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JARAGUÁ DO SUL -:- CIDADE SíMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

ro, no trecho compreendí-:
do entre a Prefeitura e a

ruo
.

Domingos da Nova e

apresentar-se-à "hors CQn
ccurs" a: hmJgrra estu
dantil da - cidade de Ja
gUdmu_\!a, Paraná, 'com

posta de 110 integrantes ..

Todas as corporações par
ticipantes receberão cer

tificados 8 a primeira co

locada em cada categoria.
.prêmíos nos valores de
Cr$ 1, Cr$ 1.5·e Cr$ 2
milhões, respectívamente.
Para efeito

.

de Julga
mento - segundo o secre

tário Balduino Raulino ",
serão observados no as
pecto musícal a afinação.
él melodia, a harmonia e o

ritrpo e, na apre.sentação
vIsual, a marcha, a vesti-
'menta (não o luxo, mas a

uniforinidade) e a cón-

servaçãodosin;s:t�ru�m�e�n�t�o:s.�!;����==�����====����::�����
A primavera. retribui a dedicaçãa ao seu jardim. ARTAMA Exposiforás CromadoS: i

�-------�----���--�---------

Jaraguá forma a Associação das Microempresas
contribuindo com estes e

buscando nos mesmos,

todo apoio possível. sem

por em risco a indepen
dência, o que descaracte
rizaria a entidade de clas
se, sob pena,mesmo,de ab
sorção e consequente per
da de força na continui
dade da luta.'

classe recebe todo o res-
,

paldo
.

e a retaguarda da

Acímpeví. de Blumeneu.
A AMEVI participou nos

días 18 e 19 de setembro,
em Curitiba, do I Encon
tro Nacional das Associa

ções de Microempresas,
no auditório do Sesi, nu

ma. promoção do governo
do Paraná e Ministério
da Desburocratização.

Buscando a união das

pequenas e microempre
sas. em torno dos proble
mas que lhes são .comuns.
sobretudo a sua auto-a-

-

firmação no· contexto so

cial e. econômico e repre
sentat�vidade junto as

esferas governamentai&-,
foi fundada no dia 10 de

setembro a A:;;�9Çia.çª0
Coro.ßfçiil-l t>. Industrtel

'

de
Micro e Pequenas Empre
�ª§ do Ya.le do Itapocu
(AMEVI), com .sede em

Jaràguá do Sul e cujos
estatutos foram publicados
no 'Diário Oficial do Esta-'
do do dia 16, segunda
íeíra.' O seu presidente é

o Iotógraío João Pedro
Steinbach. vice-presidente
Manuel Osório de Souza"
secretário João Sílvio Za

cko, 2° secretário João

Dercilío Crescencío.
_

te

soureiro, Valdino Junkes
e 2° tesoureiro Mário
Schramm.
A AMEVI, .de acordo

com º seu presidente, es

tá em tese de registro e

terá abrangência sobre
todos os municípios da

microrregião. Hoje exis
tem cerca de doze empre
sas associadas, "número

que deverá multiplicar-se
muitas vezes,' a medida
que a Assocíeção seja co

nhecida e comece a efe
tivamente realizar e -tra
zer benefícios à classe das

A nová ' entidade de

Nil Iete, iJS 14 .jevens que concorrerão esta

noite, no BaepêJ1di, ao titulo de Garota Atlânti
da FM, durante a promoção Noite' AllânUda, do

-Rotaraet Club. Detalhes na .págtna doís.

de Fanfarras
Marechal

,

'seraCampeonato
na

A Secretaria de Educa

ção, Cultura, Esporte e

Turismo, marcou para o

dia 12 de outubro, a' rea
lização do 1° Campeona
to Regional de Fanfarras

micro e pequenas empre- que tem por objetivo pro
sas", sublinha João Pedro mover e aprimorar o' de
Steínbach, ao "Correio do senvolvimento das técní
Povo", cas musicais \e a forma-
o Presidente da AME-' cão Cívica. cultural e ar

VI,. participou no Iínal-de tística de seus partícípan
agosto, em Brasília ao Ia- teso Do Campeonato, po
do de representantes de derão participar entidades
associações congêneres do escoláres ou não, particu
Estado, de audiência com

. " lares, estaduais, mUnICI-
o presidente Jose Sarney. pais e convidadas, regu-
e .çom ,os ministros PGauulso._ larmente. constituíd.as, n.asLustosa e Roberto
ma- EI di A'

categonas Ianfarvas sim-
. o.' e IZ que a 5S0- 1 f c ;

cía
- ê

t t I despí p.es, anrarras com come-
çao -e o a mente ,e�pl- tas lisas de qualquer for,

da de correntes pohtíCas 'n1ato t n l' I d
partidá

.

_. b _'
ou. o

.

a Ie a e e

'. flaS, mas que us fanfarras com pIStO.
cara o melhor entrosamen-
to possível com os pode- O acontecimento terá

n�s;'�m todos os níveis, lugar na Av. Mal. Deodo-

Hoje é dia de Feira ede Teatro
TEATRORealiza-se neste sábado.

.

na Praça Angelo Piazera
e rua Quintino Bocaíúva.
defronte a Prefeitura a

Feira de Arte e Artesa
nato do mês' de setembro,
quando também será co

memorado o Dia da Ár
vore, com a entrega gra
tuita de quatro mil mudas
de. diversas espécies, pro-.
duzidas no horto-florestal
do município e apresen
tação de um jogral pelo
centro' cívico do Grupo CASA DÁ cutTURA
Escolar Albano Kanaler.: . O .Superintendente . dá

.

.

Outras atrações de palco: Pundacão Catarínense de
lOh, dupla de bandeneo- Cultura, üeio Wagner, na .

nistas, 10h30-Grupà Musí- presença de correlegíoné
cal Ramos e Rael (Joín- rios do seu partido e 'da
ville), 14h-canto e violão . diretoria da StAR;' entre
com Adríane Fischer e gou às 17 horas de ontem,
Elisabeth Müller e. às' �e),Ctá-feira: àqúel�, entí-
15h30, apresentação do dade, cheque de ér$ 28
Grupo Musical Cruzeiro.' milhões, para as obras de
A. Feira vai das 7 às 17 construção da Casa da
horas.

.

Cultura de. Jaraguá do Sul,

Numa promoção da FUR

dação Cultural de Jara

guá do Sul e Sociedade
Cultura;"Artística, o Grupo
de Teatro "Tuiuti", de Cu
ritiba, encena esta' noite,
às 20h3Ömiil:, 'a peça "O
Contestado", no salão da
Comunidade' Evangélica
Luterana. O, custo do ín
gresso será de apenas Cr$'
2 mil.

'

::
..

,

Obras
v

no' : acostaméto .. iniciam
breve, .. ,. ,,' .,

'.

verão.. coroeç�r' n�.. próxí-
. ,.ma semana, segundo o

O DNER garantiu recur ..
· prefeito Durval. Vasel.

sos da ordem de Cr$ 450, com a 'prefeitura arcando
rr:ilhões. par� a recupera- ,co�, ,-o transporte ßo J;J;)a-,
çao dos 10 quilômetros teríal e refeição dos ope
de acostamento da BR� ráríos. .. J;> _lV.1}IllClpi9� vai
280, da ponte Abdon Ba> <também cobrar a parttel
tista à divisa de Guara- pação 'do 'DER/SC

.

na 0-

mírirn.. Os ttabalhos de- bra,
.

Finalmente
dos

sairá
.

ampliàção
'CorreIos'

.'

.... A Diretoria Regional de Santa Catarina _da
Empresa Brasileira de Correios e- 'felégrafos,' .-a
través do titular Guida Alfredo Heisler. em ex,'
pediente ao Chefe do Executivo Municipal de Ja

raguá do Sul, datado de ·10 de setembro, >nforma
que recebeu da admínístração central da empre
sa. autorização' para providenciar a licitação pú
blica para reforma e ampliacão da Agência da
ECT na e_idad�-de 1:ara,guª, po Sul. ';"J ;-, ::;: ..•:

Para a licitação dos servícos a Diretoria
Regíonal remeteu à Prefeitura, os "pröj etos de àr
quitetura, :eara a aprovação do ante-projeto. pe
ça fundamental para a realização da lidtaçãa
pública. Caberá a, empresa venced01;a da con

necessária �e pâ_gán1entó'-das táXàà eX}!Tfdas pela
corrência e, encaminhamento da documentação
municipalidade.

. ,

.
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ROTARACT _ CONCÚRSO' ATLÄNTIDA FM,
.

NO BAEPENDI
.

Acontece neste sébado: no Baependi, a pro
moção beneficente do Rotareet Club, a Noite A
tlãntída FM, com a escolha: da Garota FM de Ja

raguä do sei. que será brindada pela Relojoaria
Avenída. Um esperto desfile de modas também
acontecerá.e ingressos antecipados, dando direi
to a concorrer a um vale de Cr$ 500 mil em mer

cadorias na Relojoaria Lanznaster, poderão ser

edqu.rídos junto as Lojas Fruet, Relojoaria .A
venída, Kamísão, .Buttok e Lanchonete Smurf''s.

.

Um júri escolherá a qarota Atlântida FM de

Jaraguá do Sul entre as o'tmitas concorrentes,

que são: Adriana Siqueira, Cínara Schulz, Crts
ttane Magali Marcelíno, Marlene Ristow, Mar.a
Helena Pacheco, .Márcla Luíza Voigt, Margareth
Denise Schmidt, Marionice Pscheidt, Marlene Lei

er, Maristela Ramthum, Rita de Cássia Alves Si

queira', Soraya Salete Isolani, Tânia Maria Simão
e'Vera Lúcia Corrêa.

'A promoção está agitando a City e os amigos
do Rotaract esperam a presença de toda a galera

.

jovem à noite, n�':Baependi. Começa às 23 horas.

Fabiola do Amaral Costa, Pais: Nél
son Tabajara (Maria Aparecida Sant'
Ana) do Amaral Costa.

.

Anita de Souza: Pais! João Irineu

de
.

Souza e Erica de Souza ..
CASAMENTOS'
De hoje, na Igreja MatrízSão Sebastíão. de' lOh-Alcí
des' F; Cardoso/Iseltna Cardoso; 16h15-Euclídio Velo
so/Maria Luíza de Oliveira, Osmar Deretti/Elenir Vol
pí, Ademir DaÍcanale-/Sônia Glowatzki; 17h15� Valmor
Scheuer/Váldete Dorow e, às 18h-Sandro de Oliveiral
Maria Aparecida Rita. Na Barra, às 17h-José Ricardo
Heck/Josefa Wisnieski e às 18h30,-Pedro Carlesso Vi
eíra/Blízàbeth Buzarello. Na: Igreja Evangélica, às 17h
Adido Persch/Lídíana Lange e às . Ißh-Iríneu Buden
dorf/Márizete Plebarrí.: Parabéns!
INTERACT

.

Elegeu o seu novo Conselho Diretor. Na presidência
Bvandro stussiato, vice Fabiola do Amaral Costa, se

cretaria Vera Regina Senff,.' protocolo Karin Schultz.
Diretores Avenídas - serviços ínternos Fabíola do A.
Costa, da comunidade Vera R. Senff, internacionais
Céanní Valduga Cruz e financeiros Vilmar Silva.

Nossos amigos da So- A Casa da Amizade, .na
ciedade Rio da . Luz, con- continuidade de suas a

vidando para uma confra-· ções filantrópicas, doou
ternízaçãe logo maís : à dtas passados à APAE
tarde, para marcar festi- Cr$ 200 mil e à Ação So
vamente os seus 70 anos cíal, e-s 314.500 em rou
de fundação, Muitas sur- pas, bem como, Cr$' 30Ô
presas estão reservadas. mil ao Rotary, para o Nä.-

.

O encontro acontecerá no tal da Criança Pobre. Su-.
Salão Berg, reunindo as-

.

as integrantes estão ago
sociados e a imprensa. ra empenhadas na venda
Foi concorrídíssíma se-. de cartões de natal.

gunda-feira, a -inaug.ura- De 28 de setembro a

.ção do Centro .. Admínís- .

04 de outubro, um grupo
tratívo do Grupo Weg e de senhoras das socieda
a palestra de Eggon João des jaraguaense e joín
da Silva. Elogios'

.

fartos· vílense. participa de uma
ao bom gosto e. acabamen- excursão a Santos, São
to do prédio foram dirigi- Paulo, Poços de Caldas
dos à diretoria, que após (MG) e Aguas de Líndóia.'
recepcionou -os convida- (SP), O roteiro incluí a vi
dos na Arweg. sitação a vários locais tu-
Funcionários do Banco rísticos dessas cidades.

Meridional da Região 3,
.

realizam sábado próximo, Receberam com lanches,
em Jaraguá,

.

um Torneio
.

na quarta-íeíra.: as suas a'"

Regíona 1 que culminará migas, as sénhoras Tere
à noite -no Juventus com za Camargo Inchauste e'

um baile, promov.do pelo Carla Haake Mayer, em

Sindicato' dos Bancários suas vivendas; E com um

com eleição da maís bela jantar recepcíonou grupo"
bancária. O' Conjunto "Je- de amigos o ,casal Márcio
ito Natural". de. Curitiba (Vera) Marcatto,
animará o ambiente.
Troca idade no próximo

dia 24, quando completa.
18 anos, a bonita e sim

pática Helena Cristina
Lübke, acadêmica em Le-.
tras pela Furj. Ela rece
be esta tarde as suas a,

mizades, para comemorar

a data. Daqui, seguem os

cumprimentos, assim co

mo à orgulhosa mamãe
Vani.
A Paróquia São Sebas-·

tião promove neste sába
do. dia 21, á partir das 18
horas, uma churreccar'a
no pátio de festas. O car

tão custa Cr$ 15 mil. cem

direito a um churrasco.

pão e salada, Essa chur
rascada' substitui, este ano

a tradicional Festa de São
Sebastião.

Com música do Grupo
Stagíum 10,' da Capital,
as 3as séries do magisté
rio do - CoI. Lauro Zim-

mermann, promovem na

Sociedade Diana, em Gua
rarnirím, os. concursos Rai
nha dos Estudantes e Rai
nha da Primavera. Con
correm as jovens Denísia
de Souza, "Carmen' Zipf
Roseli de Souza, Queli
Melchi�retto, Patrícia Di

as; Angela.Mielke, . Rosí
Iene Longui. Regina Bar

dín, Ilete Riegel, Juraci da
Silva, Regina Rodrigues
e Giceli Valcanaí. Come
ça às 22 horas.
O Rotaract Club de Ja

raguä do Sul, realizou sã

bado,. no Parque Malwee,
encontro íestívo para mar-.
car o primeiro ano de ser

Viço, após a sua reativa

ção. Na oportunidade, os

rotaractianos homenage
aram com uma placa de

prata o. 'jornalista -Plávío
José Brugnago, deste jor
nal, "pelo apoio e amiza
de que nos vem confe
rindo". A coluna agrade
dece a distinção.
Ö Líons Clube de Coru

pá, promove neste domín-
, go dia 22, no Salão Paro

quial São José, uma fei

joada beneficente em prol
dos carentes da .comuní
dade. Os cartões custam

Cr$ 10 mil e estão à ven

da na Farmácia Mafli e

,Av. Mal. Deodoro n9 1.121, ao' lado da Praça
.

no Restaurarite Gruta Ver-

Paul Harris .. de. O· Lions aposta no

--------'--..,..-'-----------,-------:-, .. sucesso desta promoção.
,_.

A Casa da Amizade de
..�

Jaraguá do Sul, como faz
todos os anos, realizará
no dia 13 de outubro, ;:\8

20h,
.

no Baependi, desfi
le das debutantes. Ingres,
SOG a Cr$ 1 mil (crianças)
C Cr$ 3 mil para adultos.
A renda .reverter-se-á ..pa
ra o Natal da Criança ,Po
bre, do Rotary Club.

