244.313.10.0.
(113.242.918)
20.9.90.4.599
67.817.252

3U)73.223

32;073.223
4€>.735..461
1.823.283

44.912-.184
77.545.195-

(32.633:611)
78.80.8.690
34.739,885 .

Fornecedores, Ordenados e Salários,
Instituições Financeiras, Provisão

p/o Imposto de Renda e.Outras Exi-

gibilidades 67.817.252
PATRIMONIO LIQUIDO 142.0.81.347
Capital Social, Reservas de' Capital
e Reservas' de Lucros 142.0.87.347
TOTAL DO PASSIVO 20.9.90.4.599

DEMONSTRAÇÃ.O DO RESULTADO DO EXERCICIO
Receita Bruta das Vendas 577.0.15.411
Impostos Incidentes 78.171.762

Receita Líquida das Vendas 498.243.70.9
Custo dos Produtos Vendidos 374.394.611

Lucro Bruto 123.849.0.98
Despesas Operacionais 121.80.3.682

Lucro Operacional 2.0.45.416
Receitas Não Operacionais 156.139
Despesas Não Operacionais 1.738.665
Correção Monetária do Balanço 5.246.421

Lucro liquido antes do Imp.de Renda 5.70.9.311
Provisão para o Imp. de Renda s: 2.696.990.
Lucro líquido do Exercíci09 3.0.12.321

. DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS,
Em 31.12.84

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 3.0.12.321
DESTINAÇÖES: Reserva Legal .... (150..616)Reserva p/ aumen-

to de Capital (2.861.70.5) (40.5.987)
SALDO '......... o.

"

o.
DEMONSTRAÇOES DAS ORIGENS E APLICAÇOES DE

RECURSOS
ORIGENS DOS RECURSOS 178.627.90.9
APLICAÇÖES DOS RECURSOS 178.621.90.9

UNO SCHWARZ IVALDO SACHT
,

Diretor Superíntendente Técnico Contabilidade
CPF Ni? 122.957.449-20. CRC/SC 3968- CPF N9 0.19.637.599-15

34.739.885
44.0.68.80.5

44.0.68.805
78.808.6-90.

30.3.331.493
8.880..266

, 294.457.227
222.934.894

-

71.522.333
57.11"2.441
14.40.9.892

127.285
535.319

12.438.60.7
1.563.251
1.135896
421.355

ACUMULADOS
Em 31.12.83

427.355

(21.368)

50..197.120.
50..1-97.120.

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

Farmácia Paraná
Admínistrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos de experiência
sob. a direção de Neila Maria da Silva - CRF-1402/SC, filha de Jaraguâ do Suk

'

A�lament� de receitas, �edicamentos, perfumarias e os melhores preços d� praça
estão aqui. Venha conferir! - Mantemos convênios com Sindicatos.
Av. Mal, Deodoro, n9 1.771 (perto da ponte do Vailatti), Fone 72-1689 • ,JS/SC.

JE COMEMORA O SEU DIA
,

o 21 de abril marca o "Dia Nacional da Ju
ventude Evangélica" e um programa especial será
cumprido no Distrito _e na Comunidade Evangélica
de Jaraguá' do Sul. No dia 20, hoje, a partir das
16 horas, os jovens evangélicos do Distrito, em nú-.
mero que deverá atingir a duzentos, participarão
de uma recreação esportiva na Arweg e amanhã,
tomam parte no culto às 8h3o. e posteriormente
cumprem- programação no salão comunitário da

Capela Nossa Senhora de Lourdes, no Rio Molha,
que constará de palestras, reflexão � recreação. O
Pastor: Günther Boebel, de Joínvílle, será, o pales
trante.

CINE JARAGUÁ S.A. - CGCMF 84432962/0191-90

EDrrAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores acionistas desta socie

dade para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária e

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

sua sede social, a Rua CeI. Emilio C. Jordan, 103 _ Jara
geá do Sul - SC, para deliberarem sobre a seguinte or

dern do dia: 1) Exames, discussão e votação do Relatório,
Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e De
monstração Conta de Resultado, relativo exercício 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) P�ação dos honorários da diretoria para o período de
01.10.84 a 30.09.85; 4) A Ré-ratificação da AGO rea

lizada em. 14.05.84; 5) Assuntos diversos.
Jaraguâ do Sul,' 02 de abril de 1985.

