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Capital Sul. Americana do

'Chapéu

Orquesfra de Cômc- COlDdelDCI vai prof·eg.er
ra velD dia 15

.

.

.

. .

'. ombíeníe
.

A Orquestra de Câma
ra de Florianópolis, que
no dia 06 de julho come
mora seus v'rre anor vi
rá a_ Jaraguá do Sul. no·

próximo sábado, día 15!
para uma apresentação às
20 hores: DO Clube Atléti
co Bàependi, numa promo
ção da Sociedade Cultu
ra Artística e da Secreta
ria de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo do Mu
nicípio. Ös concertos é ii

manutenêão
.

dá Orques
tra são subvencionados
pela Secretaria' de Cuitu
ia, Espdrte e Turismo de
Santa Catarina 'e pela Fun
dação '. Nacional de Arte.
A Orquestra de Càma

ra. da Capital conta . com
14 instrumentistas e man-

·Indúsfria,s ,�'. criam

tem um grupo de música

antiga constituído de Ilau
tas doces, alaúde e cra

vos. Tem na regência o

maestro Hélio Teixeira da
Rosa, sendo sua' pianista
a jaraguaense Yara Pis
eher Springmann , que há
17 �. participa da mesma.

Yara é música desde os

dez anos quando iniciou
seus ec'udos tom· a sua

mãe' Adélia Piazera Fis
cher, e' desde então par
ticipou, em varias escolas
de música. conservätóri
os e institutos· e têm si-
do a pianista acompanha
dora da Associação Coral
de Florianópolis, Associa"
ção Coral Evangélica e da

cantora lírica Rute Gebber.

Associação
Em ato acontecido na

última semana, foi criada
a Associação das .Indús
trtas de Alimentação . de
Guaramirim,' o. primeiro
passo para transformação
em sindicato da categoria.
A Associação Comercíal..
Indústrial e Agrícola, a

través de Ademir Izidoro
e Alceu Butschardt, enca,
becou o movimento que
culminou com a criação

- da Associação e eleição
<I.a pri!Ileira diretoria, que
tem na presidência 0., Dr.
Luiz Sergio VaJle, tesou
reiro Sinésio Eccel (Mas
saranduba) e secretário E-

Juízes debatem a' re·forma penal.

Iói Corrêa Neto, além dê
Antônio Stringari e Làú
TO Murara, como. meni-
bras.
O pesidente do. Sindí

cato das Indústrias da A�

limentação de Jaraguá do

Sul, Rodolfo Hufenuessler.
marcou presença no 'acon

tecimento. A Associação
vai, agora, preparar o

processo e encaminhá-lo
ao Ministério do .Trabalho.,
para o recolhimento' do,
síÍ1dicato representativo
da classe patronal guara
Ä1irense ligado ao ramo

alimentício.

Por iniciativa da Asso-'
ciação .dos Maeistrados
Catarinenses, está aconte
ceRda desde ontem no Fó
rum Çlovemador Ivo Sil-.
veira, em Joinville, um

encontro de juízes de Di
reito de Santa Catarina
para o. debate da refor
IDa <;lo Código. .Penal, em

,suà parte geral, através
da lei número 7.209,.e a

'r.ei da ",:Execução., Penal,
produzida atraves da lei
número 1.210, ambas de

11 de 'julho.: de 1984. O
ericontro regional que ter

mina rieste sábado', esta
reunindo

'

magistrados de'

Joinville, Canoinbas" Ja

raguá' do: Sul, Mafra,' São.

Bento, São Francisco . do

Sul, Tijucas, Biguaçu', 1-

taiópolis/ 'Gua'ramirim,
Rio Negrinho e Sãu João
Batista,' que receberam
permlssao espeCial para
se -ausentarem d.e suas.
Co.inarcas,-

.

,. '.' . "

.

•

O merc
- .".'

O Prefeito Durval Va- que e uma necessidade O custo aÜngirA c-s 17

sel, ,a propósito' das co- premente ante as agres- milhões e o 'Monumento

memorações da Semana do sões que o meío-ambíen- perpetuará o nome dös 14'
Meio Ambiente, anunciou te vem 'Sofrendo, com der, expedicionários de Jara
esta semana o plano de di- rubada das matas e aber-. guá do Sul. e Corupá. que
mínízar a criação. da Co- tura Ode estradas, a Com- combateram com ·QS- alía
missão Municipal de De- . dema se preocupará tam-' dós 'eontra o. 'Ilâzi-fads':;;
fesa ,.do Meío-Ambíenté bém com' a poluição dos mo na 2� Guerra. 'Mundi�:
(Comdema), quê a príncí- rios e dos mananciais de

-

al, nos campos d�" batállÍa�
pio tratará, dentre outros água, que começam a atino da Itália.

..

. assuntos, da. implantação gi r níveis preocupantes; O Monumento .será er-'
definitiva da Reserva Bio- ante o despejo de dejetos gUidq-na Praçil"dÓ" Expe;;:
lógica e Florestal do Pico os mais variados, que di- 'dicionário, que. futuré!-mé�:i
do Jaraguá, cujos estudos zímam os peixes e põe em te poderá' chamar-se. Pra,,::
foram iniciados há cerca risco a, saúde da popula- ça Montese, por s'l:lgéstã�'
de dóis anos por uma Co-·. ção.

.

da Associação -

l':lacionéfF
missão específica e cu- MONUMENTO AOS .dos Veteranos :dá .FE.B��
jo.f 'anteprojeto encontra- PRACINHAS Secção Regíonal. de:J�8;��
-se encalhado. A Secreta- A Prefeitura Municípal guá, -consíderando que -na
ria de Planejamento já i mandou esculpir em Indaí-: sangrenta 'batalha eleMOIÍ:'
nícíou o levantamento (' al, num maciço de grani�, tese, praticamente . todon'

.

dados pare a criação da to vermelho. o Monurnen- os . pracinhas. [eragueen- �
Comdema. to aos Pracinhas de Jara- ses participaram dos COUl�
Afora a ímplanteção da guá do Sul, que eeré ínau- bates. E muito contríbuí-.