'

Mamãe Coruja
Artigos Infantis, bljouterias, perfumes e

c08méUcol
Representante exclusivo dos famosos perfumes e

cosméticos L'Acqua Di Fíorí.
Rua Barlo do Rio Branco, 168-Jaraguá do Sul-SC.

FONE: 12-0695
- ............-------------------1

Jóias; relógios, pulseiras, anéis, alianças, prataria
e artigos em ouro é na .

Relojoaria AVENID-1 .

"Sempre um bom presente à sua escolha"
,

Na Marechal, 431 • na Getúlio Vargas, n" 9

DROPES: . Breve pinta' na
praça um bonita' cartaz de· .

Jaraguá do Sul, mandado
confeccionai pela Secet;'
De muito bom gosto por
sinaL!;O Sarau

.

do Arco
da Velha, do' Lions Cen
tro, sábado último, no Ju
ventus teve boa írequên- .

cia.!/Boa participação . de

público teve também o

Baile da. Primavera,
.

sex.

ta-feira última, no'Bae

pendi. II Abertas no Ba

ependi, inscrições para o
torneio de encerramento
do ano, de tênis- de cam

po.!/Troca idade . día 23;
com os nossos cumprimen
to; o prefeito Durval Vª-.
se'l·e amànhã,' dia ·22, .€)

Padre J0&0 .Heidemann.
Parabéns!,

Dê flores a quem você ama, Decorações
.

de Igreja e salão, buquês. arranjos, plantas
moa 'sJUluamewf) entrega a domícílío.:Atendlmen

to pôr'profi,.iooal no ramo e .

:Casa' das Flores

..Cefina Cabeleireiros
Atendimento uníssex. Experiência comprovada em

certes, penteades, maquílagens-e tratamento ca-·

;pilar, com aparelho infra-violeta. . Profissionais
altamente especializados.

,

" Rua Gumercindo da Silva _ Fo�e. \7�-2165
,-

ao lado ·da'·t':á1xa ÉCODÔBllca' - ....

I
I
i'

-- -" .. -. - �- .--- .. � ---
. - .- ,.". - _. _.�_ ............. - ._ :-' - . _" ""---_- ..... -
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Faculdada da· Administração disporá de 65 vagás
: Foi o coroamento de u- Henrique, do senador Jor
lIla luta de sete longos a- ge Bornhausen, do verea.

nos, que vimos obstinada- ' -dor Ademir Izidoro,' do
mente perseguindo e on- secretário da Educação
de .chegamos até mesmo Moacir Thomazi, dc pre
a, 'admitir perdida". Assim sidente dfl Acaff' Lauro
.declarou, emocionada, 4 Zimmer, do Conselho Es
díretora da Fundação E- tadual de Educaçr ( , de
ducacíonal Regional Jara- tant JS outros. que na so

guaense! FERI), professo- m i dos esforços cc ncretí
ra Carla Schreiner, ao a- zarein o sonho ,:e 'mplan
nú�ciar a aprovação e as- tar no muníeípio, potên
sínatura do competente ela industrial e econômica,
decreto, pelo Ministro da' a Faculdade de Admínls
Educação Marco Maciel tração de Empresas, cujo
e. pelo Presidente da Repú- anúncíc da criação deu
blíca, José Sarney, crían- se durante a Semana do
do a Faculdade de Admí- Administrador, numa fe
nístração de Empresas de Hz coincidência.
Jaraguá do Sul, no dia 11
.de setembro passado,' con- O curso de Administra
forme o "Correio do Po- ção de Empresas terá du
vo" informou em primeira ração de cinco anos e dís
mão. porá de 65 vagas, funcio-
Cärla 'destacou o apoio nando já a partir de 86.De

recebido do Conselho Cu- 04 a 14 de 'novembro, a

rador da Ferj, do prefeito Acafe abrirá ínscrícões
Durval.Vasel, dös empre- para o seu Vestibular U
sêÚios' Eggon João da Síl- nificado/86, que oferece
va. e Gerd Eqgar Bau- rá também as vagas des
mer, do deputado Luiz te novo curso superior em

'Comunidade inicia, discussão do Plano
.

AConteceu na sexta-feí
iii, .día 13, no Centro Em

'Pr�sct.riÍil de Jaragué do
Sul, ,ö primeiro, passo pa
ra a mobilização da co

munídade, através das

ljUqs principais lideranças,
objetivando �" 'elaboraçã?
dó novo plano diretor Ií
sico-territorial da cidade.'
Um grande número de lí
deres comunitários parti
Cipou do encontro, do qual
marcaram também pre
seilça o secretário, de Pla

nejamento' do Estado,
Francisco de Assis Cor
deiro, o prefeito' Durval
Vasei,'<) vice-prefeito Dé
cio, Piazera, além, da e

q�ipe 'téqliça, que foi a

pr��nta.da a9s presentes.
O secretário-chefe do

Gipi�, : Fràncisco Cordei
ro, lembrou na· oportuni
dade a assinatura de con

vêi:lio,', ,recentem.ente, en

i:Í:e.o -'Estado e a Prefei
tura,. ptu'a 'q\1é se viabili
zasse. a elaboração do pla
na.. '" Para. o Secretário,
"são as

.

lideranças que
farão o plano; dando, as

sim, ,total respaldo as di

r.etrizes que a nortearão.

Pç)l:. isso" a participação
comunitária é decisiva

�ra' que se possa desen

YQlvê-la, ,para que se tra

ce, de forma' ordenada, o

luiuro da cidade, para. o
bem-estar das gerações
pósteras, sem .prejuízo .

à

. q�ali�ade de vida".
. ,.Cordeiro acrescentou '

,','(\iJ;��do' que o traball)o é

I NÃO FAÇAMÖS DE' NOSSOS RIOS
cemple:ico, face as diIIlen- . LIXEIRAS IMUNDAS. '

sÔes 'da· 'cidade,,: requeren- SALVEMOS, OS RI�S ITAPO�U E JARAGUA
do, por isso" () esforço e ���;';';;"'�__"' IIIÍI --I!1111'"

a participação de lodos,
no sentido de que se via
bilize na prática o progra
ma governamental, atra
vés da integração com as

ações do município. Já
o prefeito Durval Vasel
destacou. que o plano di"
retor será a lei máxima do
município .para um cres

cimento ordenado" dando
condições às gerações
futuras conviverem num
ambi.ente que cresceu

COll) planejamento.

O Prefeito ressaltou e

elogiou a atuação do se

cretário Cordeiro no a�
tendimento aos pleitos de
Jaraguá do Sul, apelando
às lideranças, para que,
quando convocadas, efe
tivamente participem dos
encontros, IIpois o êxito
depende da participação

Dia da
Dentre as inúmeras ma

nÜestações de carinho e

apreço ,pela passagem. do
Dia da Imprensa, come

morado a 10 de setembro,
data que marca a apareci
mentö do primeiro jornal
brasileiro, a "Gazeta do
Rio de Janeiro", no ano de
1808, o "Correio do Povo"

registra a recebida da Cã-
'mara de Vereádores de

Jaraguá do Sul, por soli-

Jaraguá do Sui.
A Diretora 'da Ferj in

formou ao "maís antigo"
que estão em fase final as
obras de construção .do

segundo bloco, que cons

ta de duas salas de aula
e dependências .de lazer.
Os recursos foram própri
os da fundação, através
da venda e leilão das mer
cadorias doadas pela Re
ceita Pederal, com a mão
de-obra cedida graciosa-'
mente pela' Prefeitura Mu
nicipal., Concluído este
projeto. a Ferj- partirá, a

gora. à busca de recursos

,junto ao Governo do Es
tado, para substítuícão dá
cobertura do bloco atual,
que não oferece seguran
ça em vista das físsures e

xístentes, O plano é �ubs
títuír os calhetões por te

lhas de barro.Nos próxi
mos .dies será realizado o

laudo técnico e orçamen
to, para encaminhamento
ao governador Espendtão
Amin.

"

Diretor
efetiva de todos nós".

JÁ INICIADÓ
O arquiteto José Fer

nando Marques da Fon
seca, que chefia a equípe,
informou na ocasião que
os trabalhos foram inicia
dos já há um mês. A fá
se inicial consta de aná
lise e coleta de dados so

bre o município de Jara
guá do Sul, em todos os

seus aspectos. Os servi
ços, de aerofotogrametria
estão sendo licitados e pa
ra melhor desenvolvimen
to dos trabalhos, o muniçi
pio foi dividido em treze
regiões e ,sete grupos
com' líderes da comunida
de; que'discutirão e deta;.
lharão :todos os pormeno
res acerca, dos dispo�iti�
vos e, dos conjuntos que
formar�o o plano diretor.

"

I:mprensa
citação do' vereador AJ"
miro Antunes Farias Fi-:
lho, do deputado federal
João Valvite J>aganella,
Coordenador da Bancada
do PDS/Santa Catarina,
de Lauro Caldas Lopes,
de _Caxias do Sul- RS e,

ainda, da agêncié!, de Ja�
raguá ,do' Sul ,do Banco
Nacional ·S.A. Agradece
mos .as cita'ções.

vai formar' Orqueetr,a.
Câmara'

SCAR
de .. ;

O crescente íncentívo às promoções. cultura-. .

ís e artísticas, nos últimos doís anos e meio, prín-:-
cípalmente, em Jaraguá do S�l, tem despertado. _

a .partícípação popular e ensejado o s1!lrglmento·'
de valores antes desconhecidos, seja pela talta de

oportunidades, seja pela falta de .':
: '

'

valorização. A- nova 'dinâmica' imprimida pela. ad- ,

ministração munícípal, no setor, é tida como a'.
grande responsável.. juntando-se a ela" a' S_?cie- .

dade Cultura Artístíca, formada- por UI:@.a plêiade
de abnegados amantes da arte e, da culfra. '

A SCAR,' espelhada no Interesse despertado
pelas apresentações, frequentes de orquestras e

conjuntos, está" iniciando movimento para a· for

mação da 'Orquestra .de Câmara de Jaragué do

Sul, que deverá contar com Os variados instru- ,,"

mentos musicais (de teclado, corda, sopro, ba
teria e outros), visto que.' conforme o presidente
Rolf Botho Hermann. "Se somos o terceiro par
cue índustríal, o terceiro arrecadador de ICM do
Êstado . e ostentamos tantos outros títulos, é jus
to qua também: sejamos destaque na música, nas' '.

artes plásticas ,e nas, demaís- variações .culturais,
.

para as quaís podemos desenvolver o potencial,
aqui existente". ,

"

. Entende Rolf Hermann que é chegada a' ho, -.,

ra de unir forças para a formação dessa Orques
tra, pera a quill, a próprta Escola de Música. da.",
'SCAR, dispõe dê, alunes em vários ínstrumentos: .

�
além de professores qualificados. A .necessídade :

maís imediata, dà SCAR, para que a idéia se . pro- . '

pague e se cumpra dé (ato, os objetivos, é de vlo-
.

la (semelhante ao víolíno] e· víoloncelo: tantos,"
os instrumentos como os intrumentistas. Neste '..

sentido, o Presidente apela' àqueles que têm. Co- :'

nhecímento sobre os '�meSIIlos, - "que entrem'em. :.'
contacto, com o próprio" na Carroçarias Atgi ou,

, '

então, na Escola de Música,· na Rua Luíz Kienen;
ínteressados no empréstimo" na venda, ou na

própria execução ínstrumental..
" '

Também aqueles que queiram aprender 'mú
sica QU que manifestem desejo dé participar da

Orquestra, ou, quiçá,' ensinar a -ínstrumentaçêo: ,

poderão, igualmente, contactar com à entídede-.
cultural jaraguaense.. ." "

Fa:z;enda propõe. ant.�çlpaçã(L,::��Ul
o ,secr�tário da, Faz�n.� prOpOsta foi criticada; RO

da, Nélson Mada}ena, rE;!'\.l.� entanto,� ficou ,âecidi�a �,a

ni,u segunda-feira os em- fonnação de uma'·:comis�
presários cataTlnÉmses, são; pára estudaf a pi'��
propondo a antecipação ta do sécretáno -da Féizen:
parÇl dezembro ," do. reco- da, se âéeíta:',ou ilã,o> :.�,
IhimentO do ICM 'do mês '·-A ':ébmissãb, ,; qú� '�eili
de janeiro do próxí�o a- dentre os· seLts

.

·irielÍlbtos
no., A anteCipação 'visa o advogado, Alidof . Lue..,
pagar o 13° salário dos de'rs, do Grupo Weg, :'dê
funcionários públicos' es- JÇlraguá do Sul, anunciará
taduais e que este ano na próxima semana· se a.:
incide eIl,! 75 pot cento, ceita oU não: a: propç>st�:
sobre a remuneração. 'A de Madalena.

"
.

'Agradecimen'lo ','
,

A fam�lia da sempre lembrada ,
,

MARIA ;DE LURDES �GEL GE��Nt
falecida no dia 12 de setembro, às 4hl5; com.

a idacÍe de 46 anos,,"àgfadece sensibilizada
..
as ma

nifestações de carinho, amizade, e conforto. espi
Titual, recebidas de. parentes, amigos e--pesseas de

,

·suas relações; 'assim como' as ,flores, ,c:oroas e a

companhamento do fétreo ao ,Ce�itéiio Munid
paI. Agranece tambéin aos,mediCés 'dós Ho�pitais ,

Sãa'José e J�raguá e ao Padre. João. Selhorst, pe� .

las palavras' :a� confotto e: àq\Íe1es que'pattic�pa-' : ;

ram da Missa de 7° Dia, realíZâda ontem' á noite, ,;
na Igreja Matriz. " ",

..

: ..
'

',� ", ,',' :' '.'

,

Jaraguá,do Sul, 21 de ªetembro d� 1��5 ..
�, .�. :� )I,
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Aniversariam hoje: 21'
Dia 25 de agosto

Sr. Haroldo Schneider, em Andersen. filho de Luiz
Ita]ai',', .Sr, Max Sehne.ider '. (Marli) ··Morbis;'
em <Rio I Cerro U; Sr. Al-
fredo Gustavo Horst" em Dia 29 de agosto .

Fpolís: Sra. Leocádia Pe- Carla,' filha' de Waldino

dri Demarchi, Marli Reck, (Iraei) 'Klítzke. Diego, fi

Alexander Marcel Dum- lho
.

de José (Ariane)
ker, Sra. Lídia, Maas Volk- Wéber.
mann." Dia 30 de agosto
Aníversaríam dOJ;Dlngo Thomas, .. filho, de Gílmar
Padre 'João 'Heif;lemaIlJl, (Elenice) Schwanz. Sara;
Vigário da Paróquia, Sr. filha de José' (Marlova)
Juarez' Müller. Sra. '.DU- Ubelakí.: 'Wiison, filho de
via Paterno Doering, Sr. Wi�sOI\, (Rubii!)" Rabelo,
Ari Wo�ski" Osny Wa.- Dia 31 de agostockerhage 'Jr., Sra. Lour-

, Andréa filha de Marcos
des" esposa de Marcelino
Zanghelini; Sr. Renato (Isolde) Drews.

Cuilherma . Stulzer. L.uiz Dia 01. de setembro ,

Antonio Darem, . Iara Aha, -filha' de Luiz (Isabel)
Blank.

,,'
' .

