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, ,JARAGUA DO SUL - C!PADE SíMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

Durval tem audiência com Sarney na quarta
o Prefeito Municipal de

Jeraguä do Sul que .na

tarde.de sexta-Ieíraíontem]
tomou parte na solenida
de de posse do ex-depu
tado Pedro Ivo Campos
.na presidência da Telesc,
em Florianópolis, vai par
ticipar ao lado de outros

prefeitos peemedebistas
catarinenses, na próxima
quarta-feira, dia 22, às 16
horas de audiência com o

Presidente da República
José Sarney, em Brasília.
Segundo Vasel, a finalida
dedo.encontro com Sarney
é denunciar a discrimina
ção do Governo do Esta
do para com as prefeitu
ras do PMDB e solicitar
'que o Governo \Federal re-

,Coral Evangélico vai ao Paraguai em julho
O regente do Coral E- presentação programada lico Jaraguá executará em

vangélíco Jaraguá, Rícar- para o final de julho, em seus concertos composi
do' Feldans. embarcou Assunção, no Paraguai, ções de Heinrich Schütz,

quinta-feira, "día 16, para onde fará uma apresenta- (1585-1672) que está come

a Alemanha, onde na cí- ção conjunta com o Coral morando o quarto cente-.
dade de Solingen, está ini- de Assuncíón, na Igreja nárío de nascimento e,

ciando a participação no Evangélica Trindade. An- também, de Johann Se-'
3° Seminário Internacio- tes disso, porém, o Coral bastian Bach (1685-1750) e

nal de Regentes de Corais fará concertos em COIÍlu- Georg Händel (1685-1759)
A promoção é da Zentrals- nidades vizinhas a Jara- que o mundo comemora n

telle für den deutschs- guá do SuL na primeira o tricentenáno de nasci-
-prachígen Chorgesang in quinzena de julho, cujos mentos. Esses composíto
der Welt e Fetdens foi se- detalhes finais quanto a res marcaram de forma
lecionado .. entre muitos horários e locais estão extraordinária a sua pre
candidatos, onde busca no- sendo ultimados.' sença no cenário da mú
vos conhecimentos sobre cl Formado de 72 coralis- sica sacra ria Igreja E
difícil arte de reger corais. tas, atualmente, com Ri- vangélica � estão sendo
O Coral Evangélico, se- cardo Feldens na regência lembrados em todos os

gundo o senhor Edemar e'Rúbia Lohmann na vice- centros culturais' do mun

Julínho Einsfeldt, tem. a- regência, o Coral Evangé- do.

Isenção será de míl ORTNs
o secretárío-executivo

da Associação dos Municí
pios do Vale do Itapocu,
Dávio Leu.: participou de
14 a 16 de maio, em Fraí
burgo, no meio-oeste cata
rínense, do 19° Encontro
de Secretários-Executivos
de Associações Microrre
gíonaís de Santa Catari
na. Dentre os assuntos
tratados, destaque para o'
movimento econômico, a

valiação da tramitação do
Prourb, atuação do Tribu
nal

.

de Contas na análise
das contas municipais e,
ainda a Lei Municipal da.
Mícroempresa.

passe diretamente a elas
os recursos da UÍlião
que lhes são devidos, . bem
assim um melhor atendi
mento no que tange aos

projetos encaminhados e

liberação de verbas.
.

Derval Vasel que na se

mana passada participou
de um encontro de pre
feitos em Correia Pinto,
informou que na . ocàsião
foi divulgado um doeu
mento que repudia as ali

anças e hipoteca integral
apoio ao Presidente Sar
ney. Ainda em Brasília, o

Prefeito manterá outros
contactos junto a Miriisté
rios para obtenção de re

cursos financeiros ao Mu-

Neste último aspecto,
os seis municípios do Va
le do Itapocu adotarão um

documento comum a to
dos, elaborado pela Amva
li, com onze artigos que
estabelecem de forma
desburocratizada a quali
ficação da microempresa
em observância aos dispo
sitivos estabelecidos no

.

Estatuto da Microempre
sa e na Lei Complementar
nO 48. Segundo Dávio Leu,
o isenção a nível munici

pal será de 1.000 ORTNs

para todos' os municípios
da microrregião, cujas mí-

croempr��ãª .
tenham íatu-

nicípio.

o presidente Telmo Ma
gadan, da Empresa Brasí-.
leira de Transportes Ur
banos, acusou o recebi
mento dasoltcítação de Ja

.raguá do Sul, de 18.355.
690 ORTNs, para implan
tação de ciclovia, e deter
minou o registro do pedi
do para apreciação. O fa
to foi comunicado por ofi
cio a Durval Vasel, -que
na terça-feira entregou à
Sociedade Cultura Artísti
ca Cr$ 10 milhões, de um

total de Cr$ 11 milhões
aorovados pela Câmara
d� Vereadores, para

:

a

construção da Casa . da
Cultura.

rado, no ano passado, bru
to, Cr$ 75.459.800. Esta i

senção, no entanto. aplica
-se exclusivamente no Im
posto sobre Serviço, o

ISS.
As Câmaras de Vereado

res receberam esta sema

na os projetos-de-le! que
definem a qualificação de
microempresa. Os docu
mentos limitam a isenção
em cinco por cento da re

ceita do JSS e a ORTN é

apurada segundo o valer
unitário desse título no

mês de janeiro do' ano-ba
se, quê é o ano anterior·
·ª9 9.ª -iseJ;lçã.Q�

:Senai inicia o Projeto
. Jaraguá III

o Centro de Treinamen
to do Senai de Jaraguá do
Sul inicia no próximo dia
28, o Projeto Jaraguá III.
Trata-se do Curso de A

perfeiçoamento para Su

pervísores nas Indústrias
de Confecção, que será a

berto' oficialmente no día
'

24, às .19h30, ·no auditório
do Centro Empresarial
com a aula ínaugural, e o

seu desenvolvimento ira

de maio a setembro, com

105 horas/aula, divididas
em onze módulos. Não há

limite de participantes e

as inscrições poderão ser

feitas até o dia 23 ..
Destinado aos superví

sores e encarregados das

empresas da área de con

fecção, o Projeto Jaraguá
III vai ser ministrado no

Salão Nobre do Sesi, das
17 às 20 horas e os seus

Octacílio Val para o Tribuna 1
de Contas

Auxílio. especial a

ex-colDbatentes

o representante de
Jaraguá do Sul na As
sembléia Legtslatíva de

putado. Octacílío- Pedro
Ramos, foi indicado

quarta-feira à noite pa
ra ocupar a vaga de
Conselheiro do Tribu
nal de Contas- do Esta
do, aberta com a apo
sentadoria de Wilmar

,

Dallanhol, durante a

reunião da bancada tio

o Diário Oficial do Es

tado,. edição do dia 13 de
maio de 1985, publicou o

Decreto 25.581, de 10.05.

85, que concede auxílio

especial a viúvas de ex

-combatentes da 24 Guer
ra Mundial, sendo benefi
ciadas, dentre outras, a

Sra. Simiramis Vilela Vei

ga Decker, viúva de Pedro

Decker, de Guaramirim e

Zélia Köhler Rengel, viú
va de Pedro Rengel. de

Jaragu4, do SW. AléJp. des-

onze módulos abrangerAo
Almoxarifado" Planeja-
mento e Controle da Pro
dução, Lay-Out Industrial,
Controle de Qualidade,
Tecnologia de Máquinas,
Racionalização do Trabe
lho, Comunicação na Em

presa, Funções do Supero'
visor de Confecções, R-ela
ções Humanas, Desenvol
vimento de Pessoal e Cri
atividade.

o Senai de Jaraguá do
Sul, além do desenvolvi
mento do Projeto, realiza
levantamentos com vistas
a operacíonalízação do
curso de Supervisor de

Segurança e do curso de
Comando de Pneumática,
este devendo começar em

junho, na Unidade Móvel,
do Departamento Nacional
do Senai.

-

\})DS com o Governador
Espertdlão Amin. A

mensagem indicando o

nome de Octac1lio para
.

o Trtbunal de Contas
já foi encaminhada a

Assembléia, para apro
vação.
Com a salda de Oe

taciUo Ramos, assumi
rá o seu 'posto o suplen
te de deputado Dionlsio
Badin.

tes auxílios especiais do
governo catarinense, os

Decretos 25.582,e 25.583,
da mesma data, concede
idênticos auxílios à: Luiz
Ventúrí (Guaramirim), Bru
no Boddenberg e Bruno
Scheibel (Corupä) e,' de

Jaraguä do Sul, os ex-com-
.'
batentes José Lourenço da
Silva, Carlos Frederico Va-

,

sel, Daniel Carlos Campi
gotto, Emílio Eurico Ernes
to Siewert, Estephano Mai
er e Fidélis Stinghen,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,Gente & Informações,ACIDENTE VITIMA JOVEM ACAD:EMICO
EM JOINVILLE

'Vítima de acidente automobilísti�ó,. faleceu
em .Joínville, às 23h45 de sábado, dia U, o jovem
Ivan Roberto Marquardt, com a idade de 21 anos,
1 mês e 24 dias. O inditoso jovem gue tem fami
liares em Jaraguá do Sul deixou enlutados os pais
Armínio (Edir Malaquias) Marquardt, as irmãs
Cristíané -e Jéanine, seus avós maternos Manuel
e Edemê Malaquias, os avós paternos Alfonso

(HerthaHenschel) Marquardt, além de muitos 'pa
rentes e· amigos. Ivan cursava .o terceiro ano de
Direito ,e, há ..16 dias apenas era � funcionário do
Banco do Brasil, em .Joinville. Praticava o surf
como esporte predileto, com os amigos, na Itaju
ba. O "Correio do Povo" manifeste a família en

lutada, .ps suas expressões de pesar.

SAIBA . D� ONDEl\;I VEM Oß QUE SE CASAM EM J S

Os proclamas expedidos pela Oficial do Registro
Civil do 1° 'Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul -

Margot Adelía Grubba Lehmami - publicados na edi-

(ção 3.336, por .exemplo, revelam interessantes dados
com relação à procedência dos noivos que desejam
casar-se em Jaraguá do Sul. Dos nove editais publica
dos; 4 pretendentes (apenas!) são de Jaraguá do Sul;
3;d� Massaranduba: 1 de Pinhal de São Bento, em Santo
ÄFl{6nio" do 'Sudoeste do Paraná; 1 de Guaramirim; e

l'd.e Presidente Nereu: 1 de Tucunduva-RS.; 1 de Gus
tavo Richard - Ibirama; 2 de Itajaí; 1 de Joinville; 1 de
Campo Mourão-Pk: 1 de Ribeirão Pequeno-Laguna e

'1 de Rio dos Cedros. O escorre apresenta 14 x 4 no

campeonato organizado pelo padre çasarrienteiro
Santo Antonio. A continuar assim, qualquer dia os ja
raguaenses devem apresentar carteira. de identidade

p-ra provar que são nascidos na Pérola do Vale do Ha

pocu. Olalá!

����� na ......�....

Ácontece neste sábado,
em Lages, o Concurso Miss
Santa ,Catarina, promoção
da TV Planalto, que esco

lherá a mais bela catari
nense. Sandra Mara Wulf,
Miss Jaraguá/85 está des
de ontem em Lages e na

passarela do Gínäsío Ivo
Stlveíra mostrarä : o' seu

charme e beleza. Uma lo

tação patrocinada pela Se
cretaria de Turismo torce
.rá pela nossa Miss. Boa
sorte Sandra!

.

Foi concorridíssimo o

jantar comemorativo aos

10 anos de "O Estado", se
gunda-feira, em Florianó

polis, ocasião em que' o
empresário Eggon João da
Silva recebeu a outorga
de "Homem de Empre
sa de 1985". De Jaraguá
do Sul seguiram vanos

empresários e o "Correio
do Povo" esteve represen
tado pelo seu diretor, Eu
gênio Victor'Schmöckel.
Parabéns senhor Eggon!
Casam-se na Matriz, ho

je às lOh, Renato Zoz/Ur
sula Rudnick; às 16h, Jo
sé Nestor da Silva/Célia
Karsten Lemke; às I1h,
Valcir Vicentin;;1Marina
Caetano, Everson de Go
doí/Rosa de Ávila, Paulí
no Ríchs/Lucíana Batscha
uer e João Carlos Coelho/
Odínéía Tissi; às ISh, Val
mir Voigt/Sandra Bortoll
ní,
Ainda na Matriz, às 20

h, João Renato Panstein/
Janete . Pradi; 11h30, na I
lha da Figueira, José Re
nato Petri/Maria Roseli
Petrí: t8h, na Barra do
Rio Cerro, Pedro Correia/
Judite Rocha e às 18h
também, no Jaraguá Es
querdo, Irto Andregheto
ní/Ilisete Tiso. Dias 22 e

23/6, curso de noivos na

Matriz.
Nasceu dia 10, sexta

feira, no Hospital S. José,
às 14h40, com 3kg180, a

garotinha Juliana, filha
do casal Mai Luiz (Jose
mary Amodio) Lazzarís e

neta de Orlando (Jalile
Tobias) Amodio e Sra. Ca
rolina Lazzaris. A exemplo
dos pais e avós, a mani
nha Jalile está também
radiante de felicidade.
Comemora na noite des

te sábado os seus lindos
quinze anos, a graciosa
Lucienne Hasse, filha do
casal Ivo e Ilse Hasse. u
ma comemoração no Beira
Rio Clube de Campo para
as suas amizades e fami
liares marcará o aconteci
mento. Nossos cumpri
mentos!
No día 24, próxima sex

ta-teíra, completa 19 anos,
a bonita F.edla Luc1ana

Konell. Hoje, sábado, tro
ca idade a sua mãe, Ceci
lia, esposa do secretário
Ivo Konell. Hoje também
aniversaria a Sra. Maura,
esposa de Jamtro Wiest.
O Bazar da Pechincha,

promovido pela Casa da
Amizade, sábado passado,
no pátio de festas da I

greja Matriz, foi um su

cesso. A presidente Deni
se Lueders está muito sa

tisfeita com os resultados
t
e agradece o apoio.
Bastante concorrido,

terça à noite, no Baependi,
o coquetel de lançamento
da nova lavaroupa Enxu
ta, que reuniu empresári
os e convidados de Jara
guá do Sul, Joinville e

Blumenau. Os produtos
são realmente beleza pura.
A Subsecção de Jara

guá do Sul da Associação
Nacional dos Veteranos
da FEB, reúne seus asso

ciados n�te sábado, para
um almoço no Baependi,
para apresentação do re

latório sobre a Tocha ao

Rio de Janeiro.
Durante o baile de ani

versário . do Beira Rio,
sexta-feira, a amiga Jea
nete Mirian Piske perdeu
o seu anel de ouro. Quem
encontrou pode contactar

pelo fone 12-1044, no ho
rário, comercial, que será
gratificado.
O empresário Edmundo

Wille toma posse neste sá
bado, às 20 horas, nas de

pendências do Autódromo
Artur Breithaupt. na . pre
sidência da Comissão E
xecutiva do Grupo Esco
teiro Jacorítaba, de Jara
guá do Sul.
O Baependi vai colocar

à venda mais 200 titulos
patrímoníats, a razão de
Cr$ 800 mil à vísta, No
entanto poderão ser finan
ciados também em 5 ou

10 prestações, com valores
acrescidos, lógico. Infor
mações na secretaria.
Aliás, falando' em Bae

pendi, foi um sucesso o

almoço no Dia das Mães,
dos ecônomos Rubem e

Ceni. Agora, a partir de
16 de junho, uma vez por
mês, pelo menos, o restau
rante azurra abrrrà aos

domingos. O que não dei-·
xa de ser uma boa .