Reserva Biológica e Flo- gurado
.

durante a Sema-' ram para a vitória. . ..

restel do Pico do Jaraguá na de Jaraguá, em julho. . '.

. '. Nicolod811i é O presidente do COL
.

O em,pre�ádo Luiz JÓ':
s� Nicolodelli toma posse
no próximo dia 03 de ju
lho, às, 20 horas, nas de

pendências do
.

C . .A..Bae

pendi, no cargo de pres!
dente do Clube de Direto.
res Lojistas de Jaraguá do;
Sul, eleito que foi na quar
ta feira,' dia 5; para o -pe
dado julho/as a JUl1ho/a&
O vice-presidente' é Ivo
Ewald,' tesoureiro Sérgio
Luiz Nagel. diretor rela
ções . públicas Mauro
Koch, diretor sodal Jose
Ramos de Carvalho.' dire-'
tor secretário Wilmar Hör
ner, 'diretor 'do SpC' Rafa
el Dimas Nazário e-dire�
tor sem pasta Ilda Vargas..

:Es!a diretoria _Já �nicia
rá �s preparativos para �
2� a .CQu-y:ençã(_). Estadual
do Comércio Lojista, a ser

realizada em 1987 em 'Ja-'
ragüá do Sul, quândo' és-'
tarei na presidência o ab.1�
at.:Vice·" Ivo Ewäld: .

CURSOS
,_

.
b CD1;.., '. em conjun!ô

com o Senac e Sindicatô
do 'Comércio de Jaratuá
dCir'Sul, reaUzál"á ria prQxi�
wa. semana doiS" cursos;

Um, de "Atualização na queira ..

Área de Merchandising". Por outro lado, nos díe r
destinado a vendedores 10- 24 e ;25, com o patrocínío
iistas proííssíonaís. nos do CedeI, Banco" Central
horärios da manhã (7.às e' Fundação Getúlio Varo

lOh) e da tarde (13h30 às gas, vai ser realizado em

16h30) e outro, de "Desen- Jaraguá, o curso Pró-Che
volvimento Operacional que, que objetiva instr
de urna Chefia", no perío- ir: aqueles' qu-e lidam O?l'!1

do da noite (19h30 às 2.2h .ç;heques".je ,o.s. recebem]
30). para diretores de 10- -rías iöjas. 1'ar� .'es� curso
jas e gerentes executivos. convergírão, 'r�prE!sent�n�
O minIstrante se)'á 0- pro- . tes de CDLs àe cidad.
fessor Sulpício Samuel Si-' viziIihas. '

Dr. Bernardino' deixa a Ferj'
O -odontólogo Orlando imprensá, di-scorda da po

Bernardino qa Silva, em lítica partidária do prefe;
virtude dos últimós acon- to Durval Vasel, que pol'
itecimentos que envolve- .ter rompido com o vice
ram as demissões de Wal- -prefeito Decio Piazera e

dir Rubini (do Samae') com o deputado Roland
de Olavo M5I.rquardt (da Dº:I::Q.pusch, começa a

. ele-.
. Chefia de Gabinete do mitir os parentes dos mes

Prefeito). renunciou co- mos. Ele deixou claro no
mo membro do Conselho entanto, que em matéria
Curador da Ferj e da Co- çie administração só J�m a
missão P�ó-TeleVisão, car-' elogiar o ·�tual g�vemo
gas que Qcupava por indi- municipal e afastou. qual�
çação do prefeito Durval

, quer possibiljdad.e de s�
Vasel. . a.fastar do :PMDB, !'ap�saf
,0 .Dr., BernSirdi}1oJ u�· dQs, das' divergênçJas: .ip.�eIDa,oaluartes do PMDB de.Ja- q'lJ,e são muito ·grandes".·
raguá dõ Sul, em nota a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PÁGINA 02tÖRREIO DO POVO

o ..asdm:ento de PATRiCIA ANDRtIA BRUGNAGO
, Tio l�o o nosso Diretor Sr. Eugbio e soa esposa

!D. Bnmhilde, sooberam da noticia, env.iaram a seguinte
mensagem aos pais de Patricia Andréia; nascida no sába
do, dia 1 f} de junho, às llh40min, no Hos'lKtaI e Mater
nidade São José, pesai1do 3q150.

"Aos pais: Flávio José (OdiIa Pavanello) Bmgnago
EDdereçó: Rua da Fe6cidade, número: dá Afeição.
Cidade: A Pérola do Vale do ltapocu.

o J!'lávio José,
Sábado também é dia de .festriar,
assim merece a esperada "bambina".
E nós também queremos comemorar,

o -aaseimenfo.-desta .. Undà; meniDa.- _

Cumprinlentos da Bmnhilde. e do Eugênio.
E ... beijão oa pequermcha"'.

,

Cumprfm�otos . também· de todos os funcionáíiôs""do
"Correio do Povo" e da "O,rganização Cootábit A·Comer
cial SIC Ltda''', que compartilham com a felIcidade do
�, extensivos aos avós Elias (Cai'oUna' Rosa) Brugna
&0 e

-

GerinaJíö (V«rinica) Pavãnello.· .

SECET DIVULGA O CALENDÁRIO
.