Demarchí. Odínei, filho de

Dia '23 de setembro , Osníldo (An�) Kamchem.
Sr. Durval

',' VaseL Prefei- Dia 03 de setembro ,

to lv,hlriíçlpal;' Sra. 'Cecília Roberto, filho de Walde
Tarnawskí. Sr. Ottomar lín (Leoníta) Butzke. Juan"
Gaia, em Itajaí; Sra. Mar- filho de. Mario (Celia)
tina J..íesemberg, Sr. Horst, Reínert.
Steín, em Joinville; Aldo Dia 04 de setembro
Voltolíní, Nivaldo Lind- ' ,

ner,
-:

Márcia Maria Holler" Míchele,.: filha de Renato
", (Maria) Tecila. Cleíton.

Rogerio', 'Edson Krüger," filho de: Alvaro (Cleonir)Sr. Elíàs Brugnago. 'Masche. Samuel, filho de
Dia ,2� de setembro .

Maurí (Maria) Zanghelíní.Sr. Art:ur Erschíng, Sr. Ni-
valdo Adalberto Freíber- Dia 05 de sétembrO

ger, Sra. Adelina Scheuer I
'

'Pioney,' filho de Qsvim
Sra. Cecilia,

.

-esposa de (Lourdes) Bíchenberg. Jeí
Theobaldo Hagedorn, Sr. ceane, filha de Izequiel
Olegário S�inghen, Sra. (Terezihha) Gomes. Jak

Deis! Maria Pereira Berns-
.

son, filho de lrineu (Dor-
toff, Waltrudes, Mielke, li) Homburg.

" .,

Sr. Waldenir LUi;z, Fr�i- Dia 06.de seteplbro
berger (Tuti); Sra. Ruth. Cristiàno,' filho de José
Venske ,Oechsler.' (Div;a) ,Martins. ,Feman-
Dia 25 de setembro do, filho de Waldemar:
Rogério Luís Gonçalves, (Roseli) Radünz.
Sra. Hermínia Tomaselli, Dia 07 de seteinbro'
Sr. Gerhard Grützmacher, Diegó, filho, de 'Gilmar
Sr. Õttmaf' Kieutzeld, Sra. (Rüth)' Schalinski. Fernan
Isolf;l� da Costa Behr!ns, da, filha de Ivo (Ivete)em, Guara,mirim; Sr. ';ér - An,dos jos.
gio, Zonta, Mima Adriana
Kra1.lse, Sr. Tarcísio Fis�

Dia 08 de setembro.

cher,' em Guaramirim. Leonilda e Maria,' filhas

l>i� 26:(ie sete�brÓ de José (Raulina) Bosham�

St� Walter Lawin, Sra. O�
mer; Walmir, filho de Cu:..

tilia' Sçhmidt Ferreira, eIn niberto '(Laurita) Bahr.

G\,J.aramitim;, Sr. Ingoma( Fabiano, filho de Milton

H:9r�b1.lrg, Aldírio Luiz (Marli) Ribeiro. Gilson,

Oliveira, lierberto Georg.
filho de, Gildo ' (Maria)

Sra. Ema J. Hruschka. Borba. Everton, filho de

Dia 27 de setembro' Alexandre (Iràci) Soares.

Sr. Wolfgang Weege, Sra'. Ria 09 de setembro
Carla Mey Meinert, em Fabricio, filho de' Afonso
Jlle; Sr. IIson Lemke, em (Leonina) dos Santos. Ro
R,io' da Luz VitórÚ�;' Sra.' çlrigo" filho de Valdir (1-,
Maria Dias Angelo, Sr. raci) da Silva.

Leopoldo Boshammer,
Sra. Rosane Jahnke Vai
latti, Liliane Horst.' San-
dra 'Psch,eidt. '

'

FALECIMENTOS

--��-----------�

OTIMA
OpORTUNIDADE

Dia 12 de setembro
M,aria de Lurdes Fugel
Gerent, 45 anos. Valen
tim Volpi, 5� anos.

Dia 14 de setembro
Elisabeth Ida Fuschsber
gei, 84 anos. MarianQ
Witkow.sky,

.

82 anos:'

Dia is de setembro
Mal1tina Marques Dani,
9'1 a.9'S'.

Vendo, ou troco por
terreno, uma casa' em

alvenaria, de 234m2,
construída, sobre terre-,'
no' de ,4.120m,2,' no cen�
tro dA ,cidade. Tratar
Pelp:s� fones 12'-�88 ou

72'�2990.: I -

� -, ,�

caRRElO 'DO POVO

Proclamas da Casamento
MAROOT ADELlA GRUBBA LEHMANN, Oficial do I{.:

gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, ris
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram ein

Cartório exibindo os documentos exigidos pela Ieí, a fim de se

habilitarem para casar, os seguintes;
Edital 14.456 de 11.09.85. do e resídente em Rio
Narcízo Klein' e Carmelí- Cêrro I, neste distrito, fi
ta Gessner lho de Amandus 'Rengel
Ele, brasileiro, solteiro, e de Efigênia Satler Ren
pedreiro. natura! de Jara, gel. Ela" brasileira, sol
guá do. Sul, domiciliado e teira, operária, natural de
residente em Estrada . Ga- Jàraguä do Sul, domícíli
ribaldi, neste distrito, li-, ada é residente em Rio da
lho de Raimundo Klein e Luz I, neste distríto, filha
de Herta Wendorf Klein. de Erwin Gutz e de Erica
EIii,

"

brasíleíra ,so1te-i�a, KréutzteldtGutz,
do lar, natural de Jaraguá Edital 14Ó461 de 13.09.85.
do Sul, domiciliada e r-i- Eduardo Siegfried Schíe
sidente em Garibaldi, we e Rosana Köhntopp
neste distrito, filha de E- Ele, brasileiro" solteiro,
gon Gessner e de Aíída comerciante, natural de
Rowe Gessner. Joinville. .neste Estado, do
Edital 14.457 de 11 .09:85. miciliado e residente na

Hermínío Delflore SUn- Rua Camboriú, 80, ap, 901,
ghen e Dalva Traínottí, ein Itajaí, neste Estado,
Ele, brasileiro, solteiro, filho de Evaldo Schiewe
auxilíar de escritório) na- e de Heleníce Röhricht
tural de Rio, dos- Cedros, Schiewe. Ela, brasileira,
neste Estado, domiciliado solteira, bancária, natu
e residente em Rua Carlos ral de Joinville, neste Es�
Meier. 64,' nesta cidade, tado, domiciliada e resí
filho de Elpidio Stinghen dente nâ Av. Mal. Deodo
e de Rosa Stinghen. Ela, ro da Fonseca, 391, nesta
brasileira, solteira, do lar, cidade, filha de Ronald
natural de Jaraguá do Köhntopp e de Ruth Köhn
Sul, domiciliada e resíden- topp.
te ria Rua Carlos Meier, ,Edital 14.462 de 13.09185.
64, nesta cidade, filha de J.a,dr Pellís e Marlene
José Trainotti e de Ani- Pellense

"

ta Bankhardt Trainotti. Ele, brasileiro" solteiro,
'Edital 14.458 de 11.09.85. estofador, natural de Luís
Elmir Hoffmann e Marlt Alves, neste Estado,

,

do
de Melo miciliado e residente na
Ele, ,brasileiro, solteiro, Rua Sergipe, 64, nesta ci�
operador de computador" dade, filhö de Marcolino
natural_ çle Jaraguá do Sul, Pellis e de Valdemira dos
neste Estado, domiciliado Santos Pellis. Ela" brasi
e resiàente, na ,Rua Join� IE!!ra, solteira" auxiliar, de
ville, ,2973, ne$ta cidade, custos, natural de Cllrith
filho de Egon Hoffmann 'ba, Paraná, domiciliada e

e de Elfrieda Baade Hof- residente na' Rua Prefêito
fmann. Elil, brasileira, José Bauer, 19, nesta ci
solteira, auxiliàr de escri- dade, filha de Nicodem��
tório, natural de Apiúna, Pellense e de' Terezinha
lndaial, neste Estado, d9- Zimmen::ann.'

' ' "

miciliada e 'residente na E,dital 14'.463 de 13.09.85.
Rua Joinville, 2913, nesta Cópia recebida do c�rtº-
cidade, filha de José Ger- rio de Itapocu-Sc. '.

mano de Melo"e de lrme- Silvio da Silva e Ivanilde
lina Kempei de Melo. Ud.a da Silva
Edital 14.459 de 12.09.85. Ele, brasileiro, solteiro,
Célio Ivo Schmitz é Maria natural je Gaspar, 'neste
Clar1ce Greller Estado, domiciliado e re

Ele, brasileiro, solteiro, sidente em 'Jaraguá' do
auxiliar de escritório, na- Sul, filho de Antônio Jo
tural de Luís Alves, neste ão da Silva e de Malvina
Estado, domiciliado e re- Lúcio da Silva. Elal bra
sidente na Rua Sánta Ca- sileira ,natural de Itapocu,
tarina; 182, nesta cidade, neste Estado,' domiciliada
filho de José Hercilio Ma- e residente em Barra do
chado Sehmitz e de Elvi- Itapocu, em Itapoéu, nes
ra Schweitzer' Schmitz. te Estado, filha de Arnol
Ela; brasileira, solteira, do da Silva e de Lidia Coo,

operana, natlt-ral de Ja- noratt da Silva.

raguá do' Sul, domiciliada Edital 14.464 de 16.09.85.
e r!,!sidente em Nereu Ra- Agemiro Luis' Krause e

mos, neste distrito, filha Rosane AneUse Wortmey
de Victorio Gretter e de er _ Ele, brasileiro, soltei
Maria Pedrotti Gretter. ro, mecânico, nat. cie Ja
Edital 14.460 de 12.09.85.', raguá do Sul" dom. e re

Adalberto Aluizio :Q.engel sid�nte na Rua Leopoldo
'e Marli Gútz. JaQ.ssen, 304, nesta cidade,
Ele, brasileiro, solteiro, filho de Arno Krause e

mecânico; natural de Ja- de Anastacia' Freiberger
ragua do Sul, domicilia- Krause. Ela, brasileira,

solteira, costureira, natu
ral de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

Rua Leopoldo,
'

Janssen,
304, filha de Wilhelm Jó�
henn Wortmeyer e de A-,
nalísa Bieging Wortmeyér,
Edital 14.465 de '16.69.85.
Adilson Lopes de Amo
rim e Terezlnha Cardoso
Ele" brasileíro, solteiro,
operário,' natural de . Ma-'
fra, neste Estado,' domící
liado e .residente no cea,
junto COH'AB;, quadra 08"
lote 20,' nr. 30, nesta Ci;

dade, filho de Edgard Lt>..;
pes de Amorim e 'de Ig�
nes

.

'Carvalho Amorím,
Ela, brasileira " soltelfá,
operária, natural de Rio�
do Oeste,' neste Bstado.
domícíhada e, resídente
na Rua Joaquim Francisco
de Paula, 891, nesta cida
de, fílha de Odí João Car
doso e' de Erotidí Sal:)el
Cardoso.

"

,
'

Edital 14.'466 dé 17.09.85:
Cópia recebida 'do cartó
rio de Joínvtlle.' neste Es�
tado.'

"

, "

Vitor', Dias, e Lenlr Caro,
lína de .Carvalho

'

Ele, brasileiro, solteiro,
servente, natural' de Con
córdía, neste Estado, do
micllíado e

-

residente 'ná
Av. Getúlio Vergas, 661,
nesta cidade, filho' de Pó�
licàrpo Dias e de Trindâ�
de Anto:nia Dias. Ela, brá
sileira,' 'solteÍra, talhadei
ra, naturál de Periha, nes��'
Ú� Estàdo, c!omiciliáda" �'ê
residente em,' JoiRville;
neste Estado" filha de Ari
toniQ Marcos de Ca.rva-
1110 'e de Carolin.a dos
Santos Carvalho.

-

Edital 14.467 dE) 17.09.85.
Mario, Francener e' 4cir
Rosa, "

"

Ele,
,

brasileiro " solteiro;
operário, natural de Mqs�
sàranduhaJ: neste, Estad,o,
domidliado e' residente
em Ill)á çla Fig'l:\eira, Iies�
te' distfífo, filho 'de Alör�
si9 Francener ê' oe Ri,nhH
da Francenei." Ela, :t»ràsf
letia, soltéra,'" Operári��
nähiral de Jaragua. do'S!lL
do.miciliada e residentê nà
Ilha, da' Figueira" ne�te
distrito,

','

filha de-Jordão
Rosa e cie Alice Rosa.'

..

Edital 14.468 de 11.09.85.
Moaeir Stipp' I e Helen�
PereIra _

"
"

,

Ele" 'brasileiro, sOIJeiró,
óperàdor de �áquína, na,

tural, de .Manoel:" 'Ribas,
Paraná, domidliado' 'e re
sidente na 'Rua Rio BraIi
co, eJ.P. Guaramirim", neste
Estado, filho de Gabrie.l
Stipp e de, , Florentina
Stipp. Ela, brasileira,' sol
teira, cosiure,irq., nàJuraí
de Rocie.lo(' neste Es(ado,
,doIÍ!içiliada � , residen,te
em Morro, dÇl. BDa. V.t5tà.
,neste dÍstrito;' filha d(ttr·
cttliÓ:' Pere,ita

'

é' de "Ge/fil-
há Soates PereIra.. ,

'
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Vereadores pedem água, telefone e pavimentação
equipamento e sucata. O

,Município quer se desía.
zer de um semi-reboque
graneleiro Randon, com

.capacídade para 27 tone

,ladas, avaliado em Cr$
30 milhões e cerca' de 6
toneladas de sucata de
ferro, a Cr$ 350 o quito ..

o. prefeito Durval Va
sel encaminhou ,ao Poder

L�gislativo Municipal,
projetos-de-lei. Um deles
autoriza a abertura de cré
dito especial, de Cr$ 5'1.
700.000; destinados às, des

pesas de execução das o

bras de dragagem de ca

nais nas sub-bacias o río

Itapocu, conforme o -Pro
tocolo de Intenções firma
do entre" a Prefeitura e o

DNOS e outro projeto,
firma o dito Protocolo
com a 14a Diretoria Regi-

bi-samanalLoto

De 18 a 23 de setembro,
comemora-se a Semana
da Comunidade. Com .a

participação da ,Ucre,
Posto de Saúde, Samae
Acaresc, além de mern-

-bros dé Associações de

Páís e Proíessores, vem

sendo realizados encon-

-tös. para melhoria da qua
lidade da água para con

sumo humano na área ru

nal, doenças veiculadas
Pela água, formas de 'con

taminação, formas de pro
teção, .tratamento e de
smíecção de poços e' cai
xas de água. No dia !n.
realizou-se encontro no

Jaraguá 84, para as esco

las estaduais do Garibal
di; día 20, no Rio da Luz
111, para as escolas de Rio
da Luz e Rio Cerro e no

diá 23, em Três Rios do
Nerte. às demais escolas
isoladas' da rede estadual
baseadas no munícipio.
No dia 14, sábado" na

Escola Reunida Alberto
Bauer.' a Prefeitura e a !�

caresc promoveram um

treinamento para meren
deiras das treze escolas

onal do DNOS, para a e-,

xecução de obras de sane

amento rural no município
de Jaraguá do Sul, e,
também, para a dragagem
das sub-bacias do rio Ita
pocu, objetivando o au

mento da capacidade de
escoamento das águas e

,

recuperação de áreas pa
ra a agricultura. O D�OS
fornece a drag-líne, que
já se encontra em 'Jara

guá. ao fundos do Agro
pecuário.
'()utro, projeto,

é condenada
aliena

é tema

municipais
treinamento

isoladas.
constou

como preparar a alimen
tação para melhoria ali.
mentar, princtpalmente
para o aproveitamento das

hortaliças produzidas na

horta da própria ,escoia,
assim' como a preparação
de bolinhos,' bolos, sucos

e outras 'sugestões, atra
vés de receitas simples.,

Os vereadores apresen
taram vários pedidos, em

plenário. Almire Farias'
Filho, solicitou o envio
de ofício ao INPS, para co
locação 'de placa para in

dicacão do local onde fun
ciona a agência, na Ma
rechal Deodoro. Adernar
'Winter. pediu ao Samae,
a complementação da Te;
de de água na rua Bertha
\Veege" até a proprieda
de do sr. Oscar Olden
burg; Marino Verdi Len
zi, reivindicou à Telesc
o estudo de viabilidade
para implantação de um

telefone público na BR-
280. proximidades do Por
tal de Compras de Jara
guá do Sul e, também o

calçamento complementar'
da rua, Josef Fontana e

da rua José Albus O ve

reador Gustavo Mathedi,
solicitou à Celesc a, relo
cação dos postes de ener-

,

gia elétrica. entre a pon
te Alberto Bauer e a ca

sa comercial Alberto Mo
rettí. em Nereu Ramos o.

ainda, a colocação de três
luminárias, defronte o

Centro Shalon. uma lu
minária ria entrada da Ti
fa Terezinha e outra na

na entrada da Tifa elos
Monos.

o
de Confecções Sueli Llda.�'

. Veste bem Senhoras e Crianças
Fábrica e Loja r
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085 _

Jaraguá do Sul' _ SC.
Loja 2

Rua Reinoldo Rau, n" 530 _ F. 72-2911
Jaraguá do Sul _ SC.I

'-----"'-----

Colégio Conselhoimplanta seu

Deliterativo
O Colégio Estadual Ho

lando 'Marcellino Gonçal
ves, da, Ilha da Figueira,
implantou no dia 10 de

setembro, 6 seu Conselho
Deliberativo. O Conselho,
nas escolas, funcionará
como órgão de implanta
ção e fiscalização do Pla

no Estadual de .Educacão
e tomará decísões a nível
administrativo, pedagógi
co e financeiro, determi
nando diretrizes da escola,
e possuindo membros r�
presentantes de todos os

segmentos da comunidade
escolar, quais sejam, alu-
.nos. pais de alunos: pro
Iessores. funcionários. di
retores e APP.