No eine Jaraguá, de sá
bado (hoje) à terça-feira,
20h15, .

"Os Donos do A-

manhã", censura 18 anos.

E
.

quarta e quinta-feita,
"Daniel", filme baseado
no famoso romance "O
Livro de Daniel". Censura
14 anos.

.,

Toques: Aryberto Léo
Bartuscheck. será o pró
ximo presidente da Hans
Cidade Industrial. Na ter
ça-feira recebeu amtgas.
para um lanche a sra.

Olga Geffert. Já-na quam
feira, quem recebeu foi
a Sra. IvoneDriessen.
Arno Hensche! �nforJlla

que junto ao depar.tam.en
to de bocha, todas às sex

tas-feiras há costelada e

nes domingos, espeto cor

rido. E anuncia para bre
ve, aos sábados, aquela
feijoada.Tá dado o recado.
A Associação dos Pro

fessores e Educadores do
Vale do _ Itapocu-Apeví,
presidida por Jorge Roos,
reuniu associados sábado

.

para um jantar no Monjo
lo, comemorativo ao se

gundo aniversário da en

tidade.
Termina neste sábado,

no . auditório do Síndícato
dos Trabalhadores nas In
dú'strias da Construção e

do Mobiliário, a mostra
de arte da FCe.
O Jaraguá Motor Clube

já vem preparando a pró
xima etapa do Estadual:
de Automobilismo, -día ,1.6·
de junho. O custe da in

gresso será de Cr$ � mil.
. No C.E. Holando Gon�

calves, um evento impor
tante: no último dia 10 to-

.

mou .

posse a nova direto
ria do C.C.E. Arthur Mtll.,.
ler, Chapa Águia, apresen
tando para as autorídades
e alunos presentes seu, pla
no de trabalho permeado
de muito entusiasmo.

.

NUMERADAS
1 - A Prefeitura de Pomerode
está promovendo desde o dia
17; até domingo, dia 19, o'
XVI Festival de Bandas, Ban
dinhas e Conjuntos, tendo co
mo local o Conjunto Educa
cional Dr. Blumenau,
2 - No . próximo. final-de-sé

.

mana, 25 e 26, vai acontecer
em Campo Alegre, a 22a Fes
ta do Pinhão, com vârias a

trações, inclusive provas de
cross e trail.
3 - Em junho, de 18 a '20,
Luiz Alves realizará a 2a Fes
ta Nacional da Caehaea, para
a qual o prefeito Beto Simão
espera 50 mil 'Pessoas.

.

bingão, no C.A.BaeJ;>endi, às
4 - Também em junho, dia
28, a APAE promoverá um
bingâo, no C.A.Baependi; 20h.
Voltaremos sobre. o assunto.:

O 66� ANIVERSARIO DO �'CORREIO DO POVO,,'
Da Assembléia Legíslatíva do Estado, o Dep. Dér

do A. Knopp - 3° Secretário, remeteu cartão de felici-
. tacões: "Feliz Aniversário! Que a alegria deste dia se

repita por muitos e muitos anos. Salve 10.05.85:'. Da
Cêmara dos Deputados, o Deputado Federal Renato
de Mello Vianna, envia a seguinte mensagem: "Pela
passagem mais uma efeméride do "Correio do Povo",
nos associamos es manifestações de júbilo que lhe
são' tributadas, procurando juntos manter a permanen
te luta por uma imprensa cada vez mais independente
e lívre".

----------------------------�---

Presentes finos para todos QS gostos e

para todas as ocasiões, das

melhores procedências, s6 na

" Joalheria A Pérola
Em anexo.. a ÓTICA MODERNA. Visite-nos e

comprove.
! Rua Reinaldo Rau. 2R9 - Pr.me· 72-18U

Celina Cabeleireiros'
Sempre com novidades em termos de beleza,

está agöra fazendo os cortes da linha 85. 'Novos
ktrilhos e novas cores com a tinta Gel Kollestom
2001. Venha comprovar!

_ Rua ßumercin,do da Silva, 119 (ao lado da Caixa).
Fone - 11:-2165

. Miromaq Equipamentos pl,
Escritório Ltda.

CHEGOU
,

Mamãe Coruja
Artigos Infantis, Bijouterías, Perfumes e

Cosméticos.
. .,'. ..

Rua Barão do Rio Branco, 168-Jaraguá do Sul-Se.

Máquinas de escrever Facit-Olivetti, Calculadoras Factt,
Sharp e Dísmac, Móveis Estil é Imalasa, .Môveis

'

de a,o
Mojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven

dedores. Consulte-aosl
Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398,

- em Jaraguä 'C' Matriz na Av. D. Pedro II, nQ 166 -

ISão Bento do Sul �. SC.
7
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,Colégio Abdon Batista. comemora o Jubileu. de Ouro B�fu!:�nal���ic�C:��pa�ti��in��
vo receberá um reajuste salarial na proporção de cin

quenta por cento sobre os vencimentos percebidos no

mês de janeiro, segundo estabelece projeto-de-lei do
"xecutívo que a Câmara de Vereadores está examinan
do e que deverá ser aprovado nas próximas sessões.
O Legíslatívo Municipal, também, recebeu do Supe
rintendente Regional do Sesi, Valmir Osni de Espíndo
la, 'um'-ofício em resposta. à indicação do vereador Lau
ro Siebert, que solicitava a instalação de um posto de
sbestecímento do Sesi na Barra do Rio Cerro. ,

Espíndola informou, que a programação aprovada
do Sesi não consta a implantação de posto de abaste
cimento na Barra e que a ampliação dos seus serviços
'Ja área de supermercado tem encontrado ultímamen
'e muitos opositores, consoante noticiam os meios de

iivulgeção, mas acrescentou que em havendo possi
bilidade, a reivindicação será atendida. O vereador
Lauro Siebert, contrariado com a resposta, afirmou que
tempos atrás foi procurado pelo coordenador do Sesí
'Je Jaraguá do Sul, que solicitara um local para insta

lação de um. posto de abastecimento e agora, ínusí

tadamente, o Departamento Regional simplesmente
nega a sua implantação, quando já se tem um local

apropriado para tal.

Enxuta lançou nova lavaroupa
em Jar.aguá

A nova Lavaroupa Enxuta com capacídade para
;I, quilos, produzida pela Triches S.A: de Caxias do Sul.
está chegando em Santa Catarina. Na noite de terça
.. feira aconteceu o coquetel de lançamento no Clube
Atlético Baependi, em Jaraguá do Sul e, no dia ante
rior, foi lançada em Florianópolis. . Apresentando-se'
em dois modelos, Luxo (automática) e Super Luxo (e
letrônica), a nova Lavaroupa Enxuta 'caracteríza-se
pela alta tecnologia e pelo mjnímo de espaço que o

cupa. Durante o coquetel, houve apresentação do no

vo produto e de um audiovisual sobre a Triches S.A,
onde se fizeram presentes o diretor-presidente da Tri
ches, Paulo Triches e empresários do comercio de Ja

raguá do Sul, Blumenau e Joínville.
A nova Lavaroupa usa componentes fabricados

pela Weg e outro fornecedor da Trtches em Jaraguá
do Sul é a: Neves SA. O lançamento esteve bastante
concorrido.

Debatido o .Pr.ó-Criança Rural
Com o objetivo de" conhecer as suas ações e apre

sentar o Programa Pró-Criança Rural, bem como de
bater e decidir a sua implantação no município e cons

tituir a comissão dö referido programa, foi realizada
.

uma reunião na tarde de ontem, sexta-feira, no Centro
Interescolar de 10 Grau "Mário Krutzsch", .coordena
da pela Emater-SC/Acaresc, coordenadora do Pró-Cri
ança Rural à nível municípal. O Programa vem sendo

implementado em Jaraguá do Sul e nos demaÍs muni

cípios 'da região, após o 120 Seminário Regional pió
Criança Rural, realizado no mês de março, no Cenlro
Shalon, em Neretl Ramos, do qual participaram técni
cos e especialistas ligados .à saúde, educac;ão e agri-
cultura.

.

O Pró-Criança atende a faixa etária de zero aos

,els anos de idade e a sua proposta é ouvir, discutir,
operar, decidir e depois fazer acontecer, como define
a' sua coordenadora, Angela Amin. .

.

W!L&&U @ j ti Di M.UZi&k:zszazmwª,_

o Colégio Estaduel Ab- nina Navarre Líns-repre- eventos já, definidos e ou-

. ! don Batista, o maior esta- sentaute da família de Ab- tros em fase de definição
belecímento da rede pú-, don Batista, João dos San- que 'lerão cumpridos den
plica' de Jaraguá do Sul, tos Al eão - Inspetor Fede-· tro das festividades do ju
comemorará no. dia 28 de ral de Nacíonalízacão.: biléu de ouro.

maio o seu jubileu de ou- prefeito Waldemar Grub- Já está acertada, por e

m de inauguração. Sua ba, o chefe escolar José xemplo, a realização de
..história confunde-se com a' Bauer e o inspetor escolar campeonatos internos de

140 próprio município e pe- Celso Rila. O Padre Alber- ,c�ijb:;i. basquetebol e Iu
ilos seus, bancos dezenas de to Jacobs íazía o benzi- tebol de salão, anvolven

.

milhares de alunes passa- mento das ililstàJações.· do alunos, professores e

. rara e que hoje- ocupam as No ano seguinte à sua pais de alunos, aos sába-
mais destacades posições. inauguração, no dia 0'7 de .dos e domingos', com en-'

Pa,Fa 'marcar a, efeméride, abril .através do Decreto trega de troféus aos me-

. a direção e a Associação 123, foi instalada a Esco- lhores: vai ser ,�naugura
de Pa,is e Preíesseres pro- la Normal Primária Com- da também a nova quadrá
gramaram

'

uma sésíe de plementar, anexa ao Gru- de volibol, além da sua

eventos que serão cumpri- .

po, .sendo naquela mesma iluminação; criação do
dos de 28 de maio a' 07 data comemorado o vigé- Clube de Mães; pare prin
de setembro. simo-quinto aníversárío cípios de junho; monta-
'Atua'tme:ate com 1.105 da Reforma do Ensino em gern de um painel histó

alunos, dos quaís 698 nõ Santa "Catarina, Em 1962 rico com fotografias e do
lO grau e· 457. no 20 grau, foi criado o Ginásio Nor- cumentos que ficarão ex
com uma equípe de 17 .mal Regional, que funcío- postos na biblioteca; con

funcionários e 55 proles- nou até 1966. Em 1964, a- .curso de monografias 50-

sores, Q. Abdon Batista or- través de decreto.. foi cri-' bre Abdon Batista, patro
gulha-se da sua história e ado o Ginásio Normal Leo- no do Colégio e gincana:
da sua contribuíção- à edu- nor de Souza Neves e, em em junho, dia 14, realiza

I

, cação 'e ao, ensino de Ja-!' 1971, criou-se a Escola Bá- cão da festa junína. com
, ra.guá do Sul, como obser- sica Abdon Batista, hoje, diversas atrações, dentre
va o seu diretor geral, o Grupo Escolar inaugu- as quaís o casamento cai

_, ];)oJocídeo, Menel, que € au- rado em 1985 é o Colégio pira; em julho, dia 13, a

xilíado na direção do 20 Est. Abdon Bati:sta, criado contecerá o Baile da Inte
.. grau pela proíessora Be- pelo Parecer 53/81 e que 0- gração da Família Abdon

· ailde, Bertoldi e na direção feréce à nível de 2Q grau Batista, com concurso Rai
I

do 1 ° grau, pela professora os cursos de auxiliar de nha do Jubileu: . realiza
Marcia Júlia Gonçalves enfermagem e habilitação ção do Dia do Lazer, além
'Emmendoerfer. básica em construção cí- de outros.:

I

UM POUCO DA vil. O programa festivo de
HIStÚRIA O CINQUENTENÁRIO encerramento das festivi-

dades jubílares 'está mar

cado para o dia 7 de se

tembro, durante o desfile
cívico-escolar. O Profes
sor Doleidee lembra que
a programação não é de
vulto. no entanto, objeti
va, de forma simples, a.

integração e a confrater
nização entre as gerações
de alunos, professores e

APP atual com as passa
das. através de encontros,
visitas de caráter afetivo
e a participação nas fes
tividades. (Flávio José

Br'l!lgnago - ex-aluno do
"Abdon Batista").

'Em 28 de maio de 19 O cinquentenário de i"

35, o proíessor Luiz S. Be- nauguraeão do tradicio
zeera da Trindade, Diretor nal educandário vai ser

r do Departamento de Edu- comemorado de 28'de mai
: :,cação de Santa Catarina, o a Q"} de setembro, com

representando o Governa- comemorações internas.
dor do Estado Dr. Nereu envolvendo alunos, pro
Ramos; presidia o ato de fessores, dírecão; pais de

inauguração do Grupo Es- alunos, ex-professores, ex
.: 'celar "Abdon .Batísta", alunos e ex-diretorias de

.que.teve como seu primei-, APiPs, buscando-se, com
TO diretor, o professor 0- isso;'a integração e a par
to de Souza Dreer. Ao ato tícípação à vida do colé-

'compareceram ainda. a- gío. A abertura das íestí

.lêm de populares, o JUIZ vídades está marcada pa
, 'de direita Dr. Machado' ra 28 de maio - eonsoan-

[Rios, o promotor público te -o diretor Doleidee Me
" Dr, Marinho. Lobo, Srta. pel - que adiaiiltou alguns

----��-------------------------------

i"Escolas ruráis vão .inslalar
horlas·

Promovido pela Souza
'Cruz, com o apoio das se

, 'ér�ta:ri:a� da, Agric1:l.lturq e

<ia -Educação', foi lançado
· no di:! 3e· de abrciJ o' Pro
�grama Hortas Escolares
com a finalidade de moti
:var e ensinar os alunas
'. das es�olas públkas de 1 (,
· gr�u do meio rural a ins
talar hortas e produzir·
'hortaliças a {im de difun-,
dir o plantio e consumo
das mesmas, melhorando a

,'sua alimentação, tanto nas
escolas, como em suas 'fa
;míHps :0 programa abran
gerá os 199 , municípios

Tão distribuídas cartilhas
para alunos e professores,
com todas as orientações
pedagógicas e técnicas pa
ra a produção de hortali-

'

ças. As escolas também
receberão Um conjunto

As éscolas isoÍadas mu- com 10 envelopes de hor
nicipais 'e ésfaâuais 'de Ja- ,rtatiças,-seledonadas de a

raguá do SuC'tamõéril vão cordo com suas caracte
s'e· inh�giar ii ·campanha·' e rÍsticas nutricionais e de
participar' de- um c6ncúr-

.

adaptação as condições
so que escôlherá até 31 de clima dé nosso Estado.
-de outubro ci melhOr hor-' Além da Souza Cruz,
ta escolar. Para tanto, nQ

-

participam' as Secretarias
dia ir acónteceu - reunião . 'de· E€lucáção (MuniCÍpal

.

para' definir às linhas M- 'e �Estadual-Uc'res) 'e SecTe- .

sicas de· ação do progra- taÍ'ia.da Agricultura, atra-
; ma nQmunicipio, onde se- -y,éß da sACai'esc�

,

-
. . , "

do Estado, representado
por 2.979 escolas isoladas
'municipais, 3.012 escolas
isoladas estaduais, 7.900

professores e 106.000 -a

lunos.