DEJUNHO
DE' EVENTOS

A· Secretaria de Educação,'Cultura, Esporte e Tu
rismo de Jara2uã1do' Sul, através o títular Balduíno
Raulíno, dívulzou esta semana o calendário de even
tos no município, durante o mês de íunho. No dia 08,
no Beenendí.va final do Campeonato Estadual Mirim
Infantil de Judô: de 14 a 18 - VI J020S Escolares Re
fZionais - Catezorías Mirim e Infantil. no Baenendí e

Ginásio de Esportes Artur Müller: dia 15 - Feira de Ar
te e Ärtesanato, apresentação da Orauestra de Câma
ra de Florianópolis (às 20h, Beenendíl e 'Campanha de
Vacinação Antínólío: dia 16 - 4� Etapa do Campeona
to Catarinense de Automobilismo, no Autódromo Ar
tur Brettheuet. Festa da EI Duaue de Caxias de Rib.
Jararaca na Izreia S. Estevão (Garíbaldíl e EPT (Ma
nhã do Lazer] na Ilha da Fi2ueira. imediações do bar
Anselmo Pereira: dia 18, entreza. no Tênis Clube Join
vtlle, às 19 horas. das coleções "Ciranda de Livro". a

15 escolas da 'Rede Municipal: dia 22 - festa íunína na

ER Alberto Bauer e na ER Cristina Marcatto e apre
sentação do Grupo Pukará (Música Latino-Americana),
às 20 horas, na Izrete Evenaélíca Luterana: de 23 a 30
de iunho -' Exnosíeão Rézíonal de Canários. no Pavi
lhão Artur Müller (Azronecuáríol: dia 29 - 2° FECIJA
Festival da Canç�o Infanttl Jerazuaense. às 14 horas,
no Gínésío de Esportes Artur Müller. E todos os do
mínsos. rodadas do 3° Campeonato MuniCipal' de Fü
tebol Varzeeno, nos Estádios do Beeoeadí. e do João
Pessoa ..

-

CLINICA-< D·E VARIZES-
rir. tEOO ORLANDO sfORRER-DA SltVA
Rua Guilherme Weege, 34·' _ 1;' andar
Föne 72_25()O _ Jaraguá do Sul _ SC.

CHEGOU

Mamãe Coruja
Artigos Infantis, Bijouterias, ' Perfumes e

Cosméticos.,
'

'Ruai::ßarãb do RiorBranco, 168�Jaràguá do Sul"'SC.

Presentes, -finos' para todas, os gostos e

para todas as ocasiões, das

me)hores pro'ced�ncias; s6 na-

,Joalheria A Pérola
Em anexo, a ÓTICA MODERNA. Visite-nOi e

comprove."
Rua Reinoldo Rau. 289 - Púne 72-1823

Celina Caheleireiros
Sempre com novidades em termos de beleza

.

está agora fazendo os cortes da linha 85. Nov0�
brilhos e novas cores com a tinta Gel Kollestom
2001. Venha compr-ovar I

. Rua Gwnel'cÚldo da Silva,,119 (ao, lado da Caixa).
. Pone - n-21GS

Gente & Informações
Dornbusch está preparan
do uma exposição de pin
tura em porcelana, índíví
duai, para o mês de julho,
promoção que contará
com o apoio da SCAR.

No próximo sábado, du
rante a Feira de Arte e

Artesanato, haverú tam
bém o Concurso do "Ca
chorro maís Bonito". A
premiação será um origí-

. nal osso e corrente, com

inscrição sobre a conquis
ta. É mais uma atração da
Feira.

Trocou idade dia 3, se

gunda-feira, o Sr. Ivo Ko

nell, Secretário de Admi
nístração e Finanças da
Prefeitura de Jaraguá do
Sul e futuro advogado. l-

O Clube Recreativo dos
vo foi muito cumprímen

Viajantes de Jaraguá do
tado pelo níver, cumpri

'Sul, marcou para o día 21 mentos que renovamos ..

de junho, no Beira Rio Para quando setembro
ClUibe-de'Campo, o Baile chegar, na data--20, o Bei
dos Víajantes, evento tra- ra Rio Clube de Campo
dicional que selá anima-irá realízar o "Encontro
do por "Moacir e seu Con- da Primavera", noitada
junto", ã dque terá a anímaç o a

A Comunidade São Lu- Trocam idade no dia famosa Orquestra Cara-
íz: Gonzaga, do Jaraguá 12, a Sra.' Katln Haake velle: Marque 'o aeomecí
Esquer�o, _programou �a- Baehm (em Jlle.), a car- mesto na sua agenda.
ra os días 15 e 16 de ju- toräría Áurea Luíza Mül-
nho, a sua grande festa' ler Grubba e o empresário

A Comunidade São Ju

anual, que c?me�a no sá- Roberto' Breithaupt. No das Tadeu, realiza na noí

bado, co� missa as 19 ho- día 14 aniversaria a Sra. te deste sábado, a sua

�asf seguindo-a os feste- Carmem Piazera Brei- festa junina, que inicia-se

l�S populares com atra- thaupt. com missa às 19 horas e

coes vanadas, que se es- I termina com um anima-
tenderão até a noite de O Coral da SCAR apre- do arrasta-pé, A pedida é

domingo. A comíssão or- senta-se neste domingo, ótima para espantar o frio

ganizadora da festa con- às 15h30, no Salão Paro- que aí está. .�

vida toda a comunidade a quiaI São José, de Coru-
Outra grande festa [uparticipar: pá, e no dia 29 tem apre- nina, sábado próximo, e

Casam-se hoje, na Ma- seJ1'l:ação
.

em ClliciúI?a;, no Colégio Holando Gon
triz, às Uh1S,"John Pelipe

como con:'ldad? especial, calves, com a realização
BertschfGladiS Garcia e

devendo ínclusíve �a�er do I Concurso de Música
às 18h30, Márcio José Go:.