DORVAL MARCATIO-Diretor

F,oto Loss
Brindes na revelação de seus filmes

Você escolhe: blusão de nylon, bolsa térmica,
máquinas fiotográficas, luvas ou posters.

Só o LOSS. que dá presentes.

Miromaq Equipamentos PI
Escritório Ltda.

Máquinas de escrever Facit-Olivetti, Calculadoras Fadt,
Sharp e Dismac, Móveis Esdi e Imalasa, Móveis de aqo
Mojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven

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

São Bento do Sul - SC.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VARZEANO TERÃ 32· EQUI
PES E TORNEIO INicIO
Das 35 equipes inscritas ao 30

Campeonato Municipal de Fute
bel Varezano, 32 confirmaram e

vão participar. Destas, 29 toma

rãe. parte do Torneio Início, que
será. disputado nos dias 10 e 05
de .meío, no Estádio do Figuei
rense ,na Ilha da Figueira. Na
Chave Verde estão Nova Alian
ça, Portuguesa, Corinthians, Flu
minense, Cohab, Guarani, Sea
ra e Canarinho; Chave Amarela
Atlântida, Faculdade, Figueiren
se, Cantareira, Santo Antônio,
Malhas Fruet, Arsepum e Inde
penderlte; Chave Azul - Vila
Lenzí, Colúmbia, Ind. Reunidas,
Rio Molha, Tubarões, São Pau
lo, Olaria e Pinheiros e, Chave
Vermelha - Canto do Rio, Kar
kéi, Santa Luzia, Brasil, Bangu,
Manchester, Floresta e Vetera
nós Saturno.
O Torneio Início começa no

día lOde maio e será encerrado
no día 5, no Estádio do Figuei
rense. As quinze partidas do día
10, a partir das 8h, são: Pinhei
ros' x Fluminense, Canarinho x

Karkei, Bangu x Independente,
Corinthians x Cantareíra, Brasil
x Guarani, Rio Molha x Canto
do Rio, Santa Luzia x Nova Ali
ança, Portuguesa x Arsepum,
Malhas Fruet x Cohab, Faculda
de x Manchester, Veteranos x

Columbia, Floresta x S'Paulo, S.
António x Figueirense, Vila Len
zi x Olaria, Tubarões x Sortea
do entre os perdedores. O tem

po de duração de cada partida
será e 30 minutos e o campeão
o "ínítíun" entra com um ponto
de vantagem sobre os demais.
na primeira fase de classifica

cão. Os três primeiros colocados
receberão troféus e no caso de
empate serão cobradas penali
dades, em séries de 3, 2 e 1 chu
tes e, persistindo o empate, a

decisão, acontecerá na moeda,
isto devido ao tempo limitado,
segundo Raul Rodrigues, da Di
visão Municipal de Esportes,
promotora do Campeonato.
SCHMITT: BAEPENDI FORMA
NOVOS TALENTOS
O vice-presidente do Depar

tamento de Futebol do C.ABae
pendi, Guida Schmitt, deseja im
primir nova dinâmica no depar
tament€) .com vistas a incentivar
€) próprio desenvolvimento do
futebol em Jaraguá do Sul, que
soírau :

uma queda abrupta nos

últimos anos.. Para tanto, diz ser

importante a colaboração dos
.

país e- da sociedade, na forma
ção de- jovens talentos, assim
como o' faz, há ano e meio, I)

próprio Baependi .que hoje pos
sui um plantel infanto-juvenil
respeítável' e que participará do
Torneio' da I:.iga Jaraguaense de
Futebol, ao. Jado do Seleto, Bo-

tafogo e Estrella e, também, dos
Campeonatos Citadino e Esta
dual Juvenil, este último, ao la
do' do Botafogo. :
Três integrantes do plantel a

zurra ,participaram na semana

passada de treinamentos na S.E.
Palmeiras .em São Paulo, por in
tercessão do ex-goleiro e trícam
ão mundial Ado (que é jaragua
ense e sobrinho de Guida). São
eles o zagueiro Gilson Müller, o
meio-campista Sandro Schmitt. o

Tôto e o César Arenhardt, o Ga-
.