--

VACINAÇÃO ANTIPÓLIO DIA 15 DE JUNHO
, '

O secretário da Saúde, Vanildo OzeUlme, lançou
oficialmente segunda-feira a campanha de vacinação
contra a poliomielite, a ser realizada no Estado nos

dias 15 de jU:Qho e 17 de agosto. O slogan da campa
nha é "Vacinação, um direito da .criança". A 'meta é
vacinar 530 mil.crianças. Desde que começou a cam

panha, em 80" não houve registro de nenhum caso de
pólio em Santa Catarina. Na campanha serão env.olvi
das 30 mil. 'pessoas, .

que operarão em 7 mil postos es

palhados por todo ci Esté!.do. O 'governo a:r;licará re

cursos da ordem de 250' milhões de cruzeiros, sem CQJl
tar o çusto da vacina.'

..
� - "

-

,., - .

J ,"'-
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Ca-sarnentodaProclamas _.' de Arnoldo Hermann e de
Vanda Hermann.
Edital 14.291 de 14.05.85
Adolar Roweder e Lurdea
de Freitas Càmargo
Ele, bràsíleíro, solteiro;
motorista, natural de JaM
guá do Sul, domiciliado e

residente em João Pes
soa, neste distrito, filho de
Joana Roweder. Ela, bra
sileira, solteira, do lar,
nascida em FaxinaI, nests
Estado, domiciliada e resí ..

dente em João Pessoa;
neste distrito, filha de Nel,
son Bueno Camargo e de
Idalina de F. Camargo..
'Edital 14.292 de 14.05.85
Antonio Aleeblades Wln..

trieh e TAnia Margarete
Bonomíní
Ele, brasíleíro, solteiro,
serralheiro, natural de Ja..,
raguá do Sul, domiciliado
e residente em Nereu Ra
mos, neste distrito, filho
de Leopoldo Wintrich e,

de Terezinha Pereira Win
trích. Eia, brasileira, soltel
ra, 'aux. de expedição, na
tural de 'Jaregué do Sul,
domiciliada e residente na

Rua Pará, 166, nesta cida
de, filha de Vitórío Bono
mini e de .Anesía Terezí..

nha Bortolini Bonomíní.
Editál 14.293 de 14.05.85
Adilson Glelow e Marli
Krieser

" Ele. brasileiro. ,solteiro.
mecânico, natural de Po
merode. neste Estado. do
miciliado P. residente em
Rio Cêrro I. neste distrito,
filho de Geraldo Gielow
e de Alzira, M. Gielow.
Ela. brasileira. solteira.
costureira. natural de Ja
razuá do Sul. domiciliada
e residente em Jerecuá
-Esauerdo. neste distrito,
filha de Arthurbert Kríe
ser e Híldezard Krieser.
Edital, 14.294 de 14.05.85
Clovis Brandt e Ivon.
Stassun., Ele. brasileiro,
solteiro, onerário, natural
de Guaramirim, neste Es
tado. domiciliado e resí
dente na Rua Maior Julio
Ferreira. 136, nesta ctda
de. filho de Carmo Brandt
,e de Karín Brandt. Ela, bra
sileira. solteira, ooeráríe.
natural de Massaranduba.
neste Estado. domiciliada
e residente na Rua Ernes
to Lessmann. 359. nesta
cidade, filha de Artur
Stassun e de Rínzart Kre
is Stassun.
Edital 14.295 de 14.05.85
Dortval Antonio Deola e
Maria Osmarina Fallundes
Ele. brasileiro, solteiro.
comerciário. natural de
Guaramírím. neste Estado.
dt>miciliado e residente na,
Rua Rudolfo Hufenuessler,
845. nesta cidade, filho d.e
Marcos Deola.e de Silvina
Deola. Ela. brasileira, sol
teira, onerária. natural ge
,Massaranduba. neste Esta
do. domiciliada e residen
te na Rua Tubarão. 110.
nesta cidade. filha de Fran
cisco Braz' FaQundes e de
Maria Lourdes Balloni.

'

E para que chegue ao conhe
cimento de todos, mandei pas
sar o presente edital, que se
rá publicado pela imprensa e

'em cartório, onde será afixado
duralit� 1 S dias.-

Edital 14.281 de 08.05.85.
Orlando Thomaz Hafer
mann e Ruth Maria Antu
nes de Lima
Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Mas
saranduba, rieste Estado,
domiciliado e residente na
Rua Alberto Santos Du
mont, 331, nesta cidade,
filho de Adam Hafermann
e de Jadwiga Elvira Ha
fermann. Ela, brasileira,
solteira, costureira, natu
ral de Santa Cruz do Tim
bó, em Porto União, nesta
Estado, domiciliada' e re

sidente na Rua Alberto
Santos Dumont, 331, nesta
cidade, filha de Osvaldo
Antunes de Lima e de Te
resínha Miler de Lima.
Edital 14.282 de 09.05.85
Lauro Enynng e Quitéria
Vieira Rodrigues
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ma
noel Ribas, Paraná, domi- �

ciliado e residente em Vi
la Rau, neste distrito, fi
lho de Adolfo Enynng e

de Olinda Roecker Enyn
ng. Ela, brasileira, soltei
ra, operária, natural de
Santa Rosa de Lima, nesce
Estado, domiciliada e resí
'dente na Rua Grauna, Bair
ro Costa e Silva, 195, em

Joínvílle, neste Estado, Il-

ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: 18
Sra. Maura, esposa de Ja
ro Wiest, Sra. Cecília, es

posa de Ivo Konell, Sr. 1-
rineu Stähelin, Sra. Cordi,
esposa Wilson Baggen
toss: ,Gerson Izídío Peixer,
Carlos F. Mehler, Sra. Vlil
li Ramthum, Flávia, filha
Dr. Luis Carlos e Esther
:e.onilauri. '

MARGOT ADELlA GRUBBA LEHMANN, Oficial do Re
gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Stil, Es
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em

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

habilitarem para casar, os seguintes:
'

lha de João Antonio Rodri
gues e de Lealdina Vieira
Rodrigues.
Edital 14.283 de 09.05.85
Cópia recebida do Cartó
rio de Guaramirim, neste
Estado.
Allton Malochi e Eluisa
Hertel

te na Rua Padre Alberto
Jacobs, 58, nesta cidade,
filha de Antonio da Sil
va e de Julia Honorata
Bueno

.

da Silva.
Edital 14.281 de 10.05.85
Tarclsio Francisco Molter
e Marllse Ana Demarchl.
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Nova
Trento, neste Estado, ,do
míciliado e residente . na

Rua João Januário Ayro
so, nesta cidade, filho de
Luiz Motter e de Maria
Voltolini Motter. Ela, bra
sileira, solto operária,' nat.
de Ja-aguá do Sul, domi
ciliada e residente na Bar
ra do Rio Cêrro, neste dis
trito, filha de.Mario Cam
míllo Demarchi e de Olga'
Rengel Demarchi.
Edital -14.288 de 13.05.85
Pàulo Cássio Fernandes e

Nllda Correa
Eie" brasileiro, solteiro,
técnico têxtil, natural de
Santo Anastâcio, São Pau
lo, domlciliado e restden
te no Conjunto COHAB',
quadra 03, lote 14, nr.52,
nesta cidade, filho de Gil
Fernandes e de Maria Lu
kasak Fernandes. Ela, bra
sileira, solteira. do lar,
natural de Jaraguá do Sul.
domiciliada e residente
no Conjunto COHAB, qua
dra 03, löte 14, nr. 52, nes
ta cidade, filha de Plácido
Correa e de Helma Maas
Correa.
Edital 14.289 de 13.05.85
Ivan Kmeger e Sofia Horn
burg _ Ele, brasileiro, ,

solteiro, motorista, natu
ral de Massaranduba, nes
te Estado, domiciliado e

residente na Rua 319, em

Jaraguá-Esquerdo, neste
distrito, filho de Ary.Krue
ger e de IIca Volles Krue
ger. Ela, brasileira, soltei
ra, operária, natural de
Pomerode, neste Estado,
domiciliada e residente no

Rio Cerro I, neste 'distri
to, filha de Reimundo Hor
nburg e de Sibila Fritzke
Hornburg.
Edital 14.290 de 13.05.85
J\renor Wendorff e Ele
nlse Mlrlan Hermann
Ele, brasileiro, • solteiro,
servente, natural de Mari

pá-Palotina, Paraná, dom�
ciliado e residente na Rua
Frederico Curt Alberto
Vasel, nesta cidade, filho
de Arno Wendorff e de
Maria Steinert Wendorff.
.Ela, brasileira, solteira,
do lar, natQ.ral de' Rio do
Sul, Beste Estado, domici
-Uada -e' residente' na Rua

Frede;içö Curt
.

-

Alberto
Vasell nesta ,cidade, filha

Pazem anos domingo
Sra. Luciane Margareth de
Andrade, Diogo .Luís, fi
lho Luiz (Deisi) Bernstoff,
Sr. Álvaro Tomesellí, Sr.
Ary Carolino Fruet, Sr.
Erwino Fodi, Sr. Reno Sch
wartz, Sr. Manfredo Al
bus, Márcio José Schwartz

Dia 20 de maio

Ele, brasileiro, solteiro,
engenheiro mecânico, na

tural de Guaramírím, nes

te Estado, domiciliado e

residente na Rua João
Butschardt, em Guarami
rim, neste Estado, filho de
Genuino Maiochi e de Ro
sa Maiochi. Ela, brasilei
ra, solteira, auxiliar de es

critório, natural de Sch
roeder, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua João Doubrawa, 167,
nesta cidade, filha de Her
bert Heinrich Arthur Her
tel e de Edi Berta Paulma
Zils Hertel.
Edital 14.284 de 09.05.85
John Felipe Bertsch e Gla
dís Garcia
Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, na

tural de Indaíal, neste Es
tado, domiciliado e resí-

Dia 01 de maio dente na Rua Guilherme
Pau�o, filho de Osmar (Tereza) Weege, 444, nesta cidade,
Batista. Jocimara, filha de filho de Helmuth Conra
Antonio (Maria) - Gotzenzer. do

-

Bertsch e de Mafalda
Dia OP de maio E b IFabiano, filho de Edemar (Ma- Bertsch. la, rasi eira,
rise ) Laube. Jerson, filho de solteira, do lar, natural de
Vergilio (Tereza) SOUZll. Jaraguá do Sul,' domicilia-
Dia 04 de maio da e residente na Rua Guí-
Luciana, filha de Francisco h W 444(Olinda) Marangoni. Scheila, 1 erme

.

eege, , nesta

filha de Niro (Olinda)Camargo. cidade, filha de Sidnei
Dia 06 de maio Garcia e Dirce S. Garcia.
Bárbara, filha de Lírio (Adi- Edital 14.285 de 09.05.85
la) Grützmacher. Graziele, fi- Osmar MÜller e Rosanelha de Vandelino (Isolete) La-

Krügermino
Dia 07 de maíó Ele, brasileiro, solteiro,
Kátia, filha de Alire (OsH) Ber, auxíltar de escritório, na
toldi. Jonathan, filho de Os- tural de Pomerode, neste

i:�o08(E��r�!nge1mann. Estado, domiciliado e resí
Cristina, filha de Lori (Mar, dente na Rua José Teodo
Iene) Graça, Monica, filha de 'ro Ribeiro, 130, nesta cí
Mario(CiÍlthy�) Felíppl, Giu-. dade, filho de Rolando
liana, filha de Valdir (Maria) Müller e de Elvira Müller.Bordin. Deisi Morgana, filha
de Wilmar (Edeltraud) Greter, Ela, brasileira, solteira,
Rogério, filho de: Arildo (Va- balconista, natural de Ja
nete) Adam. Jones, filho de raguá do Sul, -domiciliada
Valdemar (Crista) Giovanella,

e residente na Rua Proc.Dia 09 de maio
Vanessa, filha de Luiz' (Cla- Gomes de Oliveira, 304,
ra) Güths, Alex Sandro, filho

'

nesta cidade, filha de Ver
de José (Isabel) Junkes. Débo_ ner Walter Krüger e de
ra, filha de Pedro (Albertina) Isolde W. Krüger.
fse(��;iarut:!��lha de Lu-

Edital 14.286 de 10.05.85.
Dia lO, de maio '. Tarcislo Hilário Stephanl
Taine, 'filha de Alinor (Elia- e Marlstela da Silva
na) Fernandes. Juliana, filha, Ele, brasileiro, solteiro,de Maí (Josemary) Lazzaris.
$irley, filha de Adolfo (O·dete) operário, natural de - Jara-
Adrovandi. guá do Sul,' domiciliado e
Diá ,11 de maio, . residente na Rua Padre
Rone Peterson, filho de Val- Alberto Jacobs, nesta ci
mor (Alice) Cruz. Edson, filho 'dade, 58, filho - de Hiláriode Vilmar (Iracema) Bassani.
Rkardo, filho de Reni (Maria) Stephani e de Leontina
Oliveira. -

Chiödini StephanL Ela,
Dia 12 de maio -

.