. apresentação na televisão.
Sertaneja, às 15 horas. A

mes!Marli OOsler. Ontem, A Marlsol S.A. Indústria' promoção é da APP e to
às 20h, Eds-on Víero/Dõ- do Vestuário, que está a- .dos os detalhes estão sen

ris Ronchi. Neste sábado, brindo nova filial em Jo- do ultimados.
às 14h30, na Matriz;.. ha"� ínvílle- também marcou'
verá curso de batismo e presença na 30' FENIT- Udo Wagner, da Funda

nos.díes 22 e 23, curso de Peíra Nactonal da Indüs- ção Catarinense de Cultu

noivos, cujas inscrlçõe$ tria Têxttl, no Anhembl, ra. enviando à redação- o
estão abertas- na secrete- em S. Paulo, com estande relatório de 84,. onde mos

ria. próprio, muito visitado. tra as realizações nos

campos das letras, artes
cênicas. artes plásticas,
música, fdlclore, ci(n.ema
e outros. Agradecemosl
O show cóm o grupo

"Paralemas do Sucesso",
previsto para julho, go
rou. Por falta de datas o

mesmo não será realiza
do, no entanto, o secretá
rio Balduíno Raullno Já
está mantendo contactos
com outros grupos do ei
xo Rio-São Paulo.

No próximo sábado, dia
15, às 23 horas, o grande
agito na boate do Autó
dromo Artur Breithaupt�
O preço do ingr�sso será
de apenas Cr$ 5 mil e to

da' a galera' jovem está>
, conviidada a pa.rticipar da
promoção. do JMC.

Baependl comunicando
para breve a reabertura
6a' boate e a realização no

dia 24 de julho, do baile
e, escolha -da "Rainha dos

. Es't'udan��'� em' conjun;.)
to com a Secelt, com. o

Grupo Musical 4' Reden
çIo, de Itajai.
O Cine Jaraguá vai e

xibir'a partir de hoie até
qUinta."fe.iréf,. às 20h15, o

Beto Promoções está fUme"; pomO'gráfico "Tudo
convidando para o Baile Dentro", censura 18 anos.
dos Namorados, na próxi- No próximo final.de-sema�'
ma sexta-feira, dia 14, às' na _ IICaravana da Cora-
22 horas. no Juventus. A gem", censura 14 anos.
música será de "Os Mon-

'

tan..ari" e reservas de me-
Nossos cumprimentos

sas poderão ser feitas na
aos esforçados atletas SU

Churrascaria
.

Shalon. In-
vio Roberto Ewald (elclis

gressos a venda na reda- mo) e Marina RudoU (han

çäo do "e
.

d Po " debol), pela conquista dos
orrelO o vo.· troféus destaques esportl-

Pára mucar' a sua �es- vos, promof;lo de A NoU
pedida de Járagu4 do Sul ela e Antarttca. . Valeu
(val a 510 Bento), Vera moçadal.

O, advogado Victor Em
mendörfer Filho, passou
no concurso para Promo
tor de Justíça. Ele, foi um
dos 18 aprovados entre os

maís de 500 candtdatos e
\

vai assumir em julho na

Comarca de São Lourenço
do Oeste, no oeste cata
rinense. Outro [areguaen
se que logrou êxito no

concurso . foi o Dr. César
Grubba, radicado na Ca
pital do Estado. Nossos
parabénsl

,

Muito embora a data
r esteja distante, o' departa

mento social' do Baependi
já expediu convites a 54
meninas-moças, filhas de
associados, para debuta
rem no dia 12 dê outubro,

.
durante o baile abrilhan
tado por Bepi e seus' So
listas.

No perlodo de 23 a 30
de$te mês, no Agrppecuá
rio, ·a ,Sociedade Jaragua
ense de Canarlcultura e

Ornitologia val promover
a VI Expostç30 Regional
de Canários, que terá co

mo atrações simultâneas
aves om.mentais, flores:
e aquários. A entrada· é'
franca.

NASCIMENTO
•

Flávio José (Odila Pa
vanelIo) Brugnago co

municam o nascimento
de sua filha Patrícia
Andréia, dia lOde ju
nho, às llh40min, e a

gradecem os cumpri
mentos e as manifesta- ,

ções de carinho e apre
ço.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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asç;���r�} '/�p-t�va
A Cªmara de Vereado- �metro de ísencãó do ISS

. res 'dé
-

Jar�guâ' d�,J;ul . a� ,(exclusivamente"'. este ím
. provou e,Pl segunda '.'

dis- posto)' às microempresas,
cussão/ na sessão: <te- se- . em observância aos dís
g�tfa;feira, a 'isenção' 'do .

positivos' dI) Estatuto da
Imposto sobre' Serviços Microempresa .que limita
(ISS);

.

às " microempresas .

em cinco por ceríto da re

que. tenham faturado no ceita municipal do ISS' a
ano passädo, bruto, a im- ritada isenção.
portânciª- de Cr$ 75.459, " PEDIDOS.DOS

-

,

SOO, 'o-que .corresponâs .� VEREADORES
1.000 üRtNs, calculada Na mesma sessão leg is-
segun!io o valor unitário .Iativa, deu !entraäa pro
'desse, título no mês de ja- jeto-de-Ieí que autoriza a

neíro 'do ano-base,' que é �. Preíeítura a firmar convê
o ano anterior ao de ísen-

. nío com a Secretaria -de
ção. O projeto. aprovado . Segurança Pública, para
foi a sanção do: prefeito o fornecimento de com

Munícípal para transíor- . bustível a veículo utiliza
mação em l�t,· Todos 05 do pela policia civil.E afo
demáis municípios do Va- ra isto.vereadores apresen
te, do Itapocu vão adotar taram vários pedidos, co-

1.000 oRTNs coroo rparà-

. AgrieUlt��es
Os' apíeultores (criado- gístrou nos . três últimos

rés de
'

abelhas). de Jara-' anos uma considerável e
�uá do Sul. têm encontro' .volução em Jaraguá do
marcado pare o próximo Sul e atualmente cerca de
sábado, dia 1·5, no Agro- trinta apícültores

.

dedi
pecuärío, quando técni- cam-se. a .críação de abe
oos .dó Instituto- de Api- lhas, muitos dos quais co

cultura de SaPJa Catarí- mercíalízam o mel .. A par
na .eda ACClf<-SC presta-. tícípação no treinamento
rão i:n,.f�r;rnações e parti- do dia 15 próximo é livre
�ipàt�o� !40�;;::·;q�estioti)"i:.i(""·e ínformações adícíonaís
mentos sobre a capacita- poderão ser obtidas no

ção � manejo dos apiérí- 'Escritório Local da Aca-:
os. Afcr a htO,.. :.0 JASC resc.