Integram o Conselho
do Colégio Holando Gon
çalves, os seguintes: re

presentantes de pais de A diretoria do Conse

alunos-pré-escolar Antó-, lho tem na presidência
nio Manoel da Luz, 1 a à ,Sérgio SabeI (pai de alu-
4a séries Adolar Atanasio no). vice-presidente João'
da Costa, 5a à 8a séries Valdemíro Dalprá (pro
Sérgio Sabel e Alécio Ma- fessor) e secretária Ve
rangoní e do 2° grau Edla ralba Maria Freiberger
Krutzsch e José Schmilz: Pereira' (secretária);

representantes dos proíes
sores '- pré-escolar e -l a à
4a séries Natália Lúcia Pe
try e Veralba Pereira, 5�
à 8a séries Marina B. Gon
çalves e João Valdemire

Dalprá, e, do 2° grau
Cleusa Piazza e Dimes
Tarcísio Vanin; diretores
Ivete Lombardi (direção

, geral), Marly Marlene
Gonçalves Pieper (1 ° ;grau)
e Iria Tancon (2° grau);
representantes dos . alunos
5a à 8a séries Jean Carlos
Pereira e Adriane Adratt.
e do 2°, grau - Airton Pe-

.

try e Clarice Kuhn; re

presentantes do corpo ad
mnístratívo - Eunice Ma
ria Strebe e Vanda Ven
turi e, representante da
APP - Líno Dalpíaz.

A especialidade estd
nas mãos de um

prifrssional
POLIMENTOS

-.;".--<--__Lavagem, limpeza de
tetos e estofamentos..

MARSCHALL POLIMENTOS

Rua CeI. Procópio Gomes de Olivei-ra, 227
Jaraguá do Sul/SC

,

. F. 72-0603

'Com a participação de classe cobrarem dos repre
representantes das Asso- sentantes do povo maior

dações Comerciais e In- soma de serviço junto i:\s
dustriais de Joinville, Ja- autoridades competentes,
raguá do Sul, Guaramirim, para que as reivindica
São Bento do, Sul e São ções tenham tramitação
Francisco do Sul, a Co- mais acelerada. Outrossim,
ordenadorla Regional da os empresários presentes
Pacísc. reuniu-se na tarde consideraram lesiva aos in

do dia 6, em Guaramírírn, 'teresses do comércio e das
no Salão Paroquial. Den- próprias comunidades a

tre os assuntos debatidos instituição, pela Caixa iJ

figurou recomendação a conômica Federal, do 3e

Ser apresentada na próxi- gundo sorteio semanal da
ma reunião do Conselho Loto. Por fim, os empre-
Diretor' da Facísc, a rea- sérios condenaram os ter

Iízar-se :

em outubro, pa-' mos do discurso proferido
ra que _a Federação se en- pelo, sr. Sérgio Uiiauo

gaje na reivindicação do quando de sua posse como

norte catarinense visando Secretário do Trabalho ele
o asfaltamen,to, da BR-280, Santa Catarina, principal
trecho Corupá-São Bento mente na parte final em

do Sul e da rodovia Jara- que o novo secretario con

guá do Sul-Pornerode. clama a classe trabalhado-
Comentou-se a necessí- ra a colaborar nà instala

dade de as
-

entidades de ção da "Pátria Socialista".

Qualidade da água
da encontros

--------------------------�,_)

;'

EMMENDORFER COM.
DE VElCUL-OS LTDA.

�) Av. Mal. Deodoro. 557 - Fones
'\72-0655. 72-0060-JUilPuá elo Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Stand'Art Encadernações
Prestação de serviço em encadernações em geral,
comércio de material de escritório e gráfico.

Rua Hermann Schutz, 23i - Vila Lenzi

Fone para recado: ,12-1191.

e .

' PfRSlllllS • BOI • ESQ. DE ALUMíNIO 'I

� ..!.!L!!JAR�!�"• FONE: 10473172-0196 . �

.9
-

PersianaS horizontais e verticais, vidros

temperados, box para banheiros,
divisões, toldos, portas saníonadas, luminosos

e serralheria em alumínio.
Consulte-nosl Qualidade e preço é conosco.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraszuá do Sul

DECRETO N� 1.196/85

Declara de Utilidade Púbica, para fins

de . desapropriação amigável ou judi
cial, o imóvel que espeCifica.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no
uso de suas atribuições legais e nos termos do

Artigo 69 do Decreto-Lei N° 3.365, de 21 de junho
de 1941;
DECRETA:

Art. 1 o.� Fica declarada de Utilidade Pública

para fins de desapropriação, por via amigável ou
judicial, a área de 1.670,77fn2 do imóvel de pro
priedade de HILÁRIO BERNARDO DORNBUSCH,
situado à Rua Bernardo Dornbusch, matriculado
sob o N° 12.157, no Cartório de Registro de Imó
veis da Comarca de Jaraguá do Sul, para im

plantação de Praça (350,57m2) e arruamento

(1.320,20m2) para fins de abertura de acesso a

.

nova ponte sobre o Rio Itapocú.
Art. 20' _ As despesas decorrentes do presen

te. Decreto
.

correrão. por conta de dotação pró
pria d_o Orçamento vigente.

Art. 30 _ .Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

.

Jaragué do Sul, 11 de setemvro de' 1985.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Sec. de Adm. e Fin.

recursos 30S municípios'Mais
A Associáção dos Mu

nicípios do Vale do Itapo
cu reuniu na terça-feira
os contadores das prefei
turas municipais da mí

crorregrao. para . tratar

sobre a realização do or

çamento de 1986, com téc
nicos do Gaplan. Uma das

principais inovações re

fere-se a aplicação da Lei
7.348 (Emenda Calmon),
que obriga Estados e Mu

nicípios a aplicarem 25%
de suas receitas, na .edu-

-cação. Na oportuiidade fo
ram divulgadas as rees

timativas de 1985 e as es

timativas de 1986, do Fun
do de Participação dos

Municípios (FPM)e as es

timativas das cotas-parte
do Fundo Rodoviário Na
cional (FRN), para o pró
ximo ano ,dos municípios
do Vale do Itapocu_,_,

De acordo com o sec re

tárío-executívo J .ávío Le-
u, os valores são os se

guintes: Barra Velha - re

estimativa do FPM pera
85 Cr$ 1,6 bilhão e esti
mativa para 86, Cr$ 3,2
bilhões. FRN Cr$ 55 mi
lhões; Corupá - FPM ré

estimatíva/Bô Cr$ 1,2 bi
lhão e estimativa/86 Cr$
2,4 bilhões; Guaramlrim -

FPM reestimativa/85 Cr$
1,6 bilhão e estimativa/86
Cr$ 3,2 bilhões. FRN Cr$
73 milhões; Jaraguá do
Sul - FPM reestimativa/85
Cr$ 4 bilhões e estimati
va/86 Cr$ 8 bilhões. FRN
Cr$ 313.900 mil; Massa
randuba - FPM reestíma
tiva/85 Cr$ 1,6 bilhão' e
estimativa/86 Cr$ 3,2 bi
lhões. Estimativa do FRN
para 86 Cr$ 79 milhões;
Schroeder _ estimativa/86
do FPM Cr$ 2,4 bilhões
e reestimativa/85 Cr$ 1,2
bilhão. FR.1\J/86 Cr$ 25."
700 mil.

CARGAS DIRETAS PAR'A TODO BRASIL. .

• _ flLIADAANTCSOBN0937�WAGNER T,änsporte,e�omércioltda.�
CARGAS DE JÄR.AGUÄ DO SUL E REGIÂO

pl SAO PAULO" CAMPINAS
. CAMPINAS· SÃO PAULO Ä JARAC(JÃ DO SUL

E REGIÃO

./

AQ1'opecúária
Lavrador

Casa
Lida.

do

Bistribuidora exclusiva das rações e concentrados uGUABI".
Mantém completa linha de defensivos, adubos, sementes

e ferramentas agrícolas.
Loja 1 _ Rua Joinville, 1.194-F. 72-0919-Jaraguá do Sul.

___,.,......__
Loja 2 _ Jarri. � Ri? Cêrro _ JiU8rzuá do Sul -SC

__:---,,� .

do
Blunk . defende a previdência

igualitária
o vereador Ernesto Fe-

. apenas no município. No
lipe Blunk, de Corupá, pedido, encaminhado à
presidente da Associação Bancada Federal do PDS,
dos Vereadores do Vale ao senador Jorge Bornha
do Itapocu (AVEVI), �o- usen e ao deputado Pedro :

licitou, durante sessão le- Colín, o vereador pede ··a
gislativa, alterar a legis- igualdade de

'

assistência
lação -da Previdência Ru- dada atualmente ao tra
ral, para que o trabalha- balhador urbano, beneí.]
dor vinculado ao Funru- cíado Com assistência mé
ral tenha melhores condi" dica fora do município.
cões de aposentadoria. De Corupá, vem a ínfor
"Se o trabalhador rural mação de que começam
contribuísse com 8% so- em breves dias, a implan
bre o maior sàlário míni- tação do calcamento a pa
mo vigente - diz Blunk - ralelepípedos na Rua'
poderia se aposentar com Francisco Mees, de 7.560
um salário mínimo, já que m2, cujo custo será de Cr$
atualmente a Previdência 292 milhões. O término de.
paga apenas .meío salário' entrega' das propotas a

e tem assistência médica conteceu na terça-feira..

Encerrado Promicro em I GNo
O Centro de Apoio à nos, os microempresários

'Pequena e Média Empresa catarinenses atendidos pe
de Santa Catarina (Ceag/ lo PROMICRO puderam",
sq, a Secretaria da In- contar com uma linha es

dústria e do Comércio, a pecial de financiamento,
Prefeitura Municipal de que beneficiou a mil em;
Guaremírím e a Associa- presas em 62' munícípíos
cão Comercial, Industrial de Santa Catarina. E so-

e Agrícola (ACJAG), pro- mente este ano, o PROMI
moveram na noite de CRO já ofereceu apoio e

quinta-feira, no Restau- assistência técnica e ge,�
ran-s Predileto, a reunião rencial a 2:U empresas
de encerramento das ati- industriais, comercíaís e'
vidades do PROMICRO - de serviços de treze'mu
Programa de Apoio Ge- . nicípios, dentre. os quaís
rencial e Creditício às Mi- .' Guaramírim; que teve o

croempresas, desenvolvi- programa encerrado no

do pelo Ceag/SC, em Gua- dia 19, com a entrega dös
ramirim. certificados aos partici

pantes do treinamento ge
rencial.Nos últimos quatro a-

Paróquia São Sebastião
INFORME PAROQUIAL DE MISSAS

Sábado, 21 de setembro: Matriz 19h., Com. São
Luiz Gonzaga 19h30min .. Domingo, 22 de setembro: .'

Matriz S. Sebastião-7h, 9h e 19h., São Judas Bh.,
São Cristóvão 8h., São Francisco 9h30min.

'

CRISMAS 1985
. \

19 de outubro (sábado) _ 16 h Matriz S. Sebastião; •

. 19h30 Barra do Rio Cerro; '20. de outubro (domin
go) - 8h São Judas Tadeu, lOh S. Francisco de
Assis, 19 h São Cristóvão; 26 de outubro (sábado)
16h N. Sra. Aparecida, 19h39 São Luiz Gonzaga;
21 de outubro (domingo) - Bh Santa Luzia, 16h
Santo Estevão.

Celebrante: Dom Honorato Piazera.
.

,

Posto da Vandas. Marcatto":
Chapéus, bonés vizelras, camisas, shorts,

das e cordas.

Fm frente à fábrica. Amplo estacionenrentcceotr

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-ltUle M pOvo' SUPLEMENTO

Viaçiô';' Canarinho 'Ltda.
,

-.

_

c.

Cl transporte carinhoso
Programe bem as suas víagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis-
.

posição os modernes e, confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
Av. Mal. DeOdoro, 987 _ Fone 72-1422

Jafaguá do Sul
.

_SC.
'

Oastil Máquinas Ltda.
E�ipament.s para fábrica de deces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
Destiladores de aguardente e alsmbíques de cobre.

Rua Jcínvílle, 433 - Fone 72-1564
Jaraguá do Sul _ SC

COMERCIAL FtORIANI'
,

-, Máqulllas e Equipamentos 'para Escritórios '

'Temos' à disposição: -Assistência técnica de má

quinaS de escritório em geral, relógio-ponto, au-

tentícadora Burroughs . e caixa registradora.
.. Toda 'linha de calculadora SHARP e DISMAC,
máquinas de' escrever Olivetti novas e usadas,
máquina de escrever eletrônica DISMAC�OLYM
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga-
da, :IXlóveis para escritórios e : acessórios

.

para
máquinas em geral.
Consulte-nos pelo Fone 72-1492 ou na Rua Ve
nAnc10 da Silva Porto, 353. _ Jaraguá do Sul - SC. '

>. •

,.
•

"Propor�ionar
ao homem
do campo
confortos já
usufruídos

pelo homem
urbano"

Carta dos Catarinenses
..

As linhas eccnõrrvcas custam 50% do preço
das convencionais.
Mediante avaliação técnica da geografia do'
terreno, número de consumidores e carga
d, energia, a ERUSC tem construído obras
que 'contribuem para o cumprimento da

,

Carta dos C.atarinenses.

ERUSC
'EletrificaçãoRural de SãnytCllilrina

Gabinete do Vice-Governador

�.
GOVERNO ESPERIDIAo AMINIVICTOR FONTANA, ANO 3

Mecânica TIBERIO·
.:_",

,

Rua, �pold� ��JJi�ro /Do 67
'.

.

�e.ne 72-18$8 _ Jaraguá do Sul
r:

SC.