. brasileira,- solteira, opeFá-Cesar, filho de. Célio (Cecília)
Maes. J;<'ernanda, filha de An- ria; natutal de Jaraguá do

toDio':'(I;eDi) Treuller. Sul, dOJlÚciliada'e residen-

Srta. F.ronildes Pedri, Sr.
Sebastião Krause, 'Sr. Ado
lar Wíschrall, Raquel Cris
tina Gonçalves, Landina
ra Engelmann, em J11e.,
Sra. Hertha Frenzel,· Si
mara, filha Walter e Wa
léria Mahnke, Sr. Artur
Gesser, em Concórdia; Sr.
Orlando Andreatta, Sra.
Edite Amorim, em J11e.;
Rosely Maria Gesser, em

Concórdia; Iracema Reis,
-em Corupá; Sra. Hilda
Gneipel, em Schroeder;

.
Sr. Colombo Machado Sal-'
leso ',_��r

NASCIMENTOS

DI� 21 de maio
Sra. Tereza Buerger, Ma
ria Roseli Teixeira, em
Jlle.; Sr. Hilbert Rowe
Sra. Ana Maes, Sr.' Nor�
berto Wackerhagen, Már
cio Hornburg. Sra. Sílvia

- Nair Bortolíní Bonomíní,
Dia' 22 de maio

Srta. Karine Kuchenbec
ker, Andressa Alessandra
da Silva, Daniele, filha de
Alcivandro e Ma. Salete
Espezim, Srta. Mirian -Sas
se, Sra. Tânia Krause,
-Sre. Silvia Ivone K.Kaiser,
Sr. Waldemiro Ponticelli,
Marcos Haroldo Rístow,
Sra. Silvia, esposa de He
ins Blosfeld.

Dla.23 de maio

Emaise Maria Krause, Jor
dana Beatrice Schäffer,
Soneide Mara Pommers
ning, Margít K. Rove, ,O
tília R. Narlbch, Srá. Edla
Friese, Sr. Nivaldo Bruns,
LUiz· Mâriö Bortölini� S'ra.
Adel� Todt Klitzke,
Dia 24 de maio

Sra. \Vally, esposa de He
ins Hcniburg, Sr. Francis-

,

co' Pedrotti, Sra. Erotides
Dutra Hafermann, Fedra,
filha de Ivö e Cecília Ko
'neU, Cláudia Euphilia Car
doso, Eleônai' Amábi:les
-OestreiCh, Paulo Gruetz
macher, Srà. Frida Jans�
sen Mey, em JIle.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TELEFONES ÚTEIS

. :ßombeiros 193
. Rádio Patrulha 190

K)eleg. de Policia 72-0123

f)elegReg/Po-lida 72--1546
Detran/Ciretran 72-1546

Hosp. São José 72-1Q77
Hesp. Jaraguá 72-1:!st'lO
Pt)iLO de Saúde 72 0789
INAM� 7?-6�5�
� 72-0��9
Pref. Municipal 7'2-(')!'l8P-
S'AMAE �-ö�g0
8F.LMC 12-(\924

f'8rum n-Oie�
�odoviáI'iél 72-044-'1
Ferroviária 12-0405
Jornal "Correio do
POVQ" 72-0091
Pontos de Táxis 12-0861
72-0914, 12-0461. 72-0661,
12-0216 e 72-1799.

CLUBES DE SERVIÇO

Rotary Club - terças-fei
ras, 20 heras, no Restau-.
rante Itajare. Presidente:
Alidor Lueders.
Lions Clube eentro

'luintas-feiras, 20 h, no 1-

tajara. Presidente: 5igmar
�eno Lucht.
Líons Cidade Industrial-

- segundas-feiras, 20 h, no

Itajara. Presidente: -José
Henrique Pereira.
Rotaract Club _ sábados.
17 horas, no Centro de
Inf. Turísticas. Presidente:
Zigmar Raeder.
Interact Club _. sábados.
1�h30, no Centro Inf. Tu
rísticas. Presidente: Vera
:Regina 5enff.

CONCURSO DE
POESIAS

Est�o abertas até 30 de
maio ,as inscrições pare o

VI Concurso Nacional de
Poesias, promoção anual
da revista BRAStUA, a

berto a autores nacionais
de qualquer idade e esti
lo. Para habilitação (sem
ânus) basta remeter, via
postal o trabalho,sob pseu
dônimo, contendo em en

velope anexo, nome e en

dereço do concorrente. Os
prêmios serão medalhas
de ouro, prata e bronze..
além de menções honro
sas e publicação. Remessa
pare BRAStUA - VI Con-

. curso Nacional de Poesi
as - Caixa. Postal 07-0467.

Página de Serviços
Saídas da rodoviária de

Jaraguá do Sul para:
AUTO VIAÇÄO CATA�
RINENSE/REX
Joinville via BR-I01-
6h25, 7h30, lOh, 12h, 13h
50, 16h,18h, 19h e domin

gos às 20h30 (extra)
Joinville via Streit - 9h30.
São Bento do Sul - 7h30,
lOh e 14h30. São Bento,
Rio Negrinho @ Mafra "-

19h15.
Corupá - 7h30, lOh, I1h30,
14h30, 19h15 e 20h15.
BIumenau via Vila Itoupa
va - 8h40, lôh�O, 19h e

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

7h15, 9h3,), 13h e 17h30.
Blumenau vta Tímbó e

Indaial - 14115.
BIumenau, Gaspar, Ilhota,
Itajaí, B.Camboriú, !tape
ma, Ttjucas e Florianópo
lis - 7h15 e 8h40 diaria
mente.
Barra Velha, Piçarras, IJ

tajaí, B.Camboriú, Floria

nópolis (segunda à -séba

do) - 7h30.

Itajaí, B.Camboriú, Floria
nópolís (período - escolar
aos domingos) - 20h.

PENHA
Joinville e Curitiba - OI

30, 10h30 e- 16h15.
Pomerode, Timbó, Indaiel
e Rio do Sul - I1hl0 e 131"1
30. _ BIumenau - 20 h.
JoinviIle e Curitiba (ex
tras. só domingos) - 17h30.
e 18 noras.

ITAPEMIRIM
Blumenau a São Paulo (di
reto, embarque em Gua

ramirim) - 19h30 e 19h45.

A. V I Ö ES_ _ Horários

De Joinville a São Paule.,
9h '(menos domingo) e 18h
30 (menos sábados). Ás
2as, 3as e Sas feiras _ 15h
50. Quartas e sábados �

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

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

gos _ 13hl0. Às 4as, 61ls
feiras, sábados e domin

gos às 15h50min.

JARAGUA DO SUL SEDIA ETAPA DO PROGRAMA DE APOIO E ASSIS
Tl!NCfA AOS MUNIÇJPIOS CATARINENSES.

O Presidente do Tríbu- dustríal. nados maior interesse prä-
nal de Contas do Estado, O Programa de Apoio e tíco

. para as Prefeituras.
Dlb Cherém ,após reuni- Assistência aos Munícípí-
ão com o grupo de traba- 0"'- in!('ialmE'n!e compre- Assim é que a c'i\hora
lho encarregado da orgu- endeu a realização de um cão, execução e contro le
nízaçäo dos encontros com total de sete reuniões em do Orçamento Público se

autoridades; municipais, ctdades-nólos. no neriodo rá um dos temas que pas
confirmou para o dia 30 de ab{il a dezembro de sarão a ser amplamente
de maio, em Jaraguá do '"1984, �brangendo todos os discutidos, já a partir do
Sul, a inauguração da no- 199 munlcípíos catarínen- encontro em Jaraguá do
va etapa do Programa de ses. Para este ano, com Sul, Após a abertura a car

Apolo e Assistência aos sua renovacão de convê- go do Presidente do TC,
Munícípíos Catarinenses. níos- com o Gaplau - Gabi- serão promovidos debates,
Prefeitos, vereadores e au- nele de Planejamento e com expositores aue se

toridades de 50 municipi- Coordenação Geral - o reportarão às Questões es

os, representando 7 mí- Programa terá desdobra- necítícas, como Previsão
crorreg1ões, participarão mente com a promoção de "Orcamentàrta, Execução
tio =ncontro rrue será rea- Seminários de Assuntos Orçamentária e Controle
li7i'l!t:'O no auditório da As- Municipais, visando dar da Execução Orçamentá
socíacêo Comercial e In- aos temas a serem exam1- ría.

A Biblioteca Pública
Municipal "Rui Barbosa",
de Jaraguá do Sul. aten
de :o público diariamente
das 8 às 19 horas, sem fe
char paTa o almoço - e aos.
sábados, das 8 às. 11.h30.
Ela localiza-se na Rua Jo
ão Píccoli.

lNDJCADORE� ECONÖMJCOS
REAJUSTE/

APOSENTADORIA
()'DTN
A hril/RS Cr$ 141(=)1').77
MFlin/R:" e-s 3R �OR.4n

Junho/85 Cr$ 42029,30
CA.m�'PN�TA BI! P6UPANÇA
Ahril/R5

. >

mês: 13,21')0/"
MI'I;n./fl5 mês: 12.37%
.TllT1ho/R5 mês: 10,55%
T N JI T. A ç Ã O
M;:\rco/RS r: mês: 12.70% no ano: �().RA°i.
Abril/-8S mês: 7,20% no ano: 49,99%
A lTTr:UEL RE�IDENCIAL (80% INPC)
Abrilf85 anual: 174,03% sem.: 68,56%
Maio/.8S anual: 179,13% sem.: 71 ,2�%
ALUGlJl!L COMERCIAL
Abril/85 anual: 23�,�2% sem.: 91.22%
Maio/8S _.

anual: 242,80% sem.: 89,91%
INPC (BA.�I 'R�AJU!T!· SALARIAL)
Mar�e/e,

.

et,M%
Abril/es ��,?O%
Maio/8S 89,08%
UPC (ABRIL A JUNHO) - Cr$ 34.166,77
SALÁRIO MlNIMO --- Cr$ 333.120.
MAIOR VALOR REFERENCIA (MVR)
Cr$ 161.106,70
CORREÇÃO MONETÁRIA
Março/��
Abril/55
Maio/85

Todos os benefícios pre
videnciários - aposentado
rias, pensões e auxilios
diversos - foram reajusta
rias te:rca-feira em 100%
do JNPC, retroativos a 10

.
de maio, mas já a .paItir
de novembro, o novo rea

juste será acima do INPC
integral. a fim de recom

por o pOder· aquisitivo
dos inativos, ficando com

a União a. responsabiíída.
de pela cobertura com es-·

tes gastos adicionais.

llIBLIOTECA PÚBLICA

-16,20%
11,10%
11:,82%

II O • P • DA a.EM
LITORIN A � Horários

De Jaraguá a S.Francisco_
7h. Retorno às I1h50min.
De Jaraguá a Joinville _

7h e 16h30. Retomo às
13h e 18h.
De Jaraguá a Corupá _

14 e 19 h.

(Preço base, com café da manhã)
HOT:ßIS FONE Ap./soll.· Ap./Casal . Suite
ITAJARA _ Rua -Gumercíndo
da Silva, 231 72-0199 20.000 30.000 50.000
NELO _ Av. Mal. Deodoro,
nOl04. 12-0337· is.soo 25.000 38.750
-�AVANA _ Rua Cabo Harry
Hadlich, 50 72-0905 9.960 IB.900

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



discute
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VIVENCIAS DE CAIXEIRO VIAJANTE ...

Da década de sessenta pra trás o caixeiro via
jante 'era tido como um verdadeiro agente do de
senvolvimento do grande interior brasileiro. Era
o homem melhor informado que trazia as novi
dades ao povo do interior. Na época as estradas'
eram precárias, o rádio era privilégio de plDUCOS
e a televisão engatinhava. Teléfone quem tinha?
O Telex era ainda um sonho. Um viajante na ter
ra era festejado e não poucas vezes "atravessava
a noite a contar as últimas da cidade grande. E
todos acompanhavam os seus lances com muita.
atenção. Arlete Natividade Perfeito, um dos de
canos viajantes por esses brasís, acumulou uma

grande variedade de experiências, .jé ao tempo
em que o caixeiro viajante se modernizava, co
nhecido como representante comercial. Conta
Arlete passagens de alguns casos acontecidos com
seue colegas de profissão. Certa vez um coléga
era enviado por uma firma de Curitiba, pera" fazer
a região de Porto União - União da Vitória. Um

.

mau tempo regava a região (mm seis dias chuvo
sos, daqueles de se não deixar cachorro na solei
ra da porta. Não conseguia vender nada. Vai aí
que telegrafa para a íírma: - Lamento informar au
sência pedidos, em virtude seis dias torrenciais
chuvas, A empresa recebe o telegrama e envia
outro: '- Estranhamos muito o clima daí, porque
em Curitiba, só fez tempo bom.

. .

O yiajante p ...da vida não agüenta a desafora
da manifestação e pega de um vidro que .enche
com água de chuva, e envia pelo correio. Num
'cartão anexo diz. da prova de que choveu.
Dias depois o viajante recebe outra telegrama
da empresa: - Não sabíamos que tinha caído chu-
va de cor azul.

.

Foi. quando caiu em sí. É que pegara na pressa
um tinteiro sem limpá-lo antes. N'outra oportu
nidade, um viajante faz as praças de Rio Negro
e Mafra, uma no Paraná e outra em Santa Catari
na. Quando envia a prestação de contas, consta
mais uma diária, que correspondia a saída de uma

cidade e á. entrada na outra. 0 contador que co
nhece as cidades limítrofes leva ao conhecimen-

! to do chefe e este resolve ínterpeíar o viajante
"vivo" - Informe o porque de mais uma diária pa
ra duas cidades gêmeas. - O viajante não titubeia
e taca outro telegrama: - Depende de como se

viaja. Se atravessa a ponte não tem diária. Se via
ja via Curitiba ou Joinville, tem. E a pendenga
ficoú por aí mesmo.
Um viajante de grande firma tinha que fazer as

praças tradicionais de Santa Catarina, maís as de
Indayal e Timbó, ao tempo em que lndaial ainda
se escrevia com "y". Quando terminavam as vi
sitas aos clientes, em Blumenau, deslocava-se de
pois, via férrea, até Indaial e de lá para Timbó
ele fazía o trecho de táxi. Na prestação de contas
ele discriminava as despesas: viagem de Blume-
,nau à: Indaial, Cr$ 2,00; viagem à Tirnbó, Cr$ 20,
00. Recebida a prestação o "patrão" estrilou: -

Como é que o S[; me gasta dois cruzeiros de Blll
menau à Indaial e depois viaja de táxi pra Tim
bó, pagando dez vezes mais? Isso tem que acabar.
Nada mais de táxi, ouviu?!

.

Tempos depois nova prestação de contas e a espe
cificação: viagem de trem de Blumenau à Indaial,
Cr$ 2,00; viagem de carroça à Ti:rp.bÓ; Cr$ 40,00.
Nunca mais se falou no assunto, depois disso.

EVI SINSVAL - Maio/85.
EM RESUMO
Neste domingo, dia 19, às 8 horas, será funda

d� a Associação dos Moradores da Vila Rau, reu
nindo os residentes no Núcleo da Cohab e na Vi-

: '

la Rau. Será a segunda associação de moradores
de Jaraguá do Sul, a outra é a Associação da Vi�
la Nova, que funciona desde azril do ano passa-
do.

'

O 'Diretor de Operações do Banco do Brasil,
Mário Gonzaga Petrelli, manterá contactos com

empresários na pr6xima sexta-feira, dia-' 24. Ao
meio dia será homenageado com um almoço e

o maior pedido da classe deverá ser o aumento
do ljmite de opera..Ções da agência de Jaraguá.