. . '.

promoverá a troca de ce·' FRUTIFERAS e HORTAS
ra alveolada por: cera bru- No Feir�o 'de Arvore�
ta e comercíalízará .. equí- Fruti(eras. realizado no

pamentos tais como fumi- .dia 29 de maio� no pátio .

gadores,_ máscaras _e ..
ou- de fe§tas q.a: Igreja. Ma

tros. ". '.,. triz, foram vendidas 1.
A aUvidade apic-01a r�-· 263 rtiudäs de �spé'cies
"A· :vida tem .a cor- qu� ,yocê.···· :pj��a" na' 2a. Fiel

.

o tit?lo. simpático .. do, ,:de de
-

Eomerode,. infor':. traram· nele um
.

espaço
hvro ,�<:ima.éitadp é hoj_e . mam que está havendo para .defender as própri-'
s�cess_o editdnal em fo� .entendimento- para traZer as idéias: O estilo é jo-'
do o ,�J!lsi1. Contactos ti- .

o livro para' a 21Z' Feira .:vem, com 41 'leituras rá
dos com, o Padre. Mitrio Interescolar do Livro - pidas em 140 páginas; ca
Bonatti,

. ,a�tor do, livro, FJEL, de Jaraguá do Sul. pa colorida. �Já -foram ..

9ue mpra em São, Pa�lo e' O livro. é muito apreciado ··consumidas cinco edições'
e natUral da vizinha ,cida- pelos jovens, que encon-' em cinco" anos '� cidades

:Ca'otro de' TrE inameófo '�e a���r �:��ri�:!� ����--
. dem malS de dez Iml e�

é inaugurado: xemplares cada anó:

.
. A��FIEL.

f Desenvolvendo "estor- do em .sete semanas, for
ças conjuntos, a Mãrisol mando. em média 40. c6s
S.A. Indústria do Vestuá- tureiras, com ensinamen
rio e ,o CéIú:rb de i:rein�- : .

tos teó,ricos e práticos,
ménto do Senai de' JaTa-

.

sendo mantido em,convê.,
guá do. S�L_ inauguraram" nio ..

·

na semana passada o Cen- O ramo têxtil emprega
tro de Treinamento de hoje mais de 6 mil profis-

. Costureiras (eTC Mari- sionais, dos quais 3 mil
sol), na filial da rua Wal- são costureiras. O Centro
ter Marquardt, cujo obte- de Treinamento ora inau

t�vo é o de formar: ,profis- gurado visa suprir com
Slonais para- atender o mão-de-obra especializa
mercado de trabalho exis- da as :pecessidades das
tente no setor, nQ munici- empresas em Jaraguá do
pio. O curso será realiza-

..,Sul." "

.mjcreempresas
mo o de

>

José Gilberto
.. Menel e. .Maríno . Lenzt,
que -solícítararn a: implan- .

,

tação de calçamento nas

.ruas Adolfo Ziemann,
,Guanabara, Max Eugênío
·
Ziemann, . Rio de Jeneíro
.e ,13 de maio. Lenzi pe
diu também o' alargamen-

· to .e pavimentação da rua

Floriano' Freiberg e, aín
da, em conjunto com' Ori
val Vegini, a 'instalação
de energia elétrica, por
parte 'da Celésc, na Es
,lrada 'Serrinha, em Três
Rios 'do' Norte: Almíro

> Farias Filho requereu a
, pavimentação da rua dos
Escoteiros, Dr. Aguínal
do José de Souza e 230
(sem nome) .

-

terão treinamento
.

dia 15
diversas, atingindo a 256
-famílíes.. Por outro lado,·
será lançado, no próximo.
dia 11, nas escolas muni
cipais. do meio rural" o

Concurso fiA Melhor Hor
ta do MWli,.cipio",·. inte
grante do Programa Hor
tas Escolares. Na .oportu- .

nidade serão . entregues
. materiais. íníormatívos e

sementes, a exemplo do
ocorrido . com as escolas.
rurais da rede .estadual.
A COJ;llissão' aue esco

lherá a .melhor •. horta .P.
fortna{!a pelös educadores

.
JÚlio Tecilla,' Arnöldo
,Schulz, ,Isaura . Silveira ê

· Arlene' Boas: ' .

I

"Descubra <> valor do
'pensamento humano len
do bons livros". Este' é "tim
dos "slogans" da '2� FeI
rá Interescola'r do' Livro,

-

que será realizada nos di-
as 13, 14 e 15 de junho
próximo. Ao todo' são
cinco barracas com litera
tura infantil, infanto-juve
nil, juvenil-- e adulto que
serão montadas na Mare
chat: :Deodoro,: 'esquitÍa,
com a Domingos da No
va (no terreno da . Her
mes Macedo). A promo
ção é de vános' colégios
de Jaragl,Í'á do sur e inte
gra o programa de come

morações. do Ano Inter-
"'nacional:---da-Juventude:'

-- ..

. NÃO FAÇAMOS'DE,NOSSOS RIOS -

LIXEIRAS IMUNDAS.
SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA

...
� =S2 - ..... "

MANOEL POVOAS FILHO
Submetido aos martíríos
de uma trombose intesti
nal, ele se encontrava no

Hospital São José, quando
adormeceu serenamente
às 18,30 horas do entar
decer de 29 de maio de
1985. Apagara-se uma vi
da prestante emi nosso

meio e entrava no Reino
do Céu. .

.