úcho. Os técnicos MeU1.1ca 'e Vi
cente, do juvenil do Palmeiras,
se agradam e em julho ou final
do ano estes atletas voltam para
São Paulo, onde participarão de
novo período de testes, com gran
des possibilidades de serem a

proveitados.
JUDO OBTEM BONS RESULTA
DOS NO ESTADUAL
O judô do C.A.Baependi, com

o patrrocínio da Kohlbach, par
ticipou nos dias 13 e 14 de a

bril, em Curitibanos da final do

Campeonato Estadual de Judô,
categorias juvenil, júnior, sêni
or e feminino. representados pe
los .atletas Sílvio Acácia Borges,
Jean Charles Leoní, Sérgio Leo
ní. Jandir Pereira e Kátia Beirão.
Sílvio conseguiu novamente o

título no categoria peso pesado
sêníor e Sérgio Leoni foi oter
ceiro colocado no peso leve

JUnIOr. Os demais obtiveram
também boas colocações.
Sílvio e S-érgio, foram convoca

dos e vão representar o judô de

Jaraguá do Sul, no Campeonato
S1.11 Brasileiro, a ser realizado
nos próximos dias, em Curitiba.
Já no dia 5 de maio, em Join
ville, acontece o Campeonato
Regional Mirim. e Infantil "A"
e "B" e, pensando nessas dispu
tas" o professor Sílvio Acácio

Borges programou um torneio

.' interno, nas dependências do

Baependi.
CRUZ DE MALTA INICIA ES
TADUAL COM VITORIA
Uma vitória apertada, mas bas

tante Valorizada ,marcou a es

tréia do Cruz de Malta no Cam

peonato Catarinense Amador,
.

versão 1985. A partida foi dispu
tada em Rio da Luz e a vitória

I

de 3 x 2 sobre o Ipiraríga de São
Francisco do Sul, garantiu a líde-

. rança cruzmaltina, ao lado da
Embraco (Joínville), que goleou
o D.Pedro .de Corupá, por 4'a O.
O jogo entre Atlético e Botafo

go, em São Francisco, não foi
realizado e deverá acontecer em

oportunidade próxima.'
A segunda rodada do Estadual

Amador marca para domingo,
día 21, três partidas: em Corupá
- D. Pedro x Botafogo, em Rio da
Luz - Cruz de Malta x Atlético
e em São' Francísco - Ipírenga

. x Tupy, A Embraco folga.
JOGOS ESCOLARES REGIONA
IS FORAM SUCESSO
Com a participação de oito

unidades escolares e 335 alunos
atletas, a Divisão de Educação
Física e Desportos da 19a Ucre
realizou com sucesso, de sexta
feira à domingo, os V Jogos Es
colares Regionais - Categoria Ju-

venil, no Ginásio de Esportes
Artur Müller. De acordo com o

Chefe da Difid, Professor Wal
dir Giese, após as trinta partidas
no voli.bol, basquete e handebol
a classiifcação final, por ordem,
foi esta: Basquete F - l.São Luís,
2.Abdon Batista e 3.Holando M. '

Gonçalves; Basquete M - l.São

Luís, 2.Abdon Batista e 3.Miguel
Couto; Vollbol F - l.Abdon Ba
tista, 2.Roland Dornbusch e 3.
Holanda Gonçalves; Volibol M
1.Abdon Batista, 2.Roland Dorn
busch e 3.Lauro Zimmermann.
Handebol F - LAbdon Batista, 2.
Roland Dornbusch e 3.Lauro
Zimmermann; Handebol M - 1.
São Luís, 2.Abdon Batista e 3.
Lauro Zimmermann.
GUARAMIR1M: SELETO REATI
VA O FUTEBOL
Foi reativado, após paralíza

cão de dois anos, o departamen
to de futebol do Seleto Esporte
Clube, de Guaramirim, para a

disputa do Torneio da Liga Ja

raguaense de Futebol, previsto
para iniciar neste domingo, 21
de abril. Na direção do clube,
atualmente e de forma provisó
ria, está a comissão formada pe
los .desportistas Dinaldo Reinke,
Alceu João Butschardt e Jair
Tomelin. O apoio financeiro para
a cobertura das despesas de ma