Jeraguá do' Sul _ Semana de 18 a 24 de maio de 1985. CORREIO DO· POVO

"Branca de Neve", a peça infantil
gem bastante simples, uma hora para outra. E a
onde se aproveita dos per- solução está no petróleo
sonagens anteriores, rela- que é descoberto nas ter
tando a realidade da épo- ras do reino. A rainha é
ca atual. Assim, no texto uma mulher colunável e, ·ta de te
atual, conta Dutra, Odir badalada por toda a im- ta por
Nascimento deu margens prensa e só se preocupa' dinâmica
para novas situações sem COm a beleza exterior. O se envol
deixar de lado: a fântasia rei é obrigado a partir pa- Os in

ra a guerra em defesa do petáculo
seu povo. Há ainda o fiel mil para
espelho mágico (voz de 5 mil p
Júlio Behnke), o caçador rá som

Ulisses, a bruxa que' ofe- sentações

O Grupo de Teatro In
dependente de Florianó
polis, estará se apresen
tando no próximo domin
go, dia 26, em' Jaraguá
do Sul, às 10h30 e as 16

I horas, tendo por local o

Clube Atlético Baependi.
A peça será a super pro
dução infantil "Branca de
Neve e os Sete Anões", u
ma montagem canssima

e luxuosa reunindo em ce

na catorze atores, sob a

direção geral de Valdir
Dutra.
A Fundação Catarinen-.

se de Cultura, através do
superintendente Udo Wag

I ner está apoiando a inicia-
I

,

••

I tiva.
O Grupo que Ja con-

ta com a sua platéia cati
va, tem a sua preocupação
voltada exclusivamente ao

divertimento sadio do pú
blico infantil e segue uma

linha de remontar os 'me

lhores clássicos da litera
tura universal.
Segundo o diretor Val

dir Dutra, ao "Correio do
Povo"; a nova roupagem
de "Brancá de Neve e os

Sete Anões" é extraída do mann.

clássico conto dos Irmãos
A ACIAG, a convite daGrimm e transportada pa-

Prefeitura', está parncí-"ra o palco numa língua-
ORACÃO A SÃO JUDA� TADEU

São Judas Tadeu. Glorioso Apóstolo Fiél Ser
vo e Ami20 de Jesus. o nome do traidor foi cau-
sa de aue fosseís esàuecido Dor muitos. Mas.: a 1-
zreta vos honra uníversalmente. como natrono
dos casos desesperadores, dos negócios sem remé
dio. R02ai Dor mim aue 'sou tão miserável P. con
ceda-me a 2raca mede-se a zreca). e eu orometo
aue farei tudo aue estiver ao meu alcance oara

espelhar a devoção para convosco. Obrigada.
(alcançada a graça mandar publicar) M.M.

que a' criança tem na men

te. O reino vive ameaça
do por uma crise econô
mica. 'Os soberanos pode
rão perder a liderança de

Guaramirim .

A Associação Comerci
al, Industrial e Agrícola
de Guaramirim, que men

salmente reúne-se com o

prefeito José de Aguiar,
abordou este mês a ques
tão relacionada à queda
de energia no mumcipio.
causada pela precarieda
de das linhas construídas
há cerca de trinta anos.

Neste particular, aliás, o

assunto foi discutido na

semana passada com o ad
ministrador

'

regional da
Celesc, Renato Zimmer-

- E D I TA L -

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 aste edital virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos centra:

Bernardo Pachlní Filho, Rua Ano Bom, sn. Com
pá _ Chely's Ind. Com. Malhas Repres. Ltda, Rua
José Emmendoerfer, 1554, nesta _ Erivelto

/

Bit
tencourt, Barra do Turvo, Ituporanga, a/c porta
ria Bradesco, nesta _ José Ademir Schmitz, Rua
AglJ,as Claras, 5;38, nesta _ José Sergio Cani, nes
ta _ Mardel

.

Móveis Ltda., Rua João Planins
check, 156, nesta _ Malharia Chely's, Rua· Joi:t�
ville, 4353, nesta _ Pizzaria e Rest. Engenho Ltda,
Rua Reinoldo Rau, 21, nesta _ Rosania Hack
barth, Rua Henrique Piazera, 103, nesta _ Silvio
Luiz Klimekoski, Rua Aguas Claras, sn, nesta

-:

Sebastião Padilha dos Santos, Rua .JoinviIle, HO,
nesta _ Silverio Steinert, Rua ,Rio Cerro II, sn,
nesta _ Valquirio Vieira Pereira, Cohab, Quadra
2, Lote 1, casa 35, nesta _ Vilibaldo Schua, Estra
da Itapocuzinho, 241, nesta _ Wadislau Wintrich,
Rua Nereu Ramos, sn, nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
e o!,l se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
,ntermédio do presente edital para que os mesmos eom

{1areçam neste Cartório, na Rua Artur. Müller, 78, no

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

. ns/Jaraguá do' Sul, 16 de maio de 1985.
Aurea Müller Grubba •. Tabeliã de Notas e

Jficial de Protestos de Títulos da Comarca de I.do Sul'

em ',Jaraguá
'Venenada
o seutra
amor. A
e reple
por con
s. Muita
o suspen
tória.
ara o es

Cr$ 3

5 e Cr$
os. Have-

a queda
pando da reelaboração do Francisco
Plano :Diretor de Guara- está m

mirim e, em oficio à Câ- mentos
mara e Prefeitura, alinha- da Ind'
vou algumas necessidades
que devem ser discutidas.
e resolvidas, como a iden
tificação' das ruas e nume

rações das
_

residências e

captação dos sinais de te
levisão. no município e re-

gião. A entidade também,
segundo o seu oresidente, de Prote

Começaram obras
posto de

Já está constituída a Fundação .

guá do Sul, recentemente regulamen
governo municipal. Como diretor .pr
o Secretário de Educação, Cultura,
mo, Balduino Raulino, sendo o Con
mado por Aristides Panstein, 'Carla
-Síebert e .pelo representante do Sec
ção; o Conselho Fiscal é integrado

�

Bortolini, Ademar Braz Winter e Af
to, sendo os seus suplentes Lorival P
gues e Mirian Schmidt.

A informação é do próprio Preíei
crescentando que o funcionalismo pú
tivo (cerca de 770) receberão. em j
rial de 50%, que somados aos 40% c

tir de fevereiro perfazem 90%, acima d
Durval Vasel disse também que em b
obras de construção de duas novas

Escolas Reunidas Alberto Bauer, da
em função do grande número de ma

que foram iniciadas as obras do novo

Municipal, na Vila Lalau, assim com

Stein, vencedora da concorrência p'
montagem do acampamento visando
nova ponte em concreto armado sobre
ligando os bairros Jaraguá Esquerdo
C�rro, na altura da Argi, de 40 me

e, ainda,
de Saúde
onstrutora
omeçou a

trução tia
Jaraguá

ra·do Rio
extensão.

e

er, Lauro
a Educa,
nato José
azera Ne
uI Rodri-

.

Estado de, Santa Catarina'
Prefeitura Municipal de Jaraguá do

TOMADA DE 'PREÇOS
EDITAL � 09/85

A Prefeitura Municipal de 'Jaragua
seu Prefeito Municipal, Sr. DURV ,

saber que se acha aberto o Edital
Preços para aquisição de 01 (um)
CONCHA (Carregador), equipado c

kings, ano 76 a 78.
As propqstas deverão ser entregu
sede desta Prefeitura, sito à Av.
da Fonseca, 247, ate às 11 :00' horas
maio de 1985.
O Edital e demais infotmações se

aos interessados, na Secretaria Geral
no endereço acima.

Jaragu'á do Sul, 09 d�m
.' Ji)\J�

Prefei::......1................_

uI, por
,EL, faz
ada de
COM

tor Per-"

ifieio
Odoro

a 21 de

.CURTAS. Festividades de Espírito
o Clube Atlético Bae-MUDAS DE MORANGUI

NHOS

AUXíLIOS
BATENTES

O Diário Oficial do Es'
tado publicou o Decrete
na 25.426, de 26.04.85, erro

que, entre outros, conce

deu auxílio especial à ví
úva de Ex-Combatente da

::>egunda Guerra Mundial,
beneficiando Cecília ,Jar
seIskí Correa, viúva de
Manoel Francisco Correa,
residente em Guaramirim
Pelo Decreto 25.429, da
mesma data, concedeu be
neíício à José Nunes Fi
ho. residente em Jaraguá
Io Sul.

A EX-COM-

CONTRATAÇÃO
DE EXCEPCIONAIS

Um convênio que per
mite ao Ipesc contratar
os 'serviços de menores
assistidos pelas APAEs
nas 21 Cidades sedes de a

gêncía daquele órgão pre
videnciário (também Jara
guá do Sul), foi aprovado.
pelo governador' Esperídí
ão Amin. Em cada cidade
serão aproveitados até
quatro menores carentes,
que t�rão a seu encargo
a distribuição, em regime
de meio período, de cor

respondência dirigida a

outros órgãos públicos ..

Santo
Estado de Santa Catarina

as e horáríos, acontecerão
as provas de tiro rainha e Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
rei.
No dia 25, às 14h, os as-

sociados se reunirão para
a busca das majestades 84/
85, ao som da Bandinha

AVerde Vale, culminando A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGU DO SUL,
com o Baile Espírito San- iivulga através do presente Edital os lançamentos re

to às 22 horas. A Verde ferente a pavimentação à paralelepípedo, no trecho

V-a�e tocará das 22 às 24 da Rua 177 - José Menegotti, de acordo com o Edital

horas e após, até o dia '1e Custos N° 18/84, de 17 de dezembro de 1984 e o

clarear, a Bandinha Lyra .Decreto N° 1.050/84, de 18 de .dezembro de 1984, sendo
da Aurora, de Rio Cerro, 1ue todos o_s confrontantes ficam .lançados de acordo

II. As mesas custam Cr$ �om a relaçao anexa, e co� o vfmclmento. do pagame�-
30 mil, cadeira avulsa Cr$ �o (à vista ou 1 a parcela) fixado para o día 15 de maio

10 mil e convites para só- -Ie 1985.

cios especiais, Cr$ 10 mil

por pessoa.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraeuá: do Sul

L E I N° 1.018/85
Concede subvenção à Sociedade Cul
tura Artística - SCAR: e dá outras pro
vidências.

Jaraguá do Sul, 08 de maio de 1985.

IVO KONELL
Sec, de Adm. e Fin.

.

Rua 6umercindo da Silva, 72

Tel. 72.1250
CImCI N. 740 - J' - 11" Região

VENDE

Uma casa em Alvenaria de 120,00 m2 na Rua Richardt Piscke.

Uma casa em Alvenaria de 140,00 m2 na Rua Lourenço Kanzler.

Casa em alvenaria de 190,00m2, na Rua Luiz Kienen.

U� sítio em Ribeirão Molha, com 23.150m2, com uma casa mista,
pastagem, frutas, lagoa e outf0S.

Terreno no centro de Itajuba, beira mar, 15x30, LotE!amento
Vila Mar. Valor Cr$ 4 milhões.
Um terrenG> com 345.000,60 m2 em Poço Grande (25 km centro) com
200.000,00 m2 p/ arrozeira, 2 tratores Tobatta �quipado, casa de ma-

deira, galpões e muita pastagem.
'

O Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

FAZ SABER a todos os habitantes des
te Município que a Câmara de Vereadores apro
vou e ele sanciona' a seguinte Lei:

Art. 10 - Fica o Chefe do Executivo Munici

pal autorizado a abrir um crédito suplementar
concedendo subvenção à SOCIEDADE CULTU
RA ARTtSTICA - SCAR; no valor de Cr$ 17.000.
000 (Dezessete milhões de cruzeiros) e a despesa
correrá por conta da seguinte dotação do Orça
mento vigente, a saber:
0602 - DIVISÃO DE CULTURA
0602.08482472.031 - Subvenções a Entidades Cul-

turais.
3.2.3.1 - Subvenções Sociais .... Cr$ 17.000.000

Art. 20 - A despesa decorrente do artigo an

terior' correrá por conta da anulação parcial do
programa e verba abaixo discriminado,' constan
tes do Orçamento vigente, a saber:
0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃ!O
0401.03080332.018 - Juros e Amortização da Dí-

vida Pública.
3.2.6.1-Juros de Dívida ContratadaCr$17.000.000

Art. 30 - Esta Lei entrará em vigor na data,
de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário,

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

pendi, revivendo uma tra-

, .
dição que remonta, de vá-

Foram iniciadas ontem, rios lustros, realiza na pró
sexta-íeíra, defronte a Pre- xima semana as tradicio
feitura Munícípal. a ven- nais competições de Espí
da de mudas de moran-I rito Santo, nas modalida

guínhos adquiridas pela des de bolão � tiro. Inici

municipalidade junto a ando sempre as 19h30, a

Acarerc. �ão cerca de ein- programação é esta:
,

dia
co mil mudas que estão 20, bolão para equipes fe
sendo comercializadas à mininas e masculinas, bo
razão de Cr$ 40 a unida- la 23 cm; dia 21, bolão e

de, em maços de cínquen- quipes femininas "16"; dia
• ta mudas, o que perfaz 22, bolão equipes mascu

ergla um total de Cr$ 2.000. Os linas "16"; dia 23, bolão

o Schork que desejarem adquirir as r�inha e r_:i bo�a "16" .�
entendi- mudas de moranguinhos día 24, bolão rainha e reí

ecretaria' poderão faze-lo neste sá- bola "23".N os mesmos di

Comércio bado. junto a Feira de Ar-

de um t.e e Artesanato, em local

aos mí- iesignado para tal.

guarami
informou
presidên
'0 Osmar'
a funcío
Serviço
Crédito.

Imob. Morada do Sol Ltda

EDITAL DE LANÇAMENTO Nl? 06/85

NOMES m2 Cr$

0-1 - Américo Gomes Ltda ' � ,

.

48,53 _ 866.;260 '

02 - Alzerita Liesemberg ,. 29,87 '- 533.180
03 - P M JS·,.... oro ••••r,, • • • •• 26,83 _

\

478,916
04 - Rosa da Silva Martins 37,33 _ 666.340
,05 - Udo Voígt •..�. n; •••s ••••••••.• 58,33 _ 1.041.190
'06 - Fidelis Ershing .h·." ••••••••• 32,67 _ 583.160
07 - Ângelo Piva .. 01.:', 'I" •••••••• '32,67 _ 583.160
08 - Augusto Pieper ' 64,87 _ 1.157.930
09 - Alma Mielke "'H .T. . . • . . . . . .. 33,83 _ 603.866

•.10 - Luiz Dalpiaz :. 33,13 _ 591.370
';11 - Rolf Schlíesíng .'.' ; .. : 32,67 _ 583.160
12 - Anna L.B.Guths .,.; ; 32,61 _ 583.160
13 - Aderbel Tavares 32,61 +: 583.160'
d4 - Nivaldo Hintz ..