Manoel Povoas Fllho nas-
.

ceu em'. Coqueiros, no la
do continental de Floria

nópolis, .
no día 11 de ou

tubro de' 1923, filho de
Manoel da Fonseca' Póvoas .e Suzana Krllger Po-,

.
voas. _ Chegada a época de sua maíortdade, en
contramo-lo como mílítar servindo na Base Aéreá
de Florianópolis e, em 14 de. dezembro de 1945,
casa-se com Vllma Macedo, naCatedral Metropo- ..
lttaná. Por força de seu cargo segue, em seguida,
para o Rio de Janeiro, affm de cumprir curso que,
no entanto, é interrompido.quase no seu final,
porque em Florianópolis nascia o seu prímogê->
níto - o Manoel Povoas Neto. Fez, então, concur-.
so para Ingresso nos "Correios"; na Capítal, on
de passa' a exercer as suas funções. Depois vai

eomoAgente.em Píracícaba-Sê e Diretor d9 "Cor
reio" em Santos-SP e volta ;t Jllorianópolis. Uma
nova inissão: .sería Agente dos "Correios" 'em Ja

raguá do Sul, onde ficou 11 anos no exercícío dos
21 vividos aqui, até a sua, morte. O seu estilo de
admínístrar e de atender, não obstante o elevado

cargo, nunca o tez perder a personalídade hu

mílde, atenciosa e delicada. Não gostava de for
mal1smo. Detestava uma gravata com témo com

pleto. Á propósito. lembramos em' 1910 .é,I, comemo-
'

.

ração. de suas .bodas de prata., '

Para aJ>rlgar .otJ
muitos, convidados ergueu DQ,S, f��os, d� �préd1o. -

uma enorme .lona e a boda föt aU regíémente fes ..

talada. A noiva finamente vestida e o Manoel de
temo completo, cor cin,za. Mas o Povoas andava
de um lado pro_outro. Estava visivelmente nervo--

.

so. Os mais chegados acercarant-se do Ag�nte,
do "Corr�lorr .

e perguntaram do seu "n�rvosis
mo" com t�ntos anos de matrimÔnio.' Foi quando
expl1cou . para os. perplexos interpeladores:. -Não
� a cerimÔnia ,de bênção .qué me preocupa. Olha
só como estou suandO. Estou louco' pra arrancar

esta gravata e o paletó. Todos rir�m com o pouco
conforto pessoal do Agente Postal de Jaraguá do
Sul. E a feSta to_! o acont�cimento social comen
tado durante ,muito tempo� Ele, o Ma�oel Povoas
Fllho,. liberto. do paletó e da gravata, abriu um

largo ..sorr�so e. se, entregou às
. çomemorações.,

Era pelas coisas da natureza. Dava suas longas
caminhadas, de camisa aberta até a' metade da

barriga. ,éonfidenctava aos seus filhos. que, gos:
tava do ar ,puro. e da tranquilidade da .cidade e.

q�e, o,c.orress� um dia a sua morte, desejaria Ser

sepultéldo em Jaraguá� Seu desejo foi satisfeito•.
Vale lembrar. q1,le, no tempo ,em que admi

nistrava a ,Agência ,d�s Correios da cidade, pio
neiramente no Estado, instalava as caixas ,toleto
ras de corr_e,spondência, �ulto louvado na época.

.. Seu sepultamento deu-sé na 5� feira,. dia 30.
de maio ,de 1985, às 11 borê!s, para a NecrÓ.pole
Municipal de Jaraguá do Sul.

; Deixa o extinto a esposa Vllma Macedo Po-
- voas e seus filhos que se seguem: Manoel Povo
as Neto, casado com Marilia Chiodlnl - 2 filhOs;
Nicolau Sérgio Povoas, casado com Onlsia Stoins
kl - 2 filhos; Luis Roberto Povoas, casado com
Sandra Regina - 2 filhos; Maria El1sabete Povo
as, casada com Djair Eucl1des da Silva - 1 nUla;·
Luis Carlos Povoas, Luis Rogério Povoas, l.\{árl0
Antonio Povoas, Vanessa Povoas, solteiros e Su
zana Regina Povoas, casada com Augusto Car
doso. Morreu materialmente mas continua vivo

.

em nossos corações. E cada vez que nele pensar
mos, lá onde se acha seu coração palpitará de·
grata amlzadel OI:emos por elel

.

Eugênio Victor Schmöcke!.
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Belderain, Sr. Roberto P'ro"c'la" 'mas, de Caf, I"m,anto mendorfer, 1.iJ2S, .neste ci- �

Funke Filho. dade, filha de· Os'Vatdö'
" Mengarda e

: de ; 'Otilia
Alfversarlam hoje: 08 NAS C IM E N TOS MARGOT AOBLIA GRUBBA LEHMANN; Oficial do 'Re. Mengarda.
Sr.li Francisco Fischer, Dr. gístro Civil do 19 Distríto da Comarca de Jaraguâ do Sul, Es. Edit 1 14321 d 3105 ssIrt:ireu Peters, em Curiti- Dia 11 de maio tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em

1 a .', e ..0.

li S h f Ih d Isnel- Cartório exibindo os documentos exigidos pela lei, a -íim-de se EGON NEUMANN e SA�ba] Nelly Luiza
.
c mítt, Anderson, i o e

LETE. M' WRECHINSKI' ._....� habilitarem para casar, os se_guintes:. .Be�nardo Alperstaedt, Sr. do (Sônia) Uecker.
. de Amo Carlos Pommere- Ele, brasileiro, solteíre.,Wäldemíro Loewen. Dia 13 de maio Edital 14.3'16 de 29.05.85 'ning e de Ida Fiamoncini vigilante bancárío, natu,A1versariam domingo Marcelo, filho de Líndol- JOSt! DE .LIMA e ALZIRA
Pommerening. ral de Pomerode, neste ,Es-,.Sr.] Osmar Oscar Nagel, 'fo (Lúcia) Krueger. MARIA ROSA

tado, domiciliado e: resí- ....Sr.'l Luis Carlos Stínghen, Dia 15 de maio Ele, brasileiro; divorciado, Edital 14.318 de 30.05.85
dente na Avenida GetúlíeAd!ri�Il.a, filha de Waldir Talita, filha de Antonio natural " de Porto', União, :FRANCISCO CIRILO DAL-

. .