Inscrições aos

Supletivos 'até

o dia 4,
Estão abertas desde o

dia 18, até 04 de outubro,
as 'inscrições aos exames

supletivos de 1° e 2° graus
e estão sendo realizadas
na Diade/19a Ucre, de se

gunda à sexta-feira, . das
7h40nin às I1h40min .

e

das 14 às 18h. Nos dias
02 e 03, o local de inscri

ções permanecerá aberto
das, 7h40min às 19h.
Poderão inscrever-se

candidatos de _ ambos os

sexos que preencham as

segu'ntes exigências: pa
ra o lOgrau - 18 anos com

pletos ou a completar an

tes de se
.

submeterem .a

última prova; para o 2°

grau - 21 anos .completos
ou a completar antes de
se submeterem a ultime

.prova,
No ato da inscrição °

candidato deverá apresen-.
tar a carteira de identi
dade civil, carteira de es

trang.nro (modelo 19) no
caso do candidato ser es

trangeiro, carteira de i
dentidade militar (para
militares), uma íotovrafia
3 x 4 recente e co�pro
vante de pagamento da
taxa de inscrição de Cr$
6 mil por disciplina, efe
tuado no Besc, em conta
especial Exames Supleti-.
�os.
Np0 serão aceitas ins

çnçoes sem carteira de i
dentidade original. As
provas dos exames su

pletívos de 10 e 20 �(raus,
serão realizadas nos dias
28, 29 e 30 .de .novembro.
no CIP - Centro Interes
colar. "Mário Krutzsch",
Avenida Getúlio,' Vi:t�ga_s-,
Jaragllä do Sul. .

.

'Ci to' s
Lavanderia
'v, a i
mud ar
�

"

.Ltda.,

'. 'S,ªNi�* fl�. 'l"ttJ'i'J ',ip,.bna, p(i)HJI.\�nt.s" �m tedas as linhas de. carrss-panseío

Mti.J�ª à Qas� fie tfecª, ctilDl r�rar.tia de 29 ..890 km .

.

Retifica .tê ••t't�s: . r"l.nàté., reVi sees tê
.

_..als serviçes especii.liza<il8s
-

./.:.,.:._--
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TELEFONES ÚTEIS

Jaraguá do Sul _-Semana de 21 a 27 de setembro de 1985.
-

,

CORREIO 00' POVO

Bombeiros 193
Rádio Patrulha 190
Deleg. de Policia 72-0123
Deleg.Reg./Policia 72-1546
Detran/Ciretran 72-1546
Hosp. São José 72-1977
Hosp. Jaraguá 72-1JOO
Pos.o de Saúde ,72-0789
INAMPS 72-0958
INPS 72-0369'
Pref. Municipal 72-0988
SAMAE 72-0590.
SAMAE (ETA) 72-0161

ou 195
CELESC 72-0924
Fórum 72-02el3
Rodoviária 72-0447
Ferroviária 72-0405
Jornal "Correio do
Povo" 72-0091
Pontos de Táxis 72-0861
72-0914, 72-046f, 12-0661,
12-0216 e 72-1799.

CLUBES DE, SERVIÇO

Rotary Club - terças-fei
ras, 20- horas, no Restau
rante Itajara, Presidente:
Nélson Tabajara A.Costa.
Uons Clube, Centro'

quintas-feiras, 20 h, no 1-

tajara. Presidente: GIlber
to Cassuli.
Lions Cidade Jndustríel >

segundas-feiras, 20 h, no

Itajara. Presidente: Ary
berto Léo Bartuschek.
Rotareet Club � sábados,
17 horas, ,

no Centro de
Inf. Turísticas. Presidente:
Zigmar Raeder.
Interact Club _ sábados,
13h30, no Centro Inf. Tu-

.

rísticas. Presidente:
Evandro Scussiato

:URSO/ TELEFONISTA I
,

, A TELESC está - pro-
'

gramando para o perí
odo de 21 a 25 de outu

bro próximo, um curso

para telefonistas, pre
ferencialmente moças

já empregadas na fun

ção e que não tenham
feito curso semelhante.

Segundo as tníormações
iniciais, o curso íuncí
onará em dois turnos -

diurno e notumo - com

carga horária de 4 ho

ras/dia, cada turno. As

inscrições podem ser

feitas desde já através
do telefone 72-0000,
com o Sr. Stavis e são

gratuitas.

SUPLEMENTO

Página de Serviços
A-N-O-T..E

o -Bsnco Central drvul
gou carta-circular comu

nicando que, a partir do
dia 3 de outubro, esta
rão cm circulação as mo

edas de Cr$ 100, Cr$ 200
e Cr� 500, assim como a

cédula de Cr$ 100 mil,
com a efígie de Juscelino
Kubischek. O laaçarnento
das moedas será no Me
mortal JK, em Bresílía.
numa cerimônia simples,
já detinída.

A partir de segunda
feira, día 2-3" o pão esta
rá custando 25% mais ca

ro em todo o pais, segun
do o - CIP. Com os novos

preços, o pão de 50 gra
mas passará a ser vendido
a Cr$ 250. o de 100 gra
mas a Cr$ 490; o de 200

gramas a Cr$ 960; o de
500 gramas a Cr$ 2.260 e

o de um quilo ii Cr$ 4.350.,
A loto agora é bí-se

manaI. Todas as segundas
e quintas-feiras haverá
sorteio. Para o .de. segun
da-feira, os apostadores
poderão fazer os jogos nas
quartas e quíntas-íeíras da
semana anterior e, os sor

teios das quintas-feiras,
terão as "apostas" abertas
durante quatro dias: sex

ta-feira, sábado, segunda
e terça-feira. Quinta-fei
ra, día . 19, já houve sor

teio
-

pelo novo sistema.

A Varig-Cruzeiro-Rio
Sul, através da subagên
cía em Jaraguá do Sul
(Procópio Gomes 290), co-'
muníca que a partír do dia

, 23, a Rio Sul passa a ope
rar também em Navegan
tes. De segundas às sex
tas-feiras, sai de Nave
gantes às 15h, chegando
às 16h30 a São Paulo. , De
São Paulo a, Navegantes,
segundas às sextas-feiras,
sai' às 16hl5 e chega às
17h45, aqui.
As tarifas telefónicas

estão custando 37,9% rnaís
caras. Com reajuste, a as

sinatura básica passou a

custar Cr$ 13.521 e a fi
cha telefônica Cr$ 200,
ao câmbio oficial.

CURSO DE .PI, EM OUTUBRO, EM JARAGUÄ

O Centro de Apolo à Pequena e Média Em

presa de Santa Catarina (CeagjSC), com apoio da

Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul, vai ministrar nos días 7 e 8 de outubro, no
Centro Empresarial, o curso "IPI - ATUALIZA

çÄO". Será ministrante o bacharel Nicolau Ne

jitailenco, com carga horária de I� horas/aula,
das 8 às 12h e das 14 às 18h. O objetivo é ofere
cer aos participantes, ensínamentos básicos e

Iundamentaís a respeito da legislação do IPI e

como aplícä-lo com maior correção.
'

O curso destína-se aos Interessados em tri

butação, principalmente os que atuam no setor

contábil-fiscal, além de empresários. Cr$ 300 mil
é o valor do curso, cujas inscrições poderão ser

feitas na Associação Comercial e Industrial de
Jaraguá do Sul.

ON, r • .u S

S�ídas, da rodovíäría lide
Jeraguá do Sul para: !i

.

•
-

I

AUTO VIAÇÃO CATA
RINENSE/REX
Joínvílle via BR-I01"
öh2S, 1h30, lOh, 12h, 13h:
50, 16h, lah, 19h e domin
gos às 2Oh30 (extra]
JoihVille via Streit - 9h30.
São Bento do Sul - 7h30,
lOh e 14h3Q. 'São Bento,
Rio Negrinho ,e Mafra -

19h15.
'

Corupá - 7h30, lOh, Hh30,
14h30, 19h15 e' 20h15.
Blumeneu via Vila Itoupa
.va - 8h40, 16h30, 19h e

,

ttomlngos às 201130 (extra).
Blumenau via Pomerode -

7h15, 9h3,), 13h e 17h30.
Blumenau via Timbó e

Indaial - 14115.
Blumeneu. Gaspar, Ilhota,
ltajai, B.Çamboriú, Itape
ma, Tíjucas e Plorianópe
lis - 7h15 e 8MO diaria
mente.
Barra Velha, Piçarras, '1-
lajaí, B.Camboriú, Floria
nópolis (segunda à sába-
rio) - 7h30.

,

ltajaí, B.CamboI'iÚ, Floria
nópolis '(período 'escolar
aos domingos) -, 20h.

PENHA,
Joinville e Curitiba - &1
30, 10h30 "e 16h15. -

"

Pomerode, Tímbö, Inda,ial
"

e Rio do Sul > llhl0 e Ij�
30. _ Blumeneu - 20 h.
Joínvílle e Curitiba (ex
tras, só domingos) - 17h38
e 18 horas .

ITAPrEMIRIM
Blumenau a São Paulo (dí
reto, embarque em Gue
ramirim) - 19h30 e 19h45.

L I T O R 1 N A _ Horárres
\

De Jaragué a S.Francíscc.,
7h. Retorno às 11hSOmiJil.
De Jaraguá a JoinvHte ...::.
7h e 16b30. Retorno às
13h e 18h.
De Jaraguá a Corupá _,

14 e 19 h.

-BIBLIOTECA PÚBLICA

ECT' lança novo guia ,postal

A Biblioteca Pública'
Municipal "Rui Barbosa",
de Jaraguá do Sul, aten
de o público diariamente
das 8 às 19 horas, sem fe- ,

char para o almoço e aos

sébaaos, das 8 às llh:3U.
Ela 'localiza-se na Rua Jo
-ão Piccoli.

.r

A Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos
já distribuíu as suas d

gências, a edição 1985 do
Guia Postal Brasileiro, um

catálogo contendo cerca

de meio milhão de códi-
gos de 'endereçamento
postal. O novo Guia in
clui a codificação por lo

gradouros (ruas, avenidas,
praças, etc.) de todas as

capitais, do país e das prin
cipais cidades, além de

instruções detalhadas de

utilização. Todas as unida
des postais e telegráficas
dispoem de exemplares
para consultas dos usuá-'
rios que, também, podem
adquirí-los., ao preço de
Cr$ 15 mil. O hábito de
incluir o CEP, (Código de
Endereçamento Postal) nos
envelopes, além de facili
tar o trabalho de triagem,
proporciona maior veloci
dade na operação de en-'

trega de correspondências.

• INDICADORES ECONOMICOS
.oRTN
Julho/8S
Agosto/êõ
Setembro/85
CADERNETA DE POUPANÇA
A�osto/8S mês: 8,15 %
Setembro/B5 mês: 8,72 %
INFLAÇÃO
Julho/Só. mês: 8,90% no ano; 89,000/0
Agosto/85 mês:14,00% no ano: 116,40%
ALUGUEL RESIDENCIAL (80% INPC)
Agosto/8S anual: 170.2:% sem.: 61,1 %
Setembro/85 anual: 163,8 % sem.: 54,8 %
ALUGUEL COMERCIAL
AQosto/85' anual: 237,9 % sem.: 79,5 %
Setembro/85 anual: 230,5 % sem.: 76,2 %
INPC (BASE REAJUSTE SALARIAL)
Àgosto/8S

'

76,40% �i,
'

>-'-··�f.Setembro/85 68,30%
Outubro/Só 71,98%
UPC (JULHO A SETEMBRO) _ Cr$ 45.901.91
SALÃRIO MlNIM0 - Cr$ 333.120.
MAIOR VALOR REFER�NCIA fMVR} -

I Cr$ 167.106,70

Cr$ ,(5.901,91
e-s 49.396.88
Cr$ 53.437,40

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ja�agua do Sul _ Semana de 21 a 27 de setembro de f985. CORREIO D9 POVO

Pró-Pomar comercializou
Foram entregues na pri

meira. quinzena de setem
bro, as últimas unidades
'de mudas frutíferas refe
rentes a campanha "Pró
Pomar", promovida pela
Secretaria da Agricultura
e do Abastecimento e· co-

.

ordenada pela Cidasc. A

primeira fase da campa
nha foi realizada através
da feira, no Salão Paro-

quial da Igreja Matriz e

a segunda, formalizada
por pedidos, dós ínteres
sados diretamente à CI
dasc.

,
O objetivo da campa

nha, segundo Ivo Alves
da Silva" da Cidasc de Ja
raguá do Sul, é de estímu
Iar a produção e o plantio
de mudas fiscalizadas de
árvores frutíferas e de

Estado de Santa Cata'l'ina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N«;l 1.195/85
Declara de Utilidade Púbica, para fins
-de desapropriação amigável ou judí-

.

cial, o imóvel que especifica.
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no

uso de 'suas atribuições legaís e nos termos do

Artigo 6° do Decreto-Lei N9 3.365, de 21 de junho
de 1941;
DECRETA:

Art. 1° _ Fica 'declarada de Utilidade Pública

pára fins de desapropriação, por yia amigável ou
judicial, é\ área de 1.028,06m2 do imóvel de pro
priedade de AOTAIR RONCHI, sito à Rua 102-
Goiás, registrado 'Sob N°R.1-14.423, no Cartório
de Registo de Imóveis da Comarca de Jaraguá do
::Sul, para fins de ímplantação do Cemitério Mu-

nicipal..
'

Art. 2° _ As despesas decorrentes do presen
te Decreto correrão por conta de dotação pró
pría do Orçamento vigente.

'

.

Art. 3° _ Este Decreto entrará em vigor ne

data de sua .publícação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Jaraguá dó Sul, 09 de setembro de 1985.
DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal .

Sec. de Adm. e Fin.

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
JUIZO DE DIREITO

O Doutor Rogérío Mariano do Nascimento Juiz
Substituto em exercícto na . Comarca de Jarazuá
do Sul, Estado de Santa Catarina, no forma da leí,
etc ...

FAZ SABER a todos quantos o presente edi
tal de citação, com o' prazo de trinta (30) dias,
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar

possa, que por parte .de FORTUNATO CASTELI
NI, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado
em Corupá, nesta Comarca, através de seu bas
tante procurador, advogado dr. Alcides Cardoso,"
foi requerida a AÇÃO DE USUCAPIÃO N° 8.873,
para aquisição do seguint� imóvel: -Frente com o

.

Ribeirão Correa em 100m, .contínuendo em 100m
-até 200m do ponto (piquete) ali localizado; Fun
'-dos' com Rudolfo Melchert em 225m; Lado es"

querdo com Antonio Pacheco. e Carlos Casteh
ní ein 1395m'; lado direito com Evaldo SeU e Pau

la Fossile em 740m, com OS rumos devidamente
abertos. DESPACHO DE FLS; 52: - R.H.Nova da
ta: 17.10.85, às 10:40 horas. I-se. Em 01.07.85. (as)
José Guilherme de Souza - Juiz de Direito. - DES
PACHO DE FLS; 09 e verso: - I-Citem-se os con

Irontantes por mandado e os ínteressados inc:er-
tos e ausentes por edital, com o prazo de 30 dias,
marcando-se a audiência de [ustífícacão de .pos�e
pera o dia 24.11.82, às 9:30hs, v�l�n�o a cítacäo
pare todos os atos. do processo, míciando o pra-

zo para contestar da in!imaç�? d.a sentença qu�
justificar a posse. II- Dê-se ciencia, por carta, a

; Fazenda Pública. III- I-tse. Ciente o MP. JS. 4.