nutenção será concedido pela
Prefeitura Municipal e empresas
do Município e com isto, o Se
leto volta as atividades futebo
lísticas, ocupando o seu destaca
do lugar dentro do esporte-rei
da microrregião.
EMPRESAS DISPUTAM O CER
TAME SESIANO HOJE
O Serviço de Esportes do Cen

tro de Atividades do Sesi de Ja

raguá do Sul, inicia às 13 horas
deste sábado, no Estádio do Bo

tafogo, na Barra do Rio Cerro,
ao Torneio de Futebol de Campo,
envolvendo 16 empresas. Joga
rão esta tarde Eletromotores
Weg x Manisol, Met. Lombardi
x Seara, Jaraguá Fabril x Mar
-catto e Weg Máquinas x Weg
Acionamentos. Amanhã, dia 21.
a partir das 8 horas. Indumak x

Met. João Wiest, Ind. Reunidas
x Neves, Malwee x Fruet a Fri
gumz x Weg Química. Destas e

quipes, quatro se classifícarão
para a grande final, no dia 10 de
maio, também no Estádio do Bo
tafogo.
PROVA DE CAIAQUES ACON
TECE DOMINGO

. Será neste domingo, dia 21, a

Corrida de Caiaques .promoção
da Hermes Macedo/Div. Muni
cipal de Esportes, ·com o apoio
da Imprensa. A mesma acontece
rá no Rio Itapocu, com três bate
rias (até 14 anos, até 18 anos e

categoria livre), e saída aos fun
dos da· recreativa da AAKoh!
bach, na Epitácio Pessoa e chega
da sob a ponte Abdon Batista. O

. trecho tem cerca de dois quílô
metias e os caiaqueiros deverão
superar os . obstáculos naturals
do curso.: para tentarem os tro
féus, medalhas e prêmíos-surpre.
sa- que serão oferecidos.
ABERTURA DO CERTAME DE
BICICROSS ,i\, TARDE

O Jaraguá Motor Clube d'irá.
início na tarde deste sábado, ao

40 Campeonato Jaraguaense de
Bicicross (ta etapa), na Pista Mar
catto ,a partir das t4 horas .. O
certame consta de oito provas e.

é patrocinado pelas Bicicletas
Monark/Lojas Breithaupt. que
são os locais onde as ínscríções
poderão ser feitas. E ainda sobre
o esporte do pedal, o ciclista
Sílvio Roberto Ewald, como cor

redor avulso ,participou domín
go, em Florianópolis, da sezun
da prova do Campeonato Estadu
al de Cíclísmó, onde obteve a

quarta colocação ..

EQUIPE KOHLBACH COMPETE
EM CANOINHAS
A Equipe Kohlbach de Auto

mobilismo, participa neste do
mingo" em Canoinhas, da 3a F

tapa do Campeonato Catarinen
se de Automobilísmo-Dívísão 1,
com os pilotos Sávio Murilo Aze- .

vedo, na Força Livre e Orlando
"Padilha" de Souza, na categoria
1.600cc. A escuderia jaraguaense
é a atual líder do Campeonato,
condição que irá defender em

Canoinhas. Após esta etapa, a

seguinte será em Mafra, dia 12
de maio, e, a posterior, dia 16
de Junho, em Jarazué do Sul.

.

COPA UNJBANCO MOVIMEN
TA O SALONISMO
O Campeonato Citadino Adul

to da Líza Jarazuaense de Fute
balde Salão, a "Copa Uníbanco",
já realizou seis rodadas no prí
meiro turno, todas com muito.
boamovimentação, Duas rodadas
foram desenvolvidas nesta sema

na e duas outras acontecerão na

seguinte: día 24, quarta-feira. na
Arweg, 19h - Unibanco x AAB'B,
Jaraguá Fabril x Marisol às 20h
15 e, às 21h30 - ArweQ x Urbe
no. Na sexta-feira, dia 26. no Ci
násio Artur Müller. às 19h - Ar

weg x Jaracuá Fabril, 20h15 �U•.
níbanco x Marisol e às 21h30-
Conexa x Móveis Weber.
NÚMERO RECORDE DE PITO
TOS NA PROVA EM JARAGUA
A segunda etapa do Campeo

nato Catarinense de Motocíclís
mo-Velocidade, realizada domin
go no Autódromo Arthur Brei

thaupt, em Jaraguá do Sul,' apa
nhou um número recorde de pi
lotos nas pistas catarinenses, pro-