RA' ,Vargas, nesta cidade, fi-(Y�da). '. Conti, Iracema (Jeane) Deretti. Janderson, neste Estado, domiciliado 'p
.

e MIRIAN RIEGEL. lho -de Alwin Neumann.e,
M�ier;, Leopoldo 'Malhei- filho de Lauro (Terezinha) e residente na Rua Bahia Ele" brasileiro, solteiro, de Sellí Neumann. ' Ela,ro ,JÚ:J:liOf, Invaldo Lemke, Vólkmann. nesta cidade, filhó 'de Jo- ' "agrícultor, natural de Cua-

brasíleíra, solteíre, balco-.e� Ri9, da. .Luz: _Sr. Antõ- Dia 18 de maio ão de Lima e' 'de Guílher- � : ramírlm, neste Estado, do- nísta, natural- de. ,Casc(i",'nid Fortunato Angelo, Sra. ' Ana Paula,' filha de Clau- -mína Cabral de Lima. Ela, -rnícilíado e residente em Rio Grande do Sul, .domíMaria .Lenzí, Marta' Sa- dir (Anastácia) Wosniak. 'brasileira, solteira, do lar, .: Poço- Grande, em Guara- ciliada e residente .na A- ,tIer, ��a;. .Àlice, esposa de
.

Dia 19 de maio natural 'de Rio Negro-PR, .:mirim, neste Estado, filho venida Getúlio Var.gas,.E-WàristQ, Monteiro, Sra. Cleido e Cleber, filhos de domiciliada e' residente na de Cirilo Dalprà e de Ana
nesta cidade, filha, de ,Ga.""

Alp'ce PicolU, Selmar Lu- Ermínio (Dulce)' Mia. . Rua Bahia, nesta, Cidade, -'Helena Bolomine Dalprá.
iz. retter, , Volkmar, . filho de Volk-

/
filha de João Roflano Ro- Ela, brasileira,. solteira,

semiro Wrechínskí., e de ,

'Di l'O.de junho mar (Marisete) Filho sa e de Benta MaltiacR'Ósa.· vendedõra, natural -de Ja-
Ana.. tJcza.y.�, Wr.echinslti. ,'"

Srã. Sônia Maria Stavis, Dia 20 de maio Edital 14.3t7 de 29.05.85 raguá do Sul, domiciliada Edital' 14.322' de- ·03�06:85J.J.
Mari;;t Albertina ' Krause, Sidnei, filho de Ivo (Ivo- "Cöpíar fecebíde' 'do carté- e residente na Rua Hen- 'GERALDO. BEllNS e, ·SIL-
Sr.]Alberto Bortolini, Car- .ne) Henn. rio de Guerannrím, neste tique Marquardt, nesta' cí- VIA JAGELSKI' ,

mem Zimmermann', Wal- Día 21 de maio ' Estâao.·_.
.

dade, filha de Oscar Rie- Ele�r brasileir0,·.;'I'Sölteir.&,'
deIhar Leinke, Sra. Terezí- Alce�..' filho de AIce� I ADJAiR 'J'OS:e �MATEUS ':g�l e de Luela·Hafemänn' comercíárío, L:.�ilalGral,'de<-'
nh, Weiller Scaburi, Sr. (f;1an�gela) Ne!o. Nelsí-

e TEREsINHA ROSAUCE RIegel. Jaraguá do sei, domícíhe- '.

Rudolfo Kressin, 'Vitória n�,. filho de Nelson (�- POMMERENING 'Edital 14.319 de 30.05.85
do e residente em-Ilha da",

M*ia de. Lourdes Bartel. meha) Goltz. Alberto, fí- .

EI b '1" . ANTONIO CARLOS GO Figueira, neste distrito, .fh'
D�� 11 de junho

'

. Ih dR' ld (Alb rti e", rasi erro , solteiro, .
-

lho' de Bartolomeu Bems •

Srta. Sandra Sueli Bonomí- na� R�dri�:� S�ntos. �a: 'operáriBo'l-t��turapIRd� dFra�- �:UsCHe TÂNIA . MARIA
e de Catarína Junckes

':S Héli S S '1 Illh d Ilárí (E ,CISCO.· enrao, ., omi- .

Berns. Ela ,brasl'l""l'''a,':so''m.] _
r. e 10 ouza, ra. r� ane, 1 a

.

e
. no. -, ciliado e residente na Rua Ele, brasileiro, solteiro, 'C ,. �

Valéria Dornbusch Bata- rica) Kraft Janama filha - teira, balconista, natur-al
, .' . ,'.! Mal. Deodoro', ·1,020, nes- comerciante, natural delha; no Rio de Janeiro', de Délcio (Mansa) Moreí de Jaraguâ do Sul, domi.. '

,

-

,ta cidade, filho de Amilto Ponta Grossa·Paraná, . do�sd Augusto Schmidt, Sr.. ra ciliada e residente em 1-
Wa'ldl'r" Fu"nke, Sra. MarI'a

.

Di' 22 d' I
. Mateus e de Maria José mkil�ado e residente' na Ih 'd 'F'g' t '..1"

- a e ma o .

Mateus. Ela, brasileiràt,' Avenidi VIcente Macha.
a .. a 1 ueua,' nes e -ul$�

esp.osa .de· Iná.cio Tomasel- Tarso fI'lho 'de Lourival trito, filhá de Palilo Ja-" . solteira,. do lar", natural de do, 522, apo 33. em Ponta '11' Sr Adolfo Wackerha (Eela' ) Ca d
'

Ma 'l'''a' gelski e de Rosa' 'Kochel1a','. '.
- ,Ir r oso. n�eL,'Guarainirim, neste Estado, Grossa-PR., filho de An- �

geI)., Sra. Isaura Zapella filha de InáCio (Onda) .

domiciliada e residente . tonio Gomes da Luz E' de Jage:lski.
PiélSezny, Hornburg. Rodrigo, ,filho, B:' 'd" rt'h 1 G W lk'" C h' l' G EdI·tal 14.323'" de.' 03·.0·6.°5'

'

Di� 12 de junho
'

de Luiz (LtizÍéü Issago. IVan
em, ru e a , �m uara- . a.ma ampan o 1, 0- (J

Sral. Karin Haake Boehm, Júlio, filho de Jorge,(Síl� ,mirim, neste Estado, filha meso ,Ela, ,brasileira, sol- RNIILCKESON RODE e ROSELI�,
J. 'lI S· A .