10.83. (as) Hamilton Plínio Alves - Juiz de Direito.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os

ínteressados ausentes, incertos e desconhecidos,
foi expedido o presente edital, que será publicado
na forma da Lei e afixado no átrio do Fórum,
correndo o prazo de 15 dias, para contestarem,
querendo, a contar da sentença que justificar a

posse. sob pena de serem tidos como verdadeiros,
os fatos alegados pelo autor. Dado e passado nes

ta cidade de Jarazuá do SuL aos 05 días de iulho
do ano de 1985. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão)
o subscrevi. *'�

ROGERIO MARIANO DO NASCIMENTO
Juiz Substituto

1.834 -mudas
- EDITAL

propiciar condições' para
a formação de pomares de
fundo de quintal, onde ca

da família possa produzir
, frutas para o seu próprio
consumo.

A comercialização to
tal foi de 1.834 mudas
destinadas a 394 residên
cias. As espécies comer

cializadas foram: . laran
ja, bergamota, limão, fi
go, caqui, pêssego,' uva,
jaboticaba, pitanga, .

ano

na, carambola, nêspera.
maracujá é mamão.

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

.

lei, etc.
.

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

Auto Posto. e Transp. Berchtold Ltda, Rua Mal.
Castelo Branco, 5.490, Schroeder _ Gráfica Prís
cila Ltda.: Ru:a Cei. Procópio Gomes, L453,nesta _

Maria Jocelina Chaves, Rua 25 de Julho, nesta _

R.C.Representações Ltda, Rua Bxp. Gumercindo
da Silva, 44, nesta 'Valdir Arno Stricher, Av.
Mal. Floriano Peixoto, 8 - nesta.

.

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

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

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

ns/Jareguà do Sul, 19 de setembro de 1985.
Aurea Mö)ter Grubba - Tabeliã de Notas e·

.)ficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ldo Sul

UVESC REUNIDA EM
.

MASSARANDUBA

A União dos Vereadores
de Santa Catarina (U
vesc), realizou na manhã
de sábado, dia 14, reuni
ão ordinária da diretoria,
tendo por local a Câmara
de Vereadores de Massa
xanduba. Assuntos de in
teresse da classe dos le

gisladores e fixação de
metas para realização do
12° Encontro Estadual de
Vereadores, a realizar-se
no mês de outubro, em

Criciúma, foi a tônica do
encontro.

Segundo o Presidente do
Conselho de Representan
tes da Uvesc, Ademir

Sprung, de Massaranduba,
foi aprovado, na oportu
nidade, o regulamento do
encontro, assim como . a

definição da temática, que
abordará, dentre outros, a

partícípação do vereador
na. constituinte, reforma
agréría ',e reforma tributa-
ria. O Encontro .Bstedual
acontecerá de 10 a 12 de
outubro.

MOTO A PoLICIA
MILITAR

Lar Imóveis;'

�==�Jaraguá .. ,'-,···

C()MPRA E VENDA.
TROCA. LOCAÇAO,
'INCORPORAÇAO E

ADMINISTRAÇAO
DE IMOVEIS

Av. Mal. Deodoro, sn - Galeria Dom Francisco
Sala 13 - Fone 72.0510 -Jataguá do Sul - SC.

,
,.

Assistência ao' Lar I'

Manutenção elétrica e hidráulica em geral.

FONE _ 12 .1022

Rua Josef Fontana, 84 _ Jaraguá do Súl SC .

A Prefeitura Municipal
entregou esta semana à

Polícia, Militar, uma moto

cicleta, para os serviços
de trânsito, a exemplo do

que fizera anteriormente
a Polícia Civil. A moto
custou Cr$ 8 milhões : e,

.

também, todas as ruas 'as
faltadas do niunícipío ré

ceberam a sinalização ho'

.rizontal, num ínvesbmen-
to de Cr$ 40 milhões, A\
máquina foi cedida pelo \ -,

DNER. I -'í----�-----�---------

Equipamentos
Ltda.

Miromaq
Escritório

PI

Máquinas de escrever Facit.OliTetti, Calculadoras Fadl, .

Sharp e Dísmac, Móveis Estil e Imalasa, Móveis de aço

Mójiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven

dedores. Consulte-nosl
Fiíial: Rua Preso Epitácío Pessoa 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá c Matr iz na Av. O. Pedro II, ng 166 -

São Bento dó Sul - SC.

,

Clín�cd\. Ve,terinária
SCHWEIT'ZER

'\

F> R. W A L DE M':A R S C H W E IT Z E R

Clínica de pequenos Oe 'gr�nd�s animais, cirurgias, vactnações,
raio x, rnte�amentos, boutique.

Rua Joínvílle, nC} 1.178 ,(em frente ao Supermercade Brelthaupt]
Fone 72-0919 - Jaraguá do Sul - Santa Calàtin4·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.raraguã- dó Sul _ Semana de 21 a '21 de setembro de 1985. CORRIIO 'Da POVO

Politica. Polítíccs,
Folclore & Cia.

" r
\

., Os Herdeiros da Duqueso
59.JOSt! SEVEGNANI' E ,',
REGINA STOLF Mais dois falecidos: Emilia e Ida.
Filho' de casal italiano
Manoel Sevegnaní e de A
na Valcanaia. Irmão do

Ignácio proprietário do
terreno que hoje é do
Wilson Gumz. O nono

"Deppi" nasceu em Ro
deio no dia 15.03.1905. A- ,

Inda solteiro veio aqui
ver' as terras. Comprou -

a�

quela terra do lado de lá
do río, que hoje é 'do WIl
ly Lange. Casou-se com a'

Regina Stolf, nascida tam
bém em Rodeio no dia 10.
02.1909. Chegaram aqui de
mudança no día 14.08.28. '

Este casal' gerou os se

guintes filhos, conhecidos
por todos nós: Artur (Tu
ri), casado com Angelina
Maffezzoll1; Amália, ca

sada com Nicolau Bolo
mini (falecido); Irma, ca

sada com .Älvaro Rosá;
Elvira, casada com Haní
bal Murara; Ana casada
com Hercílío Lorenzettl e

MArio, também ' casado.
,

A época é apropriada. poupança, a política eco
Na Capital e nos dê Em- nómíca da Nova Repúblí
tão segurança nacional a ca fez com que o investi
coisa está pegando fogo. dor perdesse mäís de dez
O dr. Bustarnente nos in-, trilhões de

.
cruzeiros. E

terpela seguidas vezes, isto, na linguagem da pró
reclamando a volta da co- pria Nova República cha
luna. Até d. Clotilde gosta ma-se rombo!" E recebeu:
de dar uma espíadela no o apoio do Ver. l..ires
noticiário que conta o la- vledeiros, do PMDB, de
do jocoso da política. quem ouviu dizer- 'Os 10
,Para começar, extraímos trilhões de cruzeíros que'
das páginas do Jornal do

'

o governo extorquiu do

Sul, de Críciúma. a ma- .mvestídor brasileiro de
téria prima, onde o vereá- vem ser denunciados, para
dor José Argente, líder do que outros absurdos co

PMDB vai à tríbuna e a- mo este não voltem a a

borda o Governo de Coa- correr nesta sofrida Na

lizão, formado entre o cão". Mas o Ver. Coral,
Governador Amin e o Se- do PFL meteu a sua colher
nadar Jaison Barreto. no assunto. do Secretário
"Criticou o que chamou- LÍo Trabalho: "Hoje vemos·

de governo de colisão e o Sérgio noutra dímen
disse não entendei" certas são: um ditadorl Ontem

pessoas tenham capacída- aqui da Câmara, ele cri
de de acender, ao mesmo tícava as mordomias. Ho

tempo. uma velei a Deus je ele, faz uso delas, com

e outra ao Diabo. Afirmou seu carrão preto. 'com -mo

não estranhar a possibi- torista, etc. " É um rea

lidade de Sérgio Uliano, cíonéríol Ontem um de
Secretário do Trabalho, mocrata, hoje tim' ditador
vir a fazer a campanha e-- que compõe-se com urna

leitoral do sr. Maluf, em aliança espúria, que' de�
'São Paulo; do Gen. Nil- ,:nite, que pressíona, 'que
ton Cruz, no Rio de Janei- aterroriza e amedronta
ro; do Gen. Figueiredo, funcionários e servidores
em Santa Catarina, pois .esteduals''.'

_ pelos atos dele (Sérgio
Uliano) e de outros pseu
dos democratas, tudo indi

ca estar com saudades da

ditadura. Pediu finalmen
te, que "esses peemede
bístas, sintam vergonha e

caiam fora do Partido ur

gentemente". E concluiu:
"Por favor!" Aí chegou
a vez do VeL Itamar da

Silva, ,do PDS, para co

mentar as criticas do seu

! 'nobre" colega, relativa
mente, à coalizão: " Inte
ressante que 'pode haver
colisão (assim estava es

tava escrito), do PMDB
com o PFL, por exemplo
.em vários Estados do Bra

sil; do PMDB com o Parti
do Comunista, em Per

nambuco e' no Rio Grande
do Sul; do PFL com o PDT,
no Paraná; do PFL com o

PTB em São Paulo. Em to

dos, tudo pode, tudo, está
certo. Só, aqui em Santa
Catarina é que não pode.
Mas nós: disse Itamar -

que o medo dos criticas I�

que ó Governo de Coah
zão é o resultado da sorna
dos dois maiores eleito
fOS r1e Santa Catarina, po
is todos sabem- da pot=n
cíal'dade -polítíca ele; Um e

·je outro. E o medo deles
é o resultado eleitoral. alle
seré colhido na s urnas.

"E aproveitou para descer
a pau, na nova República
que se teria desviado da

rota, retornando, fi políti
ca anterior: "No setor da

Em 1941, o "Beppí" comprou do Alfredo
, Hettmann esse terreno ali onde' hoje ele ainda
mora, que já é do Mário; assim ele se integrou
bastante no convívio dos "duquesas", Sempre foi
um homem alegre e divertido. Sua presença era

uma necessidade em todas as festas e quer que
estivesse, criava ambiente agradável e-sadio. Sem- ,

pre gostou de "chistes", da bocha e de uma ca

çada. Quem o
_

conhece pode confirmar. Certa
mente foi 'esta al�gria que o sustenta no meio de
nós. Sua esposá Do' .Regina faleceu no dia 31.12.
,1961.

'
'/,

'

Esta Iamílía sempre se dedicou à lavoura so

bretudo de bananas e milho. Sempre foi um e

xemplo de trabalho, amizade e fé. Que o diga o'
Turi. (Próximo capitulo: "Tercílío Demarchi íe

Ana SUngel").
'

'.. FRIGORíFiCO S. A.'GUMZ

ANO 40
1945 1985

PRODUZINDO ALIMENTOS COM QUALIDADE E
HIGIENE, COM INSPEÇÃO FEDERAL SOB Nº825
FRIGORIFI�O-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇÕÉS

OBANCOTOTAL.
Mas não foi na Capital do
Carvão que se disse gatos
e sapatos. Em Itajaí, se

gundo lemos nas pégtnas
do 'nosso colega Piário do
Litoral, não foi díferente..
e uma manchete - nos atrai:
"Jalí joga bosta no ven

ulador". Ué, o que' tel
ria acontecido? Vamos a
pág. 8 'e lá está a nota:
"JALl JOGA sesTA - �

Num desabafo feito na
sessão de ontem da Câ'f
mara Municipal, o Verei.
ador Jali Cabral, falando
da tribuna, disse que a�
dificuldades . financeiraS:
Ci ue ele vem atravessanj
do e que ocasionaram jt

• - '.
I: .

sua pnsao por 2 vezesl
são consequência de "ca]
lotes" que ele' sofreu dd
PDS. Nervoso, Jali afid
mou que, durante a últi!
ma campanha, ele fez uma
série de despesas, festas:
serviços. aterros e uma

porção de coisas, que até
noe não lhe, foram, pa
gos. Dizendo ter sido "u�
sado" pelo PDS, Jali dei,
clarou: "Na hora do pau

,

eles só dizi,am:' "Jalí vai
lá inata o boi que nós a

judarnos ,a comer". .Para
arrematar dizendo: "Eles
iii. 'udaram a correr, mas
não pagaram ... ".
Barbaridade, tchêl

,

..
\

BVl SINSVAL

Setembroi&5.
..... '

....--:-'"'"'-""'--.....:_ --�-_

'

·1
íi:c- _'!ii__--r..-"-..---,--�-�----:
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. Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

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

REWJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúljo Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Caibas pa.::a todas as finalidades

Agora também aquecedores a
.

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72·0448

Lanznaster .; O SEU RELOJOEIRO

Rel6gios, cristais, violões, troféus, medalhas e

aftiJos
-

fines para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal.Deodoro, '364-Fone 72-1267

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-sé bem com a

_ moda Ver ã o da

CINDERELA

t<)� . V�st� bem. A moda certa, na Getúlio Vargas
',,' ,�; e na Emílio Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos. de . concreto para todas as obras.

Ccinsulte-nosl

,
� ;.,.
,

.

Rua. JolnvWe, 1.016 Telefone 72-11O 1

Fo,t· O
,Fotografias _ equipamentos de cine

, fote _ som e video.
.

M�bal ae•••re 392

...HA 40 ANOS

C'ONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

Depois da guerra vencida havia a

reconversão. Em outras palavras, o

Presidente Truman queria fazer o Pais
voltar à normalidade, que, como a guer
ra ,também era tarefa dificil. Era ínver
ter as ações. Enviava, então, ao Con
gresso mensagem para resolver . sobre

a, reconversão e programa de após
guerra, onde apareciam 8 pontos: 1�
DesmobUizar o meís' breve possível as

forças armadas que não forem neces

särtas: 29-Cancelar e ajudar os contra
tos de guerra com à maior rapidez pos
sivel; 39-Desimpedir as fábricas de

guerra. de
.

modo a permitir que os de
tentores de contratos prõcedam a pro
dução de paz; 49-Manter as restrições
sobre os preços das utíltdades e dos a

lugueres' até que possa haver uma

competência -Iegal, para impedir a in

flação e inconvenientes indevidos ao
'

consumidor; 59-Manter os salários em

seu nivel atual, a, fim de não originar
uma alta ínílactonísta dos preços. Quan
do não ocorrerem perigos, os preços
máximos, deve-se restabelecer o siste
ma de negocíacões coletivas; 69-Elimi�
nar todas as restrições de tempos de
guerra do gov,ern9, a fim de apressar
e fomentar a reconversão; 79-Manter
apenas restrições que forem necessá
rias para ajudar a reconversão e a ex- '

pensão, impedindo a paralização das
índústrías, à escassez de materiais e' a

inflação e 89 Evitar a dimínuíçãö rápí-
ra d�e rendas caracterizadas por salá
rios ou do poder aquisitivo. O princi
pal -objettvo era restabelecer a índús,
tría, ci comércio e a .agrícultura dos
tempos de paz e fazê-lo com a maior
rapidez possível, Enquanto isso, tam
bém como. vencedores, reduziamos as .

i, nossas' reservas de dólares duramente a

mealhadas, com' as .compras desneces
sárías de produtos plásticos. Essa fu
ga

.

pelo ladrão" deu no que deu ...

. .: .

,.

101� filial, passando a ser um dos esta-] I

belecimentos bancários maís Importan
tes no Sul do pais .

_ Era época de politica e de campa
nha e surgia um fotógrafo de fora que
se dava ao hábito de falsificar, adulte
rando uma foto do então candidato à
Prefeito Ney Franco, colocando com�:f'
do seu lado estivesse Luiz Carlos Pres,.;'
tes, chefe comunista do Brasil. Anteri
ormente já falsiftcara uma foto do en-:
tão candidato Artur Müller, juntando-
a com uma se StaUn, -enquanto a de'
Arnoldo Leonardo Schmitt era 1!tdlllte
rada para de vestimenta franciscana. E
terminava, a nota: Para ilustrá-la, pu
blicamos o clichê do fotógrafo Ugolí
no Filipe que em 1950 falsificou a (0-'
tografia do sr. Artur. Müller e que, de
pois, foi preso e condenado como la
drão, pelo dr. Juiz de Tubarão.