' 32,67 _ 583.160,
15 - Jose Grossl , 42,00 _ 149.700
'16 - Alido Krutzsch . . . . . . . . . . .. 57,63 _ 1.028.6�6
17 - Celso V. Siebert .: 32,90 _ 587.265
18 - Cilo Junkes i ..'

'

'. 33,13 _ 591.370
19 - Rudi Fiedler :, , 32,67 _ 583,160
20 - Renato Weber , s t ••• 32,43 _ 518.876
21 - Cláudio Finta � 32,67 _ 583.160
�2 - Humberto Wolf 32,67 _ 583.160
23 - Antonio R. Sarda 32,90 _ 587.265
'24 - Vara Finkbeiner ., 32,61 _' 583.160
25 - Augusto Demarchi ..

' :. 63,23 _ 1.128.656
26 - Ernesto Odorizzi ' , 87,27 _ 1.557.170
27 - Salézio Zimmermann 25,61 .; 458.210
28 - Alcides Américo 40,37 _ 720;604
�9 - DoJcidio Menell ......•...... 35.00 _ ô?.d 150
30 - Dalbérgío Elízío 38,13 _ 691.330 :

\1 - Nivaldo Luiz Hinfz 38,21...:. 683.120
')2 - Alirio Vieira Prado 38,03' _ 678.836
13 -. Américo Tancon 38,21 _ 683.120
�4 - Elias Pauleto ,..••...... 39,43 _ 103.826
15 - Alvaril Gomes 35,00 _ 624.75,0
16 - Aristides Petris 32,01 _ 583.16,0
37 - Alcides Fugei 32,61 _ 583.1�0
38 - Elena Maiochi 32,67 _. 583.160
39 - José Antônio da Silva , 52,50 _ 937.1�
40 - Osvaldo Pereira 69,30 _ 1.237.005
'41 - Alceu Zimermann : 32,67 _ 583.160
42 - Alceu Zimermánn , 32,61 _ 583.160
43 - Valdir Bertoldi 32,67 _ 583.160
44 - Vídio Spézia 33,37 _ 595.654
45 - Justino Leocádio de França 31,97 _ 510.6�
46 - Francisco Pisetta 31,97 _ 570.664
47 - Manoel Povoas Filho 31,21 _. 558.170
48 ._ Álvaro Mann .. , 32,67 _ 583.16�
49 - Alvaro Mann ;32,67 _ 583.160
50 - Lourival Pedro Pelin ., .' .. 58,33 T 1.041.190

Jaraguá do Sul, 08 de maio de 1985.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipéll

IINICA DE VARIZES
Dr. CELSO ORLANDO STORRER DA Sn.V4
Rua Guilherme Weege, 34 _ If1 andar
Fone 12-2500 _ Jaraguá do Sul _ SC.
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Um
CORREIO DO POVO

exemplo . positivo do "Correio"
Praça Pereira Oliveira, nr. . rio-do "Correio" verificou
6 e nr. 10, respectívamen-. que em Jaraguá do Sul
te, em Florianópolis. Na não existe nenhuma Pra
hora de endereçar a cor-· ça Pereira Oliveira, mas

respondência, a datilógra- não deixou só por isto. To
fa possivelmente misturou mau da caneta e anotou
os dois endereços e, com Cx. 19 e a correspondên.
0S endereços da Capital cia destinada à Florianó
do Estado, enviou-os ao polís chegou sã e sal va
CEP 89.250 - Jaraguá do aos destinatários que tam-
.Sul: Aqui chegando (aqui bém residem em Jaragná
está o lado positivo a rae-

_

do Sul. Nota dez ao "Cor
recer .eíogíosljo funcioná- reio"!

Kohlbach
-

é a Empresa do Ano
A Kohlbach - S.A., fábrica de motores elétricos e

motobombas de Jaraguá do Sul, que comemora neste
ano o seu quadragésimo aniversário, é a "Empresa do
Ano no Área de Eletrotécnica". O título foi outorgado
pela Escola Téc. Federal do Paraná, que todos os anos

homenageia as empresas da região que se destacam
no desenvolvimento tecnológico. A homenagem está
marcada para o dia 24 de maio, às lOh30, .no auditório
da Escola Técnica Federal, em Curitiba.

- O título é também uma retribuição prestada pela
escola à Kolhbach S.A. que tem colaborado com a ins
tituição através 'da oferta de estágios e cooperação téc
nica. Deverá estar presente para receber a homenagem
o empresário e' Comendador Heínz Rudolfo Kohlbach ,

deretor-presidente da" empresa jaraguaense.
_ .... ,.'

O'BANCOTOTAL.

&:BESC· �
L

Vez por outra temos
malhado o "Correio"
quando os serviços falham
ou deixam a desejar como
entidade que goza dos
privilégios de monopólio
estatal. Mas quando acon
tecem -coísas positivas,
que demonstram criativi
dade, também estamos dis
postos para distribuír ras

gados elogios. Um exem

plo a mais: Eugênio .e Bru
nhilde requereram' à Mai
sonnave de Porto Alegre
o resgate de seu Fundo
Fiscal. O endereço lá re

zístrado dava como Rua
2, nr. 130 _ 10 andar e rua

6, nr. 246, respectivamen
te, da cidade de Jaraguá

- do Sul. Prontamente o

Banco Maisenave de Inves
timento S.A. providenciou
o resgate através de Blu
menau, que por Sua vez

enviaram a prova do seu

'depósito bancário, utili
zando o novo endereço a

'notado no pedido, que era

.

\

"Os Herdeiros da Duquesa"
76 . OS IMIGRANTES HERDEIROS

Nestas publicações estão muitos históricos
das famílias herdeiras deste "ducado", chamado
hoje S. Luzia. Há muitas tamllías contudo, que
passaram por aqui, das quaís ainda pouco ou na
da sabemos. Elas foram as familias compradoras
da Domínio D. Francisca. Vieram de fora como.
Nova Trento, Brusque, Blumenau, Rio dos Cedros
etc..

-

Eis os nomes de quase todas elas: Antônio
Tavares, OUo Henschel, Frederico Zinke, Nareí
sío,

.

Rodolfo e Júlio Nicolini, Atílio, Remídío e

Ângelo Vicenzi, João Albano, Amaro, Amadeu,
Francisco e João Cunha, Carlos Tomelín, Carlos
Spredemann, Ouíntílío e João Rosá, Augusto,
Germano e Teodoro Campregher, Lorenço Ro
bertí, Paulíno Donati, Isidoro [Illho], Henrique,
Júlio, Severino e Manoel Pedrí, Ricardo Hrus
chka, Hermínío Cardoso Mafra, João Baloch, Se
bastião Demarchí (avô), Raínoldo e Jorge, Ger
mano Herdt, Alfredo, Ângelo e Augusto Pereira,
Luiz, Geraldo e Tercilio Bagatolí, Luiz, Artur e

Alfredo Piccoli, Jardíní Lenzi, José Bonifácio, Jo
sé Abelino, João, Ignácio, Vicente e José Seveg-

_ naní, Germano Hass, Emilio Lehmardt, Eduardo
Mu-rara, Sr.· Lessmann, Emilio Lehnardt, Martin
Gell, França Pomianoski, João Bertolíní, Camilo
Hubber, Saverio Girardi, OUo Mayer, Bertoldo
Kast, Alfredo Hetmann, Sr. Klosklass, Luiz Lo-

'.

renzettí, \:,osé Milke, Sr. Hartmann, Bernardo I"
Lehmardt, Henrique Pessattí, Ignácio Tomasellí,
Sr. Laffing, Guilherme e Ervino Behlinger, João

Buccío, José, Luiz, Benjamin Buccio, Carlos WlI-

ly Werner, Emilio Maass, Hachbardt, Francisco e �;

José Moreira, João Leone, Carlos Tomelím. �.

Podemos dizer com toda certeza que estes
constítuíram a primeira geração de Santa Luzía,

Hoje falecidos. Carecem de um estudo .

• FRIGORíFICO Ci U M Z

ANO 40
1945 1985

.

PRODUZINDO ALIMENTOS COM Q.uALIDADE NºE 5HIGIENE, COM INSPEÇ�O FEDERAL SOB
....

8'2
FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇOES

s. A�

Relojoaria .AVENIDA
j.. _'

PARA TODA& AS OCASIõES E rODOS
OS GOSTOS, PRESEN1ES DA

.. ,J'

Jóias e Relógios

Marechal Deodoro, 431 e Getúlio Vargas, 9

Foto Loss
Brindes na revelação de seus filmes

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

Só o LOSS que dá.. presentes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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[iI) a :13 (e) tI!JE!ID
Pundado em 10 maio 1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Scbmöckel - Jorn.Prof.ORT-SC
n9 7'1:9 e Diretor de Empresa Jornalística oQ 20. Mem

bro efetivo do lost. Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator:FJivio José Brngnago - ORT-SC nQ 214/

84., Repórter:
.

Yvonne A.S.. Gon§alves - ORT-SC n9
21�)/ 84. Red�io Administração e PubUcidade: Rua CG
renel Procópio t50mes de Oliveira, nC? 290 - Cx.Pos

-tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.250-Jaraguá do Sul-Se
Impresso em Gráfica Própria

Assinatura para Jar'aguá do Sul .•.••.••• CR$ �O.OOO
eutl1as Qidades � Cr$ 30.000
Número Avulso , Cr$ 500
Número Atrasado

'

Cr$ 100
Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.

Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda, e Pro

pal Propaganda Representações Ltda.

Elte JomBI é aslociado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

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

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

.

.

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as fiti�lidades

Agora também aquecedores a

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Pone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEffiO

Rfllógios, erieaii; violões, troféus, medalhas e

artigoi MOS para presentes em todas

as oGllsiões.

LANZNAwrn figa na Mal.Deedoro, 364-Pone 72-1267

A m�da eerta em roupas e calçados está na

ClNDBJ\I!LA. Vista-se- bem com a

moda V e r-ã o da

QlNDERELA

Veste bem. A moda certa, na Getúlio Vargas.
• na Bmílio Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de IOncreto para todas as obras.

Consulte-nos!

Rua JoinviDe, 1.016 - Telefone 72-1101

COMERCIAL FLO,RIANJ
.

Máquinas e equipamentos para escritório.
.AI.Jst4incia Técnica de Máquinás de Escritório

em Geral.

Rua Venâncio da Stlva Porto, 353 _ Fone 12-1492

CONFIR:A_<A HI TÓRIA ...
- -..,�� -. ,-' I

Barão de Itapocu

•••HÁ 40 ANOS caraí o C.A.Baependl conquistava pr
troféu "Arthur Guenther", ganhando
por 6 x 3. Primeiro tempo ganhava o

Baependl por 5 x 1 - Final 6 x 3. Mar
-eadores pela ordem:Chadéco. Chadéco,
Levinos(contra),Wltltz, Walter, Turlblo,
Taranto, Fischer e Camargo.· Quadros:
Baependl - Gaulke(Rolll), Eduardo (Ral
.ner] e Octacílíor Jorge (Eduardo), Ba
Ioqutnho e Zépl (Schwerdtner); Chadé-.
co (Americano), Walter, Taranto, Tu
ríbío e Oswàldlnho (Samir); Acaral -

Mário, Vergundes elevinos; Witttz,
Amandus e Camargo (Sthal), China,
Caranga, Bento (Camargo), Indio (Men
garda) 'e Fischer.

. ..HA 2GANOS

_ O "Correio do Povo" completava
9 seu 26\) aniversário. "Conforta
nos declarar. que o povo nos compre
ende e nos dá o seu apolo agora, como,
em tempos passados ..• E nós continu
aremos a lutar pela maís justa asptra
cão. Isso lhe asseguramos". Quem es

crevia esta nota era o Diretor Artur
�fU:nér. Hoje, 1985, já entramos no a

no 67 de existência. Uma longa hístô
ria que se escreveu com sangue, lágrí-.
mas e suor em favor do povo de Jara-·
guá do Sul.
_ Dava-se a rendição Incondicional
na Europa. Tmhamos 25.000 combaten
tes, sendo o número de baixas POUc(}
maís de 2.000, entre mortos, feridos e·

prisioneiros. As forças brasileiras tOo.
mavam ao Inimigo maís de 400 qullõ
metros de terreno em extensão, tendo.
feito 20.000 prisioneiros. Segundo de

clarações das autoridades militares, os

'soldadoa da FEB voltariam, dentro em

pouco para a Pátria. Hoje, 1985, os re

manescentes expedicionários de Jara

guá do Sul, viajaram dia 2 de maio, pa
ra participar do III Encontro Nacional
dos Veteranos da FEB, visitando, de

passagem o Museu do ExpediCionário
de Curítfba, o Regimento Ipíranga [ex
-64,) RI Expedicionário) em Caçapava e

a Basilica de Aparecida do Norte e.
na volta, o Regimento Sampaio (ex-t?
RI Expedicionário) na Vtla Mílítar, no

Rio. De Jaraguá do Sul seguiram: Fer
dlnando Ptske (autor de ANOTAÇOES
DO "FRONT" ITALIANO) e Rainildes
Goebel Píske, Bruno Scheibei, Bruno
Boddemberg, Guilherme Humberto Em
mendoerfer, Edlla Emmendoerfer, S11-

. vestre Clsz, Wally Císz, Estephano Ma
ler, Rosa da Costa Maler, João Rodol-
fo Hauck, Hildegard Ruth Havck. w",_
ter Carlos Hertel, Gertrudes Breithaupt
Hertel, José Rtbeíro, Remlda Schmitz
Ribeiro e Semlramls Vilela Decker.
Desde então passaram-se 40 a�os ...

_ Em Clnclnatti, Ohio, nos EE.UU.
casava-se no dia 15 de maio de 1965
a Srta. Clara Jqnes Wedeklnd. de Gua
ramírím com o sr. George John Rosen.
Hoje estão' casados 20 anos, Já tem du
as fUhas, Já estiveram várias vezes en
tre nós, toinamos com o George uma
homérica rodada de cerveja, adoram
o Brasil e pensam residir aqui-quando
se aposentarem. \

..,.. Casavam em Jaraguä dó -Sul Aman-:
tina Neckel com Ademar Mahnke, ela, '

ftlha do casal Raulino Neckel e ele fI-'
lho de Wtlly Mahnke, oferecendo uma
festiva recepção pelas 17 horas no Clu
be Atlético Baependl. ."',

,

•••HÁ 1G ANOS

Pelo decreto n9 75.690, de 5 de maío
'

de 1975, o Presidente Geisel autoriza
va o funcionamento da Faculdade de
Estudos Sociais, da FERJ - Fundaçlo .

Educacional Regional Jaraguaense. -O:
. . ,

Prefeito, Eugênio Strebe andava' eutõ- i
rico com o acontecimento, que era

prestigiado pelo então Senador e atual,
Governador Dr. AntOnio Carlos KOD-.!
der Reís, pelo deputado federal Pedro,
CoUn e pelo então senador Otalr Be-'
cker. A Faculdade tinha como diretor
o Rev. Padre Elemar Scheid, e eram'
membros do Conselho Curador: desde
a fundação os srs. Eugênio Victor Sch-'
mõckel, diretor do "Correio do Povo",
representando o sr.. Prefeito Munici
pal. o dr. Alidor Lueders, representan-
do a ACIJ, e o vereador José Alberto
Klltzke, representando a Câmara de
Vereadores, em substítuíção ao verea-
dor José Carlos Neves.