. porcionando um excelente ní
vel de disputa. Mais de 50 pilo
tos competiram nas diversas C'l.

tegorías, cuias resultados dos

primeiros. colocados são estes:
Ciclomotor - t.Hilário, 2.Cláudio

e 3.Alexandro, todos de Jara-
. guá; 125 cc - 1.Clademir (Laçes) I

2.Douglas (S.Bento) . e 3.Fdt::r

(Schroeder); 180 cc - Luiz Carlos
(Blumenau), Paulo Loucof.Ille) e

Márcio (Tubarão): 250cc - 1 Pau
lo Louco (J11e), 2. Volkmar (�('h
roeder) e 3. Luiz Carlos (Blume

nau);. Força Livre Estreanteq
l.James (J11e), 2.Ademir Ro-tue

(Lages) e 3.Edson Marcosf.Ille]:
. Força Livre PC e POC - 1. L11;7
Carlos (Blurríenau), 2.volh.:ar
(Schroeder) e 3.Procópio (Blume
nau). Cerca de três mil pessoas
acompanharam as provas. A pró
xima será no dia 5 de mato, em
Rio do Sul.
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As Anotacões de Flávio José
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Defenda a natureza e a vida', Filie-se ao Partido Ver
de. Pedidos de tníormcções para a cx. postal 2949, Curi
tiba. Este o texto-relâmpago do Partido Verde que está
nascendo no Brasil e que tem na sua carta principio a

ação básica de preservar e restaurar o equilibrio da na

tureza, Tai uma boa oportunidade aos defensores do
meio-ambiente. Na redação, temos material a respeito.

,_ O PDS de Jaraguá do Sul sentiu domingo a sua pri
meira grande e real dificuldade durante à Convenção.
O quórum mínimo foi estabelecido poucos minutos :an
tes do término da votação. Antes, com a máquina admí
nístratíva municipal nas mãos, tudo era mais fácil. Ago
ra, como oposição, sente as grandes dificuldades, mas
está aprendendo a ser realmente um Partido.

.

-'- ,O novo presidente do PDS, José A. Kiitzke, quer ma-
·

ís [araguaenses Í10 governo estadual. A participação do

munlcípío é minima e 'Zeca quer reverter a situação. A
lém do "chefe" que ocupa cargo por méritos próprios
na Bescor, Paulínho Bauer, na Erusc, foi indicado por
JoinviIle, a cujo Diretório Municipal integra. Udo é

indicação de Arfenír Werner. E nada mats.

_ Entre Udo e Paulo, a "briga" é grande. Ambos ro
'daram quilômetros percorrendo municípios da região,
.' domingo, durante as Convenções do PDS. Querem ser

candidatos a deputado. No entanto, recente pesquisa
indicou que o nome preferido é o de Eugênio Strebe.
-Ganhou disparado a preferência, mas reluta concorrer.

Um cargo de expressão no governo está nos seus planos.
·

_ Nos arraiais do PMDB, nada de novo no "front" em
termos de Convenção Municipal. O Dr. Fogaça, prest-
"dente do Diretório, aguarda instruções das Executivas
Naéíonal e Regional para -a Convenção em julho. Se é
que vai sair. E quanto ao novo Diretório do PDS, reno
vado em 75%, Fogaça considerou "fracos" os nomes a-

· presentados. .. Nem mais, nem menos.

_ O PMDB ainda não tem nomes para concorrer a de
putado; Mas dependendo do candidato, o prefeito Dur
val Vasel quer fazer o mínimo 18 mil votos em Jaraguá,
dos 35 mil eleitores que supõe-se o município terá em

'86. Para ser eleito, o candidato a deputado deverá re-

·
ceber, .no mínimo, 25 mil votos, segundo cálculos. Os

· municípios vizinhos completariarri a soma.

'_ O Prefeito comenta com convicção os seus cálculos,
..cue inclui 3 mil votos ao deputado Roland Dornbusch.

·

se· este concorrer a reeleição, como candidato índepen
dente (não lançado pelo Diretório). Ö resto ficaria para

, o PDS e aos pára-quedistas. Há quem discorde da maté
mátíca dó burgomestre. O fato é que quem vai dizer a

, verdade é um só: o povo. Ele decide.