...HA 20 ANOS'

.- ..,HA 30 ANOS

O Vereador Augusto Sylvio Prõ'-
.

doehl, apresentava proposição pela ín-.
.

tronização permanente' da Imagem 'de
Cristo 'no recínto da Câmara Munici
pal. Em' sua.exposição de motivos, sou
be o vereador proponente explanar a

atual situação em que se debatem as

várias doutrinas antagônicas,. que exí,

.gern de todos os homens uma definição
clara de suas atitudes diante da vida
sempre mais acerbada. Tempos depois
era feita a intronização da Imagem de
Cristo com a presença de autoridades
eclesiásticas, civis e outras autoridades .

da área admímstratíva.
_ O Banco Nacional do Comércio S.
A., atual Banco Meridional do Brasil, i
naugurava no Rio de Janeiro a sua

Completava o seu 909 ano de vida'"
'a veneranda senhora Alvlne 'Heídorn '

Hensehel, viúva do sr. Waldemar Hens-
, chel, ocorrido em 7 de agosto de 1965.
A data era assinalada pelös seus fi
lhos Leopoldo, casado com Príeda Be�h�
told (falecido); Wanda, casada com

Manoel F. da Costa; Amanda, casada
com Alfredo da Costa (falecida); ElIa,
casada com Rudolfo Dornbusch;' Amé
lia, casada com Oscar Dornbusch; E
My, casada com Adolfo Brehmer; Irm
gard, casada com Rudolfo -

Mielcker;
Walter" casado com Laura Bonad; Os
waldo, casado com Hilda Wolstein' A
nita, casada com Arthur Plothow.' El-

o
'

VIra, casada com Ernesto Zoppo e 1- ,

nêz, casada com Germano Schöffer. A
Ilustre aniversariante contava ainda
com 33 netos, 105 bisnetos e 5 tatara
netos. Se víva estivesse estaria com
pletando 110. anos. Bonita vida nesta'
terral,

...HA 10 ANOS

Emenda à' Constituição permitia ao

professor público aposentar-se depois
de 25 anos de trabalho, com vencimen-
tos

.

integrais.
'

_ O Dr. Zany Gonzaga, Secretário do
Interior e Justiça visitava Jaraguá do
Sul e, na oportunidade, .no moderno
audítôrto da Associação COmercial e

Industríal, abordava com' os presentes .. ,

uina definição quanto às reivindica.
cões das classes dirigentes em torno

r

de modlílcações no anteprojeto de ...v-i•.
abiUdade de implantação do prédio' do

.'

Fórum da Comarca. O secretário fazi
a-se acompanhar do arquiteto Marcos .

Fiuza autor do projeto, muito elogiado
pelos [araguaenses.A obra, afirmava-se,
ficaria em torno de Cr$ 3.700000,00.
Na verdade,' gastava-se' muito mais.
Como sempre!.

PASS"A..GENS AtlREAS E CARGAS VIÀ VARIG É ·CONOSCO.

Organjzação Contábil " A Comercial" SC Ltda,
Rua CeI. Procópio Gomes de. Oliveira, n° 290 - Fone 72-0091

Jaralruá do Sul SC.

-��,..._,.--.,--------------------'-
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LÄUR'-O--C---'-A-LD-A-S-'-L-a-PE-s........,;._-�';
nue a sua trajetória,' qual
seja, a de manter' a c�
munidade bem informada
e acima de tudo ât'UaUzà_
da. Caxias do Sul, 10 de
setembro de 19B5-." ass.
Lauro Caldas Lopes".
Não conhecíamos' pessoal
mente 0- ilustre extínto:
contudo podemos afirmar
que suas mensagens 're\r�
lavam um hómêm' de-

,_ '_ tr..

grande ' ctrlttíra. é' "saber,
por isso que ensinou' a
mor e, em razão deste sll
blíme gesto, dei:x:a"'sâud�

,

des. "Correio dó' ':l?ovo�'(
pela sua, direção; redàcêo,
gráfica e demais": auxilia.
res associam-se ,ab' p:flsar
pelo seu passamento.

'

Descance erri paz.',
Eugênio V. Schmöckel i

Setembro/85
"

Brandenbug&Cia Não sabemos, encontrar no
coração e nas frestas da
afetividade os motivos

que fizeram Lauro Caldas
Lopes um constante lei
tor do nosso semanário.
Semanalmente seguia pa
ra a Rua Pinheiro Macha
do, 1.100, em Caxias do
SUl-RS o nosso semanário.
E todas as vezes que al
guma notícia ferisse a

.sua suceptibilidade ele
prontamente se manifes
tava, algumas vezes cOJU
crítíca, mas quase sem

pre com elogios pelo que
lia de bom no semanáno
mais antigo de Santa Ca
tarina. .'
Eis que, agora, familiares
de Lauro comunicam o

seu passamento, ocorrido
no dia 30 de agosto de
1985. Não sabemos das
causas de sua abrupta
morte, mas pelas singelas
linhas sentimos que a fa
mília Lopes vive conforta
da e deixa entrever o seu'
consolo quando diz que
"deixou saudades e ensi
nou amor. As lembranças '

são muitas, entre elas, en
contramos uma endereça-
da ao senhor",

.

Homem organizado; dias
antes preparava as men

sagens que dirigia aos se

us emígos e foi a família
que nos enviou a mensa

gem que ficou na sua me

sa de trabalho, posto que
ele partiu antes.
Dizia a' mensagem: " Dia
da Imprensa - A impor;
tância da, imprensa no

, mundo .de hoje é indiscu
tível. Através do jornal,
do rádio e da tevê, toda
a humanídade tem a opor
tunidade de estar ' infor
mada sobre os aconteci-

-

mentos de nosso país e do
mundo. Transcorrendo ho
je (referia-se ao 10 de Se
tembro - Dia Nacional da
Imprensa) .o dia da im

prensa, desejo a este pres
tigioso órgão que contí-

Fábrica de vinagre e comércio de álcool' à granel.
Prefira sempre "Vinagre Brandenburg".
Rua .Joínvílle, n9. 1.255 - Fone 72-0239

Jaraguá do Sul _ SC.

-.

SPEZIA '&, elA.," LTOA.
De,eontos especiais em toda linha de

,

. jóias � pr�sentes na ?;'l).
, JOALHERIA "A' PSROLA"

SERRARIA E SERViÇOS DE TRi\.IOR
,

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especíalízados.
Rua João Januário Ayroso, 772 _ Jaraguá Es-'

querdo _ Fone 72-Ó300 _ Jar-aguá do. Sul _ SC.

'Rua Reinoldo Rau 289 Fone: 72-1821
..Jaraguá do Súl

Lançamento
"Morá bem. more no Jardim Ana Peulel

'Lotes com infra-estrutura completa, prontos pare construir o seu lar.
,Localização privilegiada no NOVO Jaragua Esquerdo, agora com a pavimentação

facilitando o acesso e valorizando o seu investimento ..

APROVEITE AS CONDIÇOES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO. ... ,
- -- ____._.� _.

,

Informações e Vendas com a garantia e segurança de

��pr�endilDenios Imobílíéríos , Marcailo:::.
Av. Mal. Deodoro, 1179 - Fone 72-1136 - CRBC! _ 093 _ 11a REGIÃO.

,

UM, DOIS••. UM, DoiS....COMPRÊ·' JA,
PAGUE DEPOIS! 11:1�I'H9ilMfj:'M;â.].i ,,�
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CLARICE E JORGE BATEM
RECORDES EM CRICIUMA
A conquista de doze medalhas

das .quaís nove de OUTO, uma de

pratá e duas de bronze, foi o sal

do 'da, participação do Selecio

nado Baependi/DME/ Metalúrgí
caTrapp, de Jaraguá 'do Sul, no

Troféu Governador do Estado,

disputado. no final de semana

passado, em Criciúma. E afora

as medalhas, Jorge Luiz da Sil

va Souza e Claríce Kuhn, bate"

ram - os recordes catarinenses no

salte triplo e n.9 salto altura. Os

resultados dos atletas jaraguaen
ses foram estes: Jorge L.S.Souza,
1° ne salte triplo (recorde - 14,

Blm) e 1° no revezamento ,4 x

400m; Antônio S.M.Fortes. lOnas

t .500m e no revezamento 4 x

400m e 30 nos BOOm rasos; Ade

mir Roesler, 10 nos 400m c/bar- .

raíras e no revezamento 4 x 400

m e 30 nos 200m rasos; Sérgio
A. 'Martins, lOna revezamento
4x400m; Waldir Giese. 2° no

salto c/vara e Clarice Kuhn: 10

no salto altura (1.71m - recorde)
elo nos 100 c/barreiras. Clarice
obteve também o melhor índice

técnico da competição. no salto

em altura, somando 945 pontos.
EM TARUMÄ, sxvro OBTÉM
O 61} LUGAR NO STOCK-CARS

Cumprindo excelente perfor
mance, o piloto jaraguaense Sá

via Murilo de Azevedo, da Equi
pé Kohlbach, obteve domingo à

tarde o sexto lugar na sexta e

tapa do Campeonato Brasileiro

Chevrolet de Stock-Cars, dispu
tàdo no Autódromo de Tarumã,
em Porto Alegre. Largaram 24

pilotos e Sávio saiu na décima

primeira fila e cruzou. a

linha de chegada na sexta posi
ção, marcando seis pontos e dei

xando atrás de sí pilotos experi
entes .do automobilismo nacio
nal. Foi a terceira participação
de Sávío. que, deverá também·

competir no Rio de Janeiro. no

dia 27 de outubro. durante a sé

tima etapa. E enquanto isso, vol
ta a' competir neste domingo.
dia 22, em Canoinhas, na sétima

etapa do Campeonato Catarinen

se, onde é 6 lider na categoria .

5000 (força livre), com 93 pon-.
tos, ao lado de Orlandó de Sou

za, na categoria 1600cc, que so

ma 82· pontos na classificação
geral, também piloto da Kohl-
bach. _ /

VIEIRENSE GANHA -O TOR
NEIO INDEPEND:eNCIA/BOLÃQ
De forma invicta. a Socieda

de VieireJlse obteVe o título do
80 Torneio IndependênCia de Bo

lão, 2° Troféu Transitóno "Eugê
nio José da Silva", disputado de
13 a 15 de setembro}

-

no C.A.

Baependi, éuja organi�ação foi·

muito elog.iada pelos participan.
teso Foi pela primeira vez .que.
uina 'equipe de Jaraguá do Sul

conquistou· 9 título do· Torneio,

cujos resultados foram: JoinvH
Ie 1373 x 1476 Baependi, Viei

rense 142S x 1397 Blumenau.
Timbó 1367 x 1393 Indaial. Ita

jai 1315 x 1439 Brusque, Join
vme í404 x 1368 Tirribó, Viei
rens� 1455 x 1�55 Itajaí, Bae

pendi 1418 x 1436 Indaial, Blu
menau 1435 x 1339 Brusque, In-

CORREIO DO POV() PÁGINA 11

daial 1463 x 1429 Joínvílle, Brus-
. que 1407 x 1409 Vieirensc, Ba

ependi 1435 x 1441 Timbó, Blu-

menau 14'09 x 1395 Itajai e, ain
da, na fase final, Indaial 1475 x

1405 Blumenau, Vieirense 1473

x 1453 Baependi. Blumeneu 1415

x 1466 Baependi e Indaial 1426

x 1431.Vieirense. Classificação
Iinal.: campeã Vieirense cl 71'96

p.nos. vice Pinguins (Indaial) cl
7.193 pinos e terceira colocada
a equipe do Baependi, com 7148

pinos. O recordista' foi Netto

(Guairacás} c/ 281 pinos e índivi

dualmente Rtedtmann (Baepen
di), 1.257 pinos média de 251

4 palitos. A Vieirense comemo
rau ruidosamente o título.
VINTE EMFRESAS NA OllSE
JA QUE COMEÇA DIA 04

F.oi realizado segunda-feira à

noite, o Congresso Técnico da

4a Olimpíada Sesiana Jaragua
ense (Oliseja), que será dspu
tada de 04 a 18 de outubro. Das

23 empresas Inscritas, 20 con

firmaram a patrícípação. sendo

elas as Indústrias . Reunidas,
Fruet, Argí. Helga-Mar, Gráfica

Avenida, Marcatto. Dalmar, Lu-

·limar, Malwee. Weg 'Aciona-

mentos, Metalúrgica Lombardi,

Weg Máquinas, Eletromotores

Weg. Jaraguá Fabril, Frigurriz.
Marisol. Seara, Corpo de Bom

beiros, Neves e Met. Lombardi.
As modalidades a serem dispu
tadas são atletismo, basquete,
bocha, balão 16 e 23 cm, hande

bol, volibol, tênis de mesa, tiro

ao alvo, ciclismo. futebol de sa

lão, futebol suíço livre e vetera

no, sinuca,' tênis de campo, xa

drez e vanerão. Os locais de dis

putas serão o próprio Sesi, Ar

weg. Armalwee, SER Menegotti,
A.A.Kohlbach, Clube .laragua
ense de Xadrez, C.A.Baependi e

Grêmio Marcatto.
SEGUNDONA: AVAÍ E ALVO

RADA LARGAM COM VITORIA
Um excelente público. (:e cer

ca de 800 pessoas, que prGpor
cionou uma arrecadação de Cr$
692 ·mil, presenciou domingo à·

tarde, no Estadia Max Wilhelm.

a primeira Iodada do qu.a5lran-
gular final do Campeonato da

-2a Divisão de Amadores da li

ga Jaraguaense de Futebol "T!:o
féu Adernar Frederico Duwe".

No primeiro' jogo,. apitado por
Alberto Taranto, Alvorada 3 x Z

Guarani e no segundo, Avai 3 x

O Grêmio Garibaldi, arbItrado

por Ari Enke. Egon Erdmann e

Hilário dos Santos foram os

bandeiras. A segunda rodá.da a

'contece neste domingo, no. Es

tádio do Botafogo. às 14h Gua

rani x Avaí e às 16h, Alvorada
x Grêmio. E por outro .lado ini

ciQ.-se no dia 6 de outubro. o

Campeonato da Ia Divisão. que
reunirá as eQuipes .do BaepeIidi.
Estrella. CW7. .de Malta, Seleto,

Botafogo e Alvorada.
VOLIBOL FEMININO 'CONHE

CE TS CLASSIFICADAS

pe íemíníno, da Liga Regional
de Volibol e Basquetebol. No

sábado, AGV 3 x O Hefga-Mar
e Ki-Kaska � x 3 AABB e no do

mingo, AABB. 3 x 2 Clube nas

Doze e Malwee 3 x O Arweg.
A classificação. ficou. assim: AA
BB 15 pontos, AGV 14. Ki-Kas
ka 14, Clube das 'Doze 13 [estas
classificadas] '. Malwee 13 Hel

ga-Mar 12/Arweg 1,0. Menegot
ti 9 e Marcatto B. O certame je
minino te-rá continuidade _

no

p.r.x.mo íínal-de-semana e 110
decorrer desta, a Liga detin u

pela continuidade do masculínc,
após o julgamento das -írregu
laridades h-rvidas com registro
c1é atletas pela AGV. E a equi
pe de volibol mirim (até 12 anos)
da Kohlbach partic.pa neste fi-
nal-de-semanu

.

de um _quadran
gular amistoso, que reúne, ain
da. a Karsten Blumeneu e o Clu
be Pomeroc!e.·O Estadual acon-.

tecerá no mês de novembro.
em Pomerode.