.

_ Em mato seguiam para a Capital. o
dr. Alvaro WandelU Filho, Juiz de Dl-·
relto da Comarca; o Prefeito Munici-
pal Eugênio Strebe; o Promotor Públi-
co Dr. José Alberto Barbosa, Eugênio,
Victor Schmõckel, Presidente da I);re- •

na; Vereador José Alberto Klltzke,;'
Presidente da CAmara, sr. Bruno Brel- l' �

thaupt, Presidente do CDL e o sr. Al-
do P1azera, os quais foram recebidos.
em audiência pelo Presidente do Tri
bunal de Justiça - dr. Art Pereira OU
velra, pleiteando a elevação da Comar-
ca para 4' Entrâncla e a construção de
um novo forUm. Multas alterações se
verificaram neste Intermédio de' tem
po e o novo F6rum é uma reaUdade A
rua Guilherme C. Wackerhagen.

...HASGANOS

_ Em 1955 os Irmãos Maristas abri
am para a mocidade estudiosa da re

gllo. - a Escola Técnica de Comércío
São 'Luis - com cerca de 25 alunos ma

triculados. Após as palavras de ínau
guração do curso, proferidas pelo dr.
Arquimedes Dantas (Já falecido), da
va-se inicio a aula maugural que este
ve a cargo .do sr. Eugênio Victor Sch
möckel. Posteriormente usaram da pa
lavra o sr. Artur Müller, prefeito mu

nicipal e o Rev. Irmão Evaristo, dire
tor do Estabelecimento. O corpo docen
te era formado pelos seguintes proles
soresr Dr. Eugênio Victor Schmõckel,
economista e contador; Dr. Muríllo
Barreto de Azevedo, advogado; Dr,

Arquímedes Dantas, advogado; Dr. Os
ny Cubas D'aquíno, cirurgião dentista
e Dr. Raimundo Emmendoerfer, químí
co. Um cUchê alusivo enfeitava a prí
meíra página do "Correio do Povo".
Jaraguá do Sul estava de parabéns pela
abertura de mals um curso.

.

_ Triunfando cC)m méritos sobre o A-
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PMD,B eleg� dl�
retório I'julho
-O Partido do Movímen

,to Democrático Brasileiro

I
marcou pára' 6 día 7 <;le
Julhoa.Convencão Muni

icipal, pa.ra eleição do no
va Díretóríö e da Comís ..

são Executiva. Neste sen
tido, as'lideranças do pªr.
tido em Jaraguá. do Sul '1'

,

nícíaram' .conversaçõe:;,
tendo acontecido encon
tro :na segUnda-feira entre

I
.

: os me:mb:ros do escalão
,superior da admínistração
.

municipal e os vereadores.
O prefeíto ,- D:ll'fval Vasel
disse- que há .. necessidade
de 'mudança no -atl,läl dií'�
tório é defend'é(:a necessí
dade do Diretório se ali
nar eem o 'Executivo, para
qua.o YJy1;pB se desenvql ..

va no município e não {i-
,

��·t�mDiplornata.sabc<!9ucé.categorialÍnic:a.lsto.étãQa':'tomáti.0<iuant"a
Ve lia

.. que-paralízado como tem
r WlIll5IJIiSsIóqycoDiplomatatem:AIiás;detc:mmaisdoqueissa.MulIomatS.. ' n" ser o primel'�O· ocorrido nos últimos anos.

� �,Diplomata tem conforto, muitoJuxo C ii próprio das pessoas 9UC gostam de estarà freme.
.

.
,

.
•

- O· p're' ff:!'â'o:- "c'dMírm,'OU .

O'Gomo voei. li sabe de uma coisa? O Diplomata. alêm do motor 4 cilindros, tambiim tern-a'neva n

�'tl8niolordt6pliil(lnisaák:OOl.·OnUpoten�do Bl'lISiI, MIs.seel<:éposailltc. tarnbêm- seu apçío �O$-c:o!p:pall!lel-. �.·Muitl,)sofßlicado. PorlOO!mp.!o:.obancottascimvemromapOlo para csbeça e . .

·"_',bra)Oc�ntral. Temlu%delciruradcduplófoco.Sombrcira«()mespen;.o�minad". E dõrf C V· Ltd ras da microrregIão' e é
'�ent()dosbaflcosemveludo(otelê.Consoleroml:J!lCnsão-.dotadoçle<mzcuooa(endtdor

.

mmen orrer oro. ele..··' 1.. írontadmentézcentra as co-
- Frag>�entQ traseiro. I:u condicionado e direçiQ Iúdrá�lica normal t de linha cornplemensam
�SófiSUcaçãocommuitoco�no.Masi&tosãoapen.salgunsdctalhe&. 'AV. M�. D..-.a '5-7 - Pcm. 72-06" 7l-0060 e 7�e96' ügações.epotsacredíta que

. OmclhormesroovO<Xp_-verdcp:no. Ponamo, reserveumCip:lÇQ 43.,. ,.... o P.MDB éum partido for-l!a sua agenda,C: venha conhecer o novoDlp!omata.. _.
. - Jerap do Sul - sc. ,

V«êvaigaßharemluxo,confuno •. potênciaemuita<atcgorla. • Man:adevalor '.

te bastante par� marchar

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• unido e conquistar as pró
ximas eleições .

• , ".-;;:;-' •

J �'.: !.�. ,.!

Corupá '_ Festa de Tiro na Atiradores
A Sociedade Esportiva e

Recreativa- Hansa-Hum
boldt, fundada em 27 de

• outubro de 1929, em Coru
, pá, realizou no día- 27 de
: abril a disputa de tiro,
:; realizada na Festa de Rei.
-; Na modalidade 'tiro ao

pássaro, tiro real com ca-

tabi�la, distância 50 me-

tro�."� a olho nú, sagrou- .

»se .ret, Bertholdo Franko
w,iak, 1" eavalheíro Adol-
fo Pfützenreuter e 20 ca-.

valheíro . Gerhard Herr
mann. O rei do dia foi
Antônio Carlos Blunk, 10
cavo Teófanes Bago e 20
cavo Luiz Carlos Schultz,
I'Ja modalidade de tiro ao

alvo, com arma de ar com

primido, distância de 8
metros. a olho nu,')o rel
foi .Aldo SeIl, Aldo Riedt
mann I) 10 cavalheiro e

Luiz Carlos SchuItz o 2"
cavalheiro, ao passo que

,

o rei do dia foi Luiz Car
los Schultz, 10 cavo AIde
Ríedtmann e 20 cavo Ar,
thur Sohn.

JARDIM SÃO LUIZ
; .C,onßeça. os nossos ..planos, -de pagamento 'e compre o seu lote no

l .. JARDIM SÃO LUIZ· a sua opçao -de morar bem.

Empreend. Imobiliários

,....
. .

Marcatto Ltda.
Creci 093 - 11�' Região

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fones 72-1136 e 72-1411 � Jaraguá do Sul - se.
----�

.'

I /

"

IVO KONELL
Sec. de Adm. e Fin.

..

,

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá Co Sul'

L E I N°, 1.0191.85
Dá denominação de via pubUca .

O Prefeito Municipal. de Jaraguá do Sul, no
uso de suas atribuições,

FAZ SABER a todos os habitantes deste'Mu
nicípio que a Câmara de Vereadores- aprovou e

ele sanciona a seguinte Lei:
.

Art. 10 - Fica denominada "Rua 295 •. Cléu
dio Stulzer", a Rua 295 do perímetro urbano des- .

te Município.
Art. 20 - Esta Lei entrara em vígor na data

de sua publicação, revogadas as disposições' em .:

contrário.

Jaraguá do Sul, 08 de maio- de 1985.

DURVAl VASEr.:
Prefeito Municipal
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pAGINA 11Jaraguá do Sul _ Semana de 18 a 24 de mato de 1985.

CAMPEONATO VARZEANO A

BRE-SE NESTE DOMINGO
Com 16 partidas. abre-se nes

te domingo, día 19, o 3° Campeo
nato Municipal de Futebol Var
zeano. da Divisão Municipal de

Esportes. Pela Chave Verde, no

João Pessoa a partir das 8h,
Nova Aliança x

Portuguesa, Corinthians x Flu
minense, Cohab x Guarani e Sc
ara x Canarinho; Chave Amare
la - 13h30 - Atíântída x Satu-no,
Figueirense x Cantareira, Santo
Antônio x Malhas Fruet e Arse

pum x Independente; Chave A
Mil\- -na 'Baeperrdí, -Bh, V.Lenzi x
Colúmbia, Ind. Reunidas x Rio

Molha, Tubarões x SP e Olaria x

Pinheiros; Chave Vermelha-13h
30 - Canto do Rio x Karkei, sen
ta Luzia x Brasil, Bangu x Man
chest-er e Floresta x Veteranos.
A equipe das Malhas Fruet.por

.

ter vencido o Torneio Inicío.en
tra com l' ponto de vantagem nes

ta etapa do certame.
.

JUDO COMPETE EM BLUME
NAU. ·OUTR:AS COMPE;nçÖES

G judô' Qb C.�A;Baef)endi/p··
:ME/KoMbach. partícípa neste fi
nal-de-semana, -em Blumeneu. do
Campeonato Estadual por EqUI
pé, comemorativo ao décimo-se-

.

gundo ano da Federação Catari
nense -de Judô, no Ginásio do
Sesi. Da competição ,participa
rão de Jaraguá do' Sul os atletas
Sí-lvio A. -Borges, Leandro Scha
dek, Jandir Pereira, Mauro Ca"
ní, Julmír Rozza e Sérgio Leoni.
Já -no -dia 20, seguBda-f-eira ci
noite, haverá no Baependí, um

torneio interno, categoria 11 a

14 anos, com 28 partícípantes,
�le.tivo ao campeonato regional
Q1:! categoria, a ser disputado no

final de junho. Em juIi'ho tam�
Mm, no dia 1°, o técnico e atle
ta· .S:í!lvio 'AeáGio :Bel_'ges qisputa
o· 'CaDil}i)eOQatoo Sl1'lbTasHeiro de
Judô, em Curit�a, integrando a

Sele�o- Catarínense e, no dia 9,
Jaraguá do Su] sediará o Cam
peonato Estaduöl Final Mirim e

Infantil liA" e "B", com a partI-
cipação de cerca. de 200 judo
cas de todo o Estado.,
CICLISMO NORTE CATARI
NENSE AMANHÃ. EM JARA
GUA
J·araguá do Sul sedia neste do-

DE PONTA

mingo, uma do setapas do Cam
peonato Norte Catarinense de
Ciclismo da Liga Atlética Nor
te Caterinense-Lanc e que aqui
tem como promotores a Divísêo
Municipal de Esportes e o ciclis
ta Sílvio Roberto Ewald. São
quatro categorias _ mirim, estre
antes, novatos e principal - que
reunirão dezenas de jovens va

lores do pedal catarinense, que
cumprirão o trajeto Reíneldo
Rau(largada),Jorge Lacerda" F"et�'
dinando Pradi e Luiz Kienen, re
tornando 'ao ponto de partida.
Com seis voltas, larga às 8 ho
ras a categoria mirim, seguindo
a. as categorias estreantes (12
voltas), .novatos (30 voltas) é

-principal (50 voltas). O -círcuíto
tem um quilômetro de extensão.

CQRREIO DO POVO

BOTAFOGO DERROTA A TUPY
E ASSUME. LIDERANÇA.
Com uma grande vitória de 2

a O sobre a Tupy, domingo à

tarde, na Barra do Rio Cêrro, o

Botafogo F.C. assumiu a lideran
ça do Grupo 5 do Campeonato
Catarinense de Amador, suplan
tando .a própria Tupy. Nos de
mais Jagos da sexta rodada. 1-

piranga 1 x 2 Embtaco e D. Pe
dro 1 x 4 Atlético de S. Freneis
co, ficando assim a classificação:
Botetogo 8, Tupy 7, Embraeo 6,
Atlético e Cruz de -Malta 5, Ipi
ranga 3 e D. Pedro O. O Betato

go tem ainda tim jego a menos

e neste domingo, pela última ro

dada do primeiro- tumo se de.
frontarão Atlético x Embraco
Botafogo x Ipiranga e Tupy x

Cruz de Maltà.

GUA:lb\MfRIM INICIA ltO'.J'E
O CERTAME DE FUTEBOL
sotco
Com jogos aos sábados e do

mingos, começa neste Jínal-de
semana o 5° Campeonato de Fu
tebol Suíço de Guaramirim, pa
trocinado e OI ganízado pela I
MAM,. através do diretor Louri
val Stoinski. Aos sábados, três

jogos serão realizados no cam

po da própria IMAM e· nos do
mingos, no campo da Feira de
Móveis, com arbitragem de Víl
mar Campos. A rodada maugu
ral do certame marca: Vila x

Móveis Berlin, Casa Martini x
Transporadora Wagner, Imam x

Bancos BB/CEF e Posto Rudnic.k
x Ajax.
FINASA NA FRENTE NO CAM·
PEONATO BANCARIO
Uma nova rodada do Campeo

nato Bancário foi realizada sä
bado, día 11, no Artur .Müller:
Bamerindus GM 1 x 7 Brades
co, Besc 3 :lf 5 Bameríndus JS.·
Sulbresileiro 8 x 3 Nacional' e
Unibanco 1 x 7 Fínasa, resulta
dos que deram a liderança ao

Finasa (6 pontos),. Bradesco 5,
Sulbrasileiro 4, Besc .3, Bame
ríndus, Unibanço e Nacional 2 e

Bameríndus GM nenhum. Agos
tinha,' 9,0 Bradesco, -é o ggleiro
menos vazado e Celínho, do Sul
brasileiro, -é o artilheiro, com 14

gols, seguido de Ricardo, do Fí
nasa, com 8. O certame continua
na tarde deste sábado, com a

quarta rodada, a partir 'das 14h,
com esta programação: Besc x

Mercapaulo, Unibanco x Nado
nal, Sulbrasileiro x Bradesco e

Bameríndus Jaraguá x Bamerín
dus Cuaramirím.

UPS DA lNlCIO AOS CITADI·
NOS JUVENIL E INFANm

. A .Liga Jeraguaense de Fute
bol de Salão dará inicio nesta

domingo, no Ginásio da S.E.R!
Menegottí. .�os Cempeonatos Ci
tadinos Juvenil. e Infantil desta
temporada, com quatro equipes \

cada qual. O Citadino Adulto
continua, já no returno, e as par-.
tidas da próxima· semana serão:
dia 22, na Arweg - Arweg x Ma •.
risol, AABB x J. Fabril e Móveis
Weher x Urbano; dia 24, no Ar
tur MüHer - J. Fabril x Urbano,
Coneza x Marisol e Unibanco x·
Arweg. E de outra parte, o sele·
cionado de futebol de salão que
se prepara para os JOgos Mi ..

crorregionais, após vencer -Coru
pá no dia 7 passado 8 x O, foi
a S.Bento 3a L, dia 14,(venceu 9
x2}e yolta a jGlgar contra a repre.
sentaçãó sãobentense-'·no dia 21,
desta feita em Jaraguá do Sul.