� O Partido da Frente Liberal, no Estado presidido por
Wílmar Dallanhol, pretende Instalar comissões provisó
rias e núcleos do partido em todo Santa Catarina, nos·

J99 municípios. Em Jaraguá do Sul, embora poucos acre
ditem, o PFL também poderá florescer, abrigando po
líticos dissidentes do PDS e do PMDB. No ar existe Iu-

,

maça, 10gÇ>, deduz-se que há fogo. Aguardemos, pois.
-, Muita gente "torceu o nariz" com a derrubada de
duas árvores defronte a Estação Ferroviária, pela Pre
feitura. O secretário Balduino Raulino justítíca dizendo

" aue elas atrapalhavam a visão dos dois painéis da obra
, de arte, mas garantiu que no local serão implantadas
, tloretras, "Arrancamos duas, mas já distribuímos e plan-
tamos seis mil mudas", argumentá o Badu.

- Exercitando a futurologia, um político comentava es
.ta semana que o deputado Octacílío Pedro Ramos deve-

,

rá ser:o candidato do PDS à prefeitura, em' 1988. E já
prevendo uma futura coligação, o nome lembrado para
vice-prefeito foi o do ex-vereador Regínaldo Schiochet.
O grupo do Reginaldo ganharia algumas secretarias no
novo governo municipal. Pago para ver!

BALAS E CAFÉ S ASS E

O PRAZER DE FAZER'

BEM fEITO

PROVEI

interliga
A, Engepasa-Éngenharía

do Pavimento" concluiu no

final da semana passada
a pavimentação asfáltica
ela' Rodovia JGS-346, que
liga a BR-280 ao municí
pio de Schroeder. A obra
havia sido iniciada na ad
ministração de Victor
Bauer e com a mudança
do governo municipal foi
paralizada ,sendo posteri
ormente assumida pelo Ca
verna do Estado ,através
de gestões dos prefeitos
Aldo Pasold e Durval Va
seI ,de Schroeder e Jara

guá do Sul, respectivamen
te.

Asfalto

Assim, o trecho de 3.800
m faltantes para

'

atínglr

Durval foi ,

a

Schroeder
d ponte que divide Jara
guá e, Schroeder foi exe

cutado pelo Estado, bas
tando agora somente a

sinalização que o Depar
tamento de Estradas de

Rodagem deverá executar.

Para o prefeito de Sen
roeder, a pavimentação as

fáltica significa a reden
ção do município, que
sempre teve dificuldades
de acesso em função do
leito da rodovia, que ora

apresentava excesso de
poeira e ora lama e bnra
coso Aldo anunciou que
convidará' o governador
Esperidião Amin para a

inauguração oficial, assim
.como enviará, através da

"

de Lazinhopo�se
O prefeito Durval Vasel trução da nova ponte de

participou terça-feira à. concreto sobre o Rio Ja
tarde .das solenidades de raguá, que proporcionará
posse do ex-senador da nova ligação rodoviária
República Evelásio Viei- entre Jaraguá Esquerdo e

ra (Lazínho) ,na Superin- a Barra do Rio Cerro: Qua
tendência da Sudesul, em tro empresas 'se inscreve
Porto Alegre. Autoridades ram e apenas duas se ha
e cónvidados dos três Es- bilitaram -(as demais não
tados do Sul comparece-' completaram a documen
ram ao ato. Vasel, ao lado tação), sendo a Construto
de outros ,catarinenses, ra Mama, de Curitiba e

participou da audiência
\
a Empreiteira Stein, de

com o novo superíntenden-p Blumsnau. O custo da a

te, que destacou os seus, bra, de 40m de extensão,
planos de dar. atendímen-j ,7m de largura da pista e

to principalmente na área'- '1,5m em cada passeio, Je

social, às populações des, (verá ficar entre Cr$ 380
baixa renda .