Fantnen x Arsenal, Vila Lenzí-x
Brahverde, Cantareíra x Con
fecções Neuza (bicampeã do Pe

ladão) e, ainda, Padrão x Saté
lite. Somente não estréiam Im ro
dada ínaugural a toni-Mar, 1-

tajara e Seara.
-

Encerrou-se dO,mingo, a fase·
. de classificação do Campeonato

. Regional de Volibol Adulto, nai- I I

VILA LENZI E INDEPENDENTE
LIDERAM O VARZEANO

Vila Lenzi na Chave Branca e

Independente na Chave Rosa..
são os líderes do 3° Campeona
to Municipal Varzeano da DM

E, após três rodadas da fase .se

mifinal. No domingo último. no

Estádio João Lúcio (João. Pes

soa). Cohab 1 x O Arsepum, Ca"
narinho 3 x 2 Bangu .. Vila Len
zi 2 x 1 Rio Molha,

.

Floresta O
x O Santa Luzia, Figueireme 3
x O Columbia e Nova Aliança
O x 2 Independente. A classífí

cação está assim: Chave Branca:
Vila Lenzí 6, Canarinho 5, ce.
hab 3, Rio Molha e Arsepum 2
e 'Bangu nenhum ponto; Chave
Rosa - Independente 5, Nova A

liança 4, Santa LUZia e Floresta
3, Figueirense 2 e Columbia 1

ponto. Neste domingo, o certa-_
me

.

varzeano terá, sequência,
com a quarta e penúltima roda
da- da fase semifinal: Estádio
Fantmen x Arsenal, Vila Lenzi x
Vila Lenzi. 9h30-Arsepum x Ca
narinho, 10h10-Rio Molha x Co
hab, 14h-Columbia x Indepen
dente, 15h-S. Luzia x Figue'ren
se e às 16h - Nova Aliança x

Floresta.

COMERCIÁRIOS CONCLUEM
CLASSIFICATÚRIA DIA 30
A fase classificatória _ do 3°

Campeonato de Futebol de Sa
lão dos Comerciários de Jara

guá do :Sul terminará no próxi
mo dia 30 de se.embro cuando .

então conhecer-sê á as cinco e

quipes que disputarão as s.em.
Iínais. No dla 12 os resultaâos
foram Hermac.a ,"A'" 1, x 8 Ma
ba Tintas e .Zonta 3 x 4 Brei

thaupt ._"E" C' no .día 16. i\·1aba
Tinas .6_x ;3 .Breithaupl. "E" e

Sup. Lenz] ? 4 1 Hermácía )'A".
No dia 19 quinla-íeira içgHrp.m
no Agropecuário. Breí heupt
''A'' x Comercial Jaraguá e Her
màcia "B" x Narloch. Na" serria
ná que vem: 'apenas uma rodada
('stá prevista -dia 2'3',

.

ségunoa-
, feifä, no "Artur ·Mülk-i·".- "reu-
'.

níndo: às 20h. Hermácia 1'A'1"X
.

Zonta e Maba Tintas x Super
mercado Lenzt.' A última rodà
da será no dia 30.

_.

CORNELIA/CHILE

PELADÃO COMEÇA NESTE
SABADO, NO AGROPECüÁRIO

Com- a partici'pação de 31 e

quipes, divididas em cinco gru
pos. inicia-se neste sábado, no

Agropecuário, o 30 Campeúria
to Aberto de Futebol de Salão
(Peladão). da Divisa0 Munici

pal de Espültes e Liga Jaragua
ense de Futebol de Salão. As
partidas hoJt'. começam às 13h
30 e terão esta sequência: Ju-
ventude x Água Verde. Vila Ru-

.

dolfo x Confecções Perla Posto
I\·1oser x Pinguela: Müller Trans
portes x Brasil II. Mirtes x Vi-·
tória. AE:a Branca x Pinguim e

Vasto Verde x Coneza; dümin

go - 8 horas - Pioneiros x Mari
sol 'b'�; Grafica x Indumak,

O Brasil foi campeão
Sulamerícano de Atletismo,
disputado no Chile, e.ncer

rado domingo. Foram 21 me

dalhas de ouro. 19 de prata
e 12 de bronze. Destas. ii ja
ral;':u51ense iCorn,é,lia H0Izi'Pi'"
ger conquistou uma de p-ra ..

ta nos, 400m .
c/barreiras

,
e

uma de ouro, no revezamen-
to 4 x 400m.

VOLIBOL ESCOLAR -

A Difid, da 19\1 Vcre, rea

liza de 26 a 28 de setembro
no Artur Muiler, os VI Jo

gas Escolares Regionais
. Mi

rim e Infantil M/F, de Volí
bol. Partleiparão as· EB' Elzà
Granzotto- Ferraz, Almiran
te Tamandaré, Duarte ]\�aga
.lhães, Roland Dornbusch,
Abdon Batista, Holando M.
Goriçalves, Teresa Ramos e

São Luís.

VIEIRENSE/ATLETAS

A Soc�cdade Vieirellse foi
a campeã do Torneio Inp.e
p2ndênciu· de Bolão. dfspu
tado no C.A.Baependi. �ara
obter o grande feito, utili-
zou-se dus bolonistas Ade-
mir, Jaime, Rolando, Karsten,
Krause, Gütz (teve ü me-1hor
média individual da, eqtlipe)

.

e Max. 1'.1altair e Ingoma.r
es�avam também relaclOnÕl-.
dQs. A turma esté.. , agora,
cheia de moral. Valeu!.

MARCATTO/TERCEIRO
Na disputa do Campeonato

Estadual Sesiano.
.

em Blu
menau, ii. Marcatto, de :Tara
guá do Sul, ficou em tercei
ro lugar. A Hering für a

-::ampeã e a Carbonífera Me
tropolitana, a vice-çiu):lpeã .
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!\s Anotacões de Flávio José
I

Estamos comemorando a Semana da Arvore. A

exploração desordenada das reservas florestais" avan

ça vorazmente, cujos efeitos se fazem sentir também

aqui. A propósito, é injustificável a morosidade da cri

ação da, Reserva Ecológicá e Florestal do Pico do Ja

raguá. Os morros estáo ficando "pelados" e aí não a

dianta maís querer preservar. Vamos refletir?

O Superíatendente da 'Fundação Catarínense de
Cultura, Udo .Wagner, emplacou esta semana na re
visléi Visão, de circulação nacional, em reportagem de

página' inteira, com direito a foto e tudo mais. O as

sunto é artes plásticas, mas a revista cita que o Supe
ríntendente já está em campanha por uma cadeira a

députado estadual nas pröxnaes eleições.

Udo, aliás, está satisfeito com os resultados da

pesquisa feita pela Perfil, em Jaraguá, onde é apontado
como o preferido dentre os postulantes do PDS a de

'putado estadual. Tem 1Ú,3% da preferência dos entre

vistados, contra 5,8% de Octacílio, 3,4% de Paulo Bau

er, 2,5% de Salim Dequêch, 2,2% de Aldo'Pasold e 1,6%
dado a Dávio Leu.'

Pelo PMDB, a deputado estadual, Durval Vasel a
parece disparado com 45,8% de preferência, Ivo Ko
nell com 11,5% e Roland Dornbusch 2,9%. O 'Dr. Fo

gaça não recebeu citação. A deputado federal, Vasel

aparece com 25,3% e -Luíz Henrique 29,1%, Paulo Bau
er tem 1,6%, Pedro Colín 13,6%, Ivo Vanderlinde 1,6%,
e Vilson Kleinubing 6,5%. Esta a tendência atual dó
eleitorado.

, A prefeito, a pesquisa apontou: 30% dos entrevis
tados preferem Ivo Konell, 11,4% Eugênio Strebe, 11,4%
Décio Piazera, 4,9% Gilberto Menel, 4,3% Vicente Doni
ní, 6,9% Udo Wagner, 1,1% Victor Bauer, . Reginaldo

'

Schiochet e Alvaro Rosá tem 3,8%, Fogaça 1,8%, Oe
tacílío Ramos 2,4%, Orlando Bernardino 0,9% e Roland
Dornbusch 0,1%.

O ex-prefeito dê Massaranduba, Dävío Leu, es

pera ser o candidato de consenso a deputado estadual,
"pelo PDS, em 86. Caso não seja, poderá apoiar outro
postulante, apoiar UIÍl terceiro nome, ou, ainda, des

compromissar-se•. Existe até nfesmo a hipótese de co

ligar-se com o" grupo do prefeito Durval Vasel, Isto,
sem filiar-se ao PMDB, futuramente. Aguardemos, pois.

O Cartório Bleítoral da l1a Zona-. localizado jun
to ao Fórum da Comarca de Jaraguá do Sul, recebeu
-ínstruções e Já iniciou a expedição de títulos eleitorais
para analfabetos, conforme lei recentemente aprovada.
Basta que a pessoa traga três fotos 3x4 (não rápidas),
a certidão de nascimento ou casamento. O cartório
pede que os analfabetos sejam encaminhados.

'

O deputado Osn! Piske, sugeriu ao Ministro dos
Transportes e ao secretário de Planejamento do Esta
do, a construção de um túnel sob a BR-I0l, em Baß
ra Velha, de forma a fluír o transito, de. acesso e saída à
cidade. Trilta-se, [ustííícou, do principal acesso, onde
é intenso o tráfego, de forma a evitar a sucessão si
nistra de acidentes que têm ocorrido.

A Associação de Pais' e Amigos dos Excepcionais
de Jaraguá do Sul (APAE), encaminhou no início do
mês, pedido ab governador Esperídião Amin, solici
tando urn microônibus, para transporte das crianças .

Em resposta, Amin informou que o assunto está sen

do encaminhado ao Secretário da Educação, a fim de
que seja analisada d: possibilidade de atendimento.

�" .• ,O Grupo Folclórico Bumba Meu Boi, do Mane
qulnha. 'vem realizando várias apresentações do boí
de-mamão. Já apresentou shows no Centro Educacio
nal Evangélico, e nas Escolas Cristina Marcatto, Alba
no Kanzler, Alberto Bauer e Gíardíní Lenzt. Dia 25, no
Almirante Tamandaré (Guaramirim) e, dia 05.10, na
F.scolá Julius Karsten.

I '

I
i

BAiAS E CAFE SA S S E

O PRAZER DE FAZER

BEM FEITO

PROVEI

Wag inaugura o da

Ouro
Ruhini

Semínérío ..Regiqnal do Mobral:',
eID· Jaraguà "

.

No mês em que se co- 30 decsetembro e 01 de Alegre, Blumenau, Gq!ji�
memora o Dia Internacío- outubro, no Centro Sha- par, 'Guabiruba, Indaíal,
nal da Alfabetização e os Ion, em Nereu Ramos, Timbó,' Rio dos Cedros.
quinze anos de efetiva a- com a presença de repre- .Benedíto Novo, Rodeío..
tuação do Mobr al, a Co· sentantes dos muníeípíos Ascurra, Ploríenópolis, '

ordenação de Santa Cata- de Jaraguá do Sul, São Paulo Lopes, e Garopaba.
rina realiza Semínártos de Bento do Sul, Rio Negrí-
Comissões Munícípaís, nho, Corupá, Schroeder. 0, Seminário. será \c9.�"
professores e alunos do Pomerode, Joinville, Ga- duzido pelos técnícos d.a·'
Mobral, A realização des- ruva, Guaramirim. São" Coordenação Estadual :40,
ses Seminários

.

baseia-se Francisco do Sul, Campo. Mobral de Santa Çatarína.. ..

na necessidade de refletir
'

,- .. , .....,/<iR:7'
_._

sobre a prática educativa
que vem sendo realiza
da pelo instituição, com

vistas a elaboração de u

ma estratégia que se coa

dune com as novas dire
trizes do órgão.
As' recentes tranforme

cões SOCIaIS. e políticas
que se processam no País
requerem o estabelecimen
to de urna nova aborda
gem/estratégia de ação do

. órgão, que deverá con

templar, sobretudo uma

nova concepção de pla
nejamento e uma nova

postura de ação. -Entende
se ainda que através de
um contato pessoal, sig
nificativamente expressí
vo do ponto de vista qua
Iitativo e quantitativo,
poder-se-á levantar. sub
sídios para' referendar u

ma estratégia essencial
mente catariilense.
Um desses ,Seminários

.

terá por sede Jaraguá do
Desde a O hora de ontem vigoram o� novos- preç,os.Sul. Ele acôntecerá, se-

gundo a Supervisora de dós c�mbustiveis: gasolina Cr$2.860, àlcool Cr$ l.a60.;Área do Mobral, Jussara .
.

,

Vicente Bóries!
'

nos dias ' óleo diesel Cr$ 2.000 e, bot�jão de gás Cr� '21;000.

Na presença de grande
número de empresários e

convidados, foi inaugura
do segunda-feira à noite,
o novo prêdio da Direção
Geral do Grupo Weg, '

junto ao Parque Fabril II.
A edificação ampla e de

arquitetura moderna, a

briga nos seus 4.583 me

tros quadrados, distribuí
dos em três pavimentos,
setores diretamente líga
dos a Eletromotores ,Weg,
empresa "holdíng" do

Recebemos com muita satisfação um convite que
.

nos faz o Irmão Ático Rubíni, ilustre jaraguaense
residente em Curitiba e servindo a nobre causa

dos Maristas. No mencionado convite el� ,�iz sen
tir-se sumamente honrado com a nossa presença
e exma, família na 'Sessão Solene dª Câmara Mu-

-

nicipal de Curitiba, no 4ia 13 de setembro de ;

1985, às 20 h e 30 mín, quando lhe será outorgado
o Prêmio PINHÃO :DE OURO, na área do Magis-
.tério. com o qual está sendo dístínguído pela Mu
nicipalidade Curitibana. Em razão de outros com-.: "

promissos já assumidos lá não pudemos compare- 'I
.er, mas o fato de noticiarmos, com atraso é ver-

.

dade, estamos dando o devido destaque para tão
'importante acontecimento, que honra sobremodo
a Jaraguá do Sul, terra que o querido Irmão Á- •

'ico' nunca esqueceu, e a visita sempre que pode,
Aos aplausos da cerimônia juntamos' as nossas
palmas e do povo desta terra, cumprimentap,çlo: 9
ilustre conterrâneo pela conquista de. maiS um' "

.

laurel. Ao Irmão Atico Rubini os nossos respei� �

Grupo. O corte da fita que
deu por inaugurado o pré
dío deu-se pelos fundado

res, Eggon João da Silva,
Werner Voigt e Geraldo

Wernínghaus . (foto). O
custo da obra, a-preços de

hoje, é de Cr$ 5,4 bilhões.
Posteriormente, no au

ditório, e diretor-presiden
te da Weg, Eggon Jß�P
da Silva, empresa que na

quela data I completava
24 anos de existência, pa
lestrou aos presentes, í-

Pinhão
Ático

de

cosas cumprimentos.

Direção·
'

·G8Ja,1
níciàlÍIiEmt� retratando a

história e o desenvolct
ménto da Weg 'e segui
damente falando sobre à'

tmplantação,' da qualidade.
autêncía na Weg, im

pressões sobre a: 'viagem
realizada em junho ao Ja

pão, destacando, ainda, no
ções práticas sobre a fí-'
losofía do ,CCQ-Círculo
de Controle de Qualidade,'
e adminístração partící-.
pativa. I

O empresário tgualmen,
te, respondeu a vários
questíõnamentos sobre' o ,.
Japão. O Grupo que Eg
gon dirige, emprega 4.
800 colaboradores, e até
o final do ano, maís 300:
cu 400 oportunidades de '

empregos serão criadas.;
conforme disse. ,A produ- '

ção mensal de motores e- ".
létricos chega a '100'míl. ",

que vão desde 1/4 a 500'
HP de potência.
Uma confretemízaçãe

ría Arweg marcou o' ßfi.·
cerramento d€l progr@'l,JIia.
ção, iniciada às 15 horas,·
com' visita as instalàções
fabris. "

,

.

'

para",
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