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

<:AGLIONI DEEINE A SEt:eÇÃO
PARA O CAMPEONATO
Com vistas ao Campeonato

Estadual de Atletismo, a ser dis

putado días 25 li! 26 de maio em

Jaraguá do Sul, o técnico José

Augusto Caglioni já definiu a

Seleção C.A.Baependí/DME/Met.
Trapp que representará o muni

cípio em várias provas. No nai

pe feminino às atletas Clarice
Kuhn , Cornélia Holzínger, Ita
mar Schíochet, Zoraide Keune

. cke, Carin E. Schweínle, Denise
Tomaseli e Anelise Weiss e, no

masculino, Waldir Giese, Carlos
Miranda, Laércio Müller, Sérgio
A. Martins, jarge Souza, Antô
nio Fortes, Jaime Dellagíustína.
Ademir Schroeder, Walter Son

nenhohl, Nereumar Martins,
Valmir Oestereich, Luiz Carlos
Nichetti e Alenor José Lenzt.

�� ..Empresas .

'

e < genuinamente brasileiras.TECNOLOCIA 'o

GRANDE .PREMIO DE TURFE
NO FINAL DE MAIO
O Alson Jockey Club de Jara

guá do Sul, do Jaraguá 84, pro
.gramou .para os dias 26 e 27 de
maio, uni Grande Prêmio em ho- .

menagem a Uno Miguel [Indaí
al), Tercílio Longo (Santa Maria'
e Maur-ício Shiessl (S. Bento do

Sul). 'Catorze animais (cavalos)
·de· ,Jiifag_UiÍ, Indaíal, l:imbó, -São
Bento, Riu Negrinho, Rio dos Ce
dros, Joinville e .Sante Maria
vão disputar as provas, 'que ofe
recerão ao vencedor do GP o to
tal das -inscrições, ao· segundo
lugar Cr$ 500 mil e Cr$ 5.00
mil também para o terceíro co

locado. A inscrição custará Cr$
300 mil-e o lance Cr$ 200.mil.

PRÚXIMA ETAPA DO AUTO

MOBILISMO SERA AQUI
A -quarta etapa <do Campeona-

. to Estadual .de Autemobilismo de
Velocídade-da Divisão 1, que es

tava programada pera. Maíre.-no
domtngQ passada, foi transferí
da para o die 7 de julho e agora.
a etapa "seguinte será desenvol
vida em J-a'faguá do Sul, no Au-

. tódromo Artur Breithaupt, (flJ.e
já eemeça a reeeber QS 'Prepara
tivos para a grande festa do au-

f t@IDil)biUsm(;). catarin:ense., l1l(l) pró
ximo dia 16 de junho. O Jara

g,uá Motor Clube ,pramotOr do
ev;en.�Gf, wealiZ<l)'I[ tercça-fei<rél' à
noite, reunião

.

preparatória pa
ra o acontecimento. ReallZadas
três etapas, na Força Livre, o lí
der é Sávio Murilo de Azevedo
da Kohlbach de Jaraguá do Sul.
(43 pontos) e na cate,garla 1600,
outro piloto da Kohlbach .lidera.
Orlando de Souza (46 _pontos).
Nesta mesma categoria, RGldo!fo
Jahn Neto, ·de 'Gttaramirim, está
em sexto lugar, eom 15 pont@s.�

MALVICE CONTINUA LIDER
DA SEGUNDONA
Cinco partidas deram continui
dade ao Campeonato da 2a Div,
de Amadores. ' Troféu Ademar
.Frederico Duwe", em sua ouarte
rodada: Alvorada 2 x 1 Avai
com arbitragem de Alberto 'a-

.

ranto, Grêmio Gáribaldi 3 x O
Ponte' P1leta (João Nunes), Cruz
de M'alta O x 2 Guarani (Ivo Al·

drovandi), Malvice 1 x O Alian
Ç8l (Ari Enke) e'XV dê Nov�mo
br(l) 2 Je 2 Vit<Í>ria (Wàldemar
Vieira no apito). Após esta ro·

dada,' os prineipais Hde-res sãa
o 'Malvice com' (). -pont@s,' Grê
mio Garibaldi 5 e Avaí 4 pon
tos. A -quinta rodada da segun
dORa marca para. este domingo.
dia 1-9, 'às 15h30, os jogos entre
Avaí x GFêmio, Ponte Preta x

Cruz de Malta, Guarani x Mal
vice, Al-ia-nça x XV de Novem
bFO � Alvorada x Vitória,
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l�s Anotacões de Flávio José
I '

--:- A Delegacia de Policia da Comarca de Jaraguá
do Sul recebeu esta semana da Secretaria de Seguran
ça Pública, um Volkswagen O quilômetro para a exe- ,

eucão de suas tarefas. O veículo veio somar-se ao Ff2'�
existente e agora o délegado Dr. Celso Roque dos San
tos e seus subordínados têm maiores meios pará-de ..

sempenhar a missão de proteger a população.'
- A Weg vai inaugurar em 16 de setembro de 1986,
quando do seu jubiléu de práta o Museu do Motor E

létrico, que já conta atualmente com 76 peças, algu
mas raridades, com maís de 60 anos. O Museu ficará
nas dependências do prédio da Direção Geral, no Pap.!,
que Fabril Weg II, em área própria de 210 m2. Uma
das peças data dé 1883 e foi construída em Paris.

--:-, O ex-preteíto Dávio Leu foi convidado por Jorgé
Bornhausen, Wilma.. Dallanhol e Pedro Colin, para
ingressar na Frente Liberal e recebeu tentadora pro
posta ,para ocupar cargo a nível federal. Mas o maior

Interesse da trinca é que Dávio saia candidato a depu
tado estadual. Pelo sim, pelo não, o secretário-executi
vo da 'Amvalí reluta, mas pode acabar na Frente,
-

- Se, coníírmada- a sua ida ao PFL, dois prefeitos da'
região e provavelmente um terceiro, do PDS, poderão
se transferír com armas e bagagens à nova sigla. A iri
formação é de Jante fidedigna. Enquanto isso, em Ja
raguá, um grupo de políticos aguarda julho para sua

definição, podendo daí sair o PPL ou desaguar no Par
tido Social Democrático, que está por vir.

.,- O' atual presidente do Diretório Municipal "do'
PMDB; Altevir Fogaça Júnior, pensa novamente con

correr a presldêncía da Executiva, para a qual foi re
eleito quatro vezes.' Enquanto isso, sonha em-ser can

didato a deputado estadual,e tem cumprido verdadei
ra romaria em festas, casamentos e batizados, em toda

região. Está em campanha permanente e não abre mão.
-

=-- De primeira. Esteve ontem em Jaraguá do Sul,
na maior surdina, o mat-reiro senador Jorge Bornhau
sen, presidente nacional do Partido da Frente Liberal.
Almoçou e posteríormente reuníugse com um grupo de

políticos ligados ao PMDB, onde o assunto, obviamen
te" foi a formação do PFL em Jaraguá do Sul. Há se

manas a. coluna tem alertado sobre o movimento. E aí
está ..

.,-. , O Diretor do Samae, Waldir Octavío -Rubíní, que
em'-prlscas eras foi o redator esportivo do "Correio do

:Povo", recebeu a - merecida aposentadoria. Ele contí
nua no posto até o final de maio .e 'até lá o prefeito
Durval escolherá o seu substituto. Após dois anos e

meses, na ,administração pública, Rubini deverá retor
nar a atividade empresarial, que é o seu forte.
_- Se de um lado' haverá mudanças na direção do Sa
mae, mudanças também deverão ocorrer na adminis
tração pública municipal. E a surpresa deverá aconte
cer numa secretaria. O próprio Prefeito deixou trans
parecer, nas entrelinhas, o espírito raudancísta, que os

bastidores confirmaram, sem, no entanto, informar
quem.' Mas vai acontecer e isto é certo. Quem será?
- Ö ex-preíeíto Salim Dequêch está chateado com o

prefeito Vasel. :t! que há várias semanas Guaramtrím
não capta maís as imagens das TVs Cultura e Barriga
Verde, privando milhares de lares dessas programa
ções; Salim acredita que isso se verifica devido os es

pelhos estarem dtrecíonados Incorretamente nas repe
tidoras.. E ,inaaga: será que só contríbuímos com votos?
- A SCAR, para marcar os seus 29 anos, dia 8 de ju
Iho, está tentando trazer a Jaraguá do Sul a Orques
tra de Câmara de Florianópolis, para uma apresenta
ção. Também poderá vir o Teatro 25 de Julho, de BIu
menau, que encena as peças na língua mãe de Goethe,
o alemão.

'

.

BALAS E CAFt! S ASS E

O PRAZER DE, FAZER
r

·BEM FEITO

PROVEI

suplementar . de, renda e

-de proteínas para o agri
cultor. O treinamento terá
um dia e à tarde o grupo
visitará a Chácara da Ma
risol, em Ribeirão Grande
do Norte, para verífícsr
o correto

-

funcionamento
de tanques conduzidos
com os cuidados' reco

mendados 'pela extensão.

Agricultores ,no treinamento sobre peixes ·dia 21
Cerca de quarenta pro

dutores rurais de Jaraguá
do Sul, com potencial para
o desenvolvimento da pis
cicultura, irão participar
no próximo día 21 de maio,

: térça-feíra, com início às
8 horas, no Agropecuário,
de um treinamento sobre
criação de peixes, promo
ção do Escritório Local da Jaraguá do Sul � segun
Acaresc com a participa- do o agrônomo Laurinda

ção da Fundação Muníci- Goedert. da Acaresc - tem

pal 25 de Julho, de Joín-. fartos recursos naturais
ville. Além dos técnicos que�permitem a criação
da Acaresc, técnicos da de peixes, atividade que
Fundação 25 de Julho e se constitui como fonte

NOVO bloco ela Feri pronto
em ,gO dias

A construção do segun
do bloco da Fundação E
ducacional Regional Ja
.raguaense-Fer], processa-
-se de forma gradual, es

tando atualmente em fase
de conéretagem da laje.

da Acarpesc repassarão
conhecimentos para o de
senvolvimento adequado
da piscicultura no municí

pio, 'como construção de

tanques e açudes, qualida
de da água, alimentação,'
doenças, peixamento e ou

tros.

A informação é do Secre
tário de Obras da Prefei
tura, Afonso Piazera Neto,
a quem cabe a supervisão
dos trabalhos, pOT a mão
de-obra ser cedida pelo
poder público municipal,

Paganini palestra à juventude
, estudantil

.

"Juventude, Força de
Transformação". Sob este
tema, o professor Pedro
Paganini,da Pontifíca Uni-
.versídade Católica de Por
-to Alegre, proferiu pales
tras terça é quarta-feiras
no Cine Jaraguá, para
mais de três mil estudan
tes e pais, de Jaraguá do
Sul. Além das palestras, o
prof. Paganani apresen
tau áudio-visuais, para a

lunos e pais, dos Colégios
Abdon Batista, Holanda
M. Gonçalves, São Luís e

Divina Providência.
Por outro lado, nos dias

13, 14 e IS,de junho, por
iniciativa de alguns colé
gios da cidade, será leva-,
da a efeito a II FIEL - Fei
ra Intercolegial Estudan
til do Livro, com finalida
de cultural e base cristã,
sem caráter comercial ou
político. O local de reali
zação, ainda não oficia
lizado, poderá ser na Ma
rechal Deodoro, esquina
com a Domingos da Nova
(defronte a Casa Paroquí
ai),· onde funcionarão cin
co barracas com livros in
fantis, infanto-juvenis, pa
ra jovens e para adultos.

N�_, Apae, evenlo

cullurÇll-filantrópico
A Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais
de .Jaraguá do Sul - Apae,
através do trabalho das
professoras Alvínice Ha
dlich Fritzen, Márcia Mar
garida Bona Negri, Rosa
na Maiochi Pires e da di
re�oria,· programou um e

vento cultural-filantrópi
co para os dias 10 e 02 de
junho, para o qual mante
tem inscrição àberta' 'até
27 do corrente, a uma ta
xa de Cr$ 15 mil. O pro
grama se propõe a ensi
nar a contar estórias de
fantoche, de livro, de va-.

ral, de flerrelógrafo, de te
atro de sombra, de disco,
de um personagem só, es
tória rodada, estoriada,
dramatizada e slides.
A programação daque

les dias, na própria Apae,
vai das 7h30 às '9h, das
9h15 às 11h30, das 13h30
às 15h e.das 15h15 às 17

horas, podendo o horário
de domingo ser negocia
do. Será servido almoço e

haverá estórias à venda;
além do que serão -ensí
nados como confeccionar
objetos, bastando, para is

so, trazer os .meteríaís.

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
UXEmAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS RJOS ITAPOCU E JARAGUA

Eventuais interessados
em participar, não convi
dados, poderão obter in
formações na Acaresc lo
cal.

ao passo que os materiais'
provêm da própria Funda
ção, através, de recursos

oriundos de várias fontes:
,

A área total construída
é de 214 m2, com duas sa
Ias de 87 m2 cada

.

qual,
corredor e outras depen
dências. Piazera acredita
que em noventa días as

obras estejam concluídas.
O Secretário adicionou ou
tra informação da sua pes
ta, relacionada ao recebi
mente do projeto do De
partamento de Estradas
de Rodagem do Estado, pa-

-

,

ra a abertura do acesso á
segunda ponte que se cons
trói sobre o Rio Itapocu,
Duas desapropriações já
foram executadas e im

cíou-se a demarcação das
demaís áreas a serem de
sapropríadas pela Prefei
tura, 'pera que o Estado
possa executar a abertura
do acesso, conforme acor-

do firmado.
'

FEIRA DO ARTESANATO
CI MUITAS ATRAÇOES

A Secretaria de Educa
ção, Cultura, Esporte e Tu
rismo promove neste sá
bado, dia 18, uma nova

Feira de Arte e Artesens
to com muitas atrações e
a participação de arte
sãos de vários municípios
catarínenses. Na: parte cul
tural estão previstas apre
sentações da dupla Lício e

Lécio (Joinville), da Ban
dinha Filho do Trabalha
dor (Sesi) .e do conjunto
regtonalísta "Filhos do
Rincão". Além disso have
rá à venda mudas de mo-.

ranguinhos.
A informação do secré-.

tárío Balduino Raulino a

crescenta que nos dias 21
e 28 de maio chegam a

Jaraguá duas novas levas
de turistas através do Pro- "

jeto Turismo ,Férreo, que
é operado pela Paradiso
Turísmo, de São Paulo.

jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