��' e 'Cr$ 390 milhões.
O Prefeito considerou De outra parte. infor-

muito oportuna a sua par-\ .mou Durval Vasel aue fo

tícioacão na posse, "pois; ram iniciados os 'serviços
assim abrimo's uma nova , de terraplenagem do no

frente para a liberação de vo cemitério municipal, na
recursos financeiros do. Vila Lenzi, assim como a

Mmlstério do' Interior a' Secretaria de Planetarnen
Jaraguá elo Sul. servindo to está elaborando o pro
a Sudesul também como jeto para a construcão da

mediadora das nossas rei- capela mortuária e depen-
vindicações à União". dências, que terão 380m2

PONTF/CEMTTP'lUO de área. As obras devem
Saiu na terça-feira, dia começar ainda no primei-

1.6, a licitação pera COD� ro �emestre

Vila Nova ganhará 5 creches
domiciliarei

ao País

O Projeto Creches D0-
miciliares .da Ladesc, vai

implantar em Jaraguá do
Sul 16 creches ,através da
Secretaria de Desenvolvi
mento Social e da Comis
são Municipal de Creches
Domiciliares. As cinco,
primeiras serão implanta
das no bairro Vila Nova,
onde a Comissão Munici-

. paI desenvolve um traba
lho integrado com a As
socíação de Moradores,
trabalho este iniciado do

mi_ngo, , qtIando a coorde
nadora da Comissão, Sra.
Alfa Pam:plona, reuniu-5e
cO,m dirigentes da Assocja
ção e moradores, e:lÇpondo
a. fúncionabilidade das
creches domiciliare� ,os
seus objetivos e quem ]20-

de ser atendido pelo pro
grama.

Um grupo de senhoras
presentes manifestou inte
resse em serem mães cre

cheiras e outras irão PH
ticipar às 14h30 deste do
mingo, día 21, no Colégio
Roland Dornbusch. de no

vo encontro com a Com1s
são Municipal de Creches
Domiciliares - que é for
mada 'Ror várias entidades
visando definir detalhes
para o início da operação,
previsto para o dia 02 ele
maio.

Essas' creches serVlrao

de modelo para as demais
que serão implantadãs
em Jaraguá. do Sul, em

outros bairros.

Amvalí, junto com opre
feito de Jaraguá .um ofi
cio agradecendo o émpe
'nho do governo estaauat
para a concretização da tão

,
sonhada obra, que inter
ligou Schroeder ao resto
do País, por asfalto.

INAUGURADA' ESCOLA

No últ1mo sábado, dia
13, às 15 horas, foi ínau-"
gurada a Escola Isolada'
Schroeder I, construída em
convênio entre a Prefeítu-:
ra . Municipal e o Gov�r
no do Estado .através da
�ccretaria da Educitr&Ó.
Autorídades munícípeis
.e educacíonms, 'além de
pais e alunos mercarac

presença no ato ínaugurat,
c·:nforme o prefeito Aldo
Romeo Pasold, que' in
!OI:tllÖU ainda o início da
Ietlftcação da Rodovia
SH-020, que liga a Av.Mal.
Castelo Branco a Duas
Mamas. A retificação está
sendo executada em con
vênia com o Fundo' Esta
dual de Assistência Rodo
viária-Fear .da Secretaria
dos Transportes e Obras.

Wagner traz�
..,,, ,

recursos a

região
O Superintendente da

Fundação Catarínensa OQ .

Cultura e Více-Presídente
do Diretório Municipal do
PDS, Udo Wagner. -consí
deroú muito importante
a renovação de 75% ha
vida em Jeracuá do 5111,
no Diretório, "o qU'3 mos
tra que o partido estâ se

oxízenando.com gente no
va e idéias novas para
os próximos embates �-
,leitarais". Udo informou
que esteve na noite - de
quinta-feira . em Corupa,
repassando o convênio. de
Cr$ 2 milhões a Associa
cão de Pais e Professeres
do Colégio Estadual .Tere-
.sa Ramos ,para a constru
ção de um palco destina
do as atividades cultursls

.

do estabelecimento.'
"

E na noite de ontem,
sexta-feira , açompanhado

,

do .deputado Octaeílío
Pedro Ramos,

-

participou
'da assinatura de convênio
entre a Prefeitura Munící
paI de Massaranduba e o

Governo do Estado� citra
'vés -da Secretaria de Cul-

.

tura, Esporte e Turismo,
no valor de Cr$ 20 mi

lhões,'paia a conclusão das
obras da arqUibancada do
Estádio Municipal. Qs re

cursos sei�o r�pãssadQs à
Màssàràndub'a

'

em duas
parcelas de Cr$' 10 m�
lhões, em 30 e 60 dias, reF·
pectivamente. _._,.:':�; _,-:
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