) p." 'Ih 1 J
'

f Ih" d
' teira, do lar, natural de ..

,

RTem, omVI e; ra. urea. VIa \....-arva o. e ose, i o e �ift�omar- Jaraguá do Sul, domicilia- Ele, brasileiro, solteiro,.,.,LULza MUller Grubba, Dr. Ola 23 de maio
. (�de�heit) JacobI:" Yaça- da e residente na" Rua "desenhista,' meGànico,,: '.naßRoberto . �reithaupt, Sr.' Kelli, filha' de Guílhenne ',na,. fIlha de Lou�lval (00-

, HE>nrique Marquardt, 239, tura1 de Jàraguá ,do S1.).I,· ,Francisco Leier, Ma'rcast (Mary) Bornhold. Emer-, roti) Borba. '

n: 't 'd' d
'

.

flh' d domiciliado'e ])esideJ1te na-::.filho de Ernesto, e Etêlvi· son, filho de Arno (Clé- i Dia' 28 de maio ",
es a. Cl a e, .. 1 a e '

na: Silva, Sra. Carin H. mentina) Baumann. Wal. j Cirftiá'c;1ràtiane{ -tilhafide' AW�lteBr .Jor1get.. BBnlChh e de 'Ruat,RO�dertdo Z��hm�"S:9;BaisaneUi, Amarildo An- ter, flIho de Udo (HUde. ; Edson .{RoSiane)' Dréws.' ,na, orto �t I ruc.' nes a. €1 a e,-=""I o . .ue �t,,-

tônlo Fagundes, Tatiana gard) Braun. 'Rafáel,' mho':'de _ ArliÍldo Edital' 14.320,' de 31.05.85"
thur Rode e de Hildegard ..

SilvaMoura, em Fpolis. Dia 24 de maio (Aparecida) Wendt. Cleia, WILMAR ,MACHADO
Ziemann. ..Rode.,' Ela" ,bra.-

, .

, sileira, solteira,· riscadeh ....
,Di� 13 de junho. Katita, filha" de Arnoldo 'filha de' Amauri' (Maria) FRAGOSO e EDIT�,MEN-

Sréj,. Marta Schmäckel (Arlinda) Stinghen. Lilian1 Prestes. Luis .CarIos; 'filho ,. GARIlA.... Ele, brãsileiro, ra, natural de Jaraguá 'do --

Sul, domiciliada e ,residen-WarhÇlfUg, �m Ctba; Sra, filha de Pedro (:M:âria) de Pedro (Isemar) AUlen. ,soltêi.to1.'desenhista, natu- te na Rua Robertõ Zie-THil�a.·Silva, .

Sra. Vereju- 'Souza, Andressa/ filha: dê'Wilsôn ·ral-de J'ara-gu-á do Sul� do- rp.anri," 683,
..

nesta cidade,
- '

hyj Mascarenhas, em S. Ola 25 de maio (Mari·a)· Bap'tisteUa.' José, miciliado e residente-, ha, mhatde,<Guilheme'Rie!kertPa�lo; Antônio A. Fa- Cleiton. filho de Ivo (Vil•. filho de 'Paulo (Hermfnia) Rua João"j''a�tiârioo �i'��. ê deiWaltrutl ;B�t Ri-gundes, Sra. lolanda Rei· ma) Btitzke. Jonathan, fi· Neto. ,so, nesta cidade, n 33, fl- ckertser Fachini.
.

lho de Manoel (Teresa) Dia 20 de 'malo lho de Nelson Maohado·.' .'
.

Ola 14 de junho Soares. Leandro, filho de Antonio Fragoso e de Anl'älfalda �: B päru que cMgue ao con:he.Sra. éarmem Piazera Srei· Dia 26 de maio (AdelaidelBorgmann;---Oou- 'Tomaselli Fragoso. Ela" ,cimenta de todos,:mandei. páS-'thaupt, Sr. Andy Corrêa, Ana Paula, filha de Vol· glas, filho de . Dmv',\l brasileira, solteira, auxi- sar ,o presente edital, que âÉl-
Sra. MáguidÇl Pfeiffer Ka·, ,nßi. fRosângela) Pereira. (Maria) Borba. . liar de escritório, natural rá publicada pela ,imprensa e
ran, em Curitiba; Sra. A- f>la 27 de maio , Dia 31 de maio de Rio' dos Cedros; heste _ em cartOrio, onde sem-afixada.
dali Lipinskf Porath, ,Sr. Andreia, {ilha' de Leober- Daniel, filho de Alfonso Estàdo, domicihada� e -re- durante IS dias.
Ademar Mahnke, Vílma to (Genilde)'Rech. Marci- ,(Carmem) Busa'rello. s';dente ua Rc.a José "Em-

� ANIVERSARIANTES

.'
...�"�;

� POUPA�ÇA
ElJ.""� BESC

A poüpança que·c(inStrôi: ..

'
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Jaraguá do SúL- Semana de 08 a' 14 de junhó -ae 1985.
.

PÁGINA 1)5'C'ÓRREIO DO P'OVO

TELEFONES ÚTEIS

Bombeiros 193
Rádio Patrulha 190

Deleg. de Polícia 72-0123

IDeleg.Reg,fFolícia 72-1546
E>etran/Ciretran 72-1546

Hosp. São José 72-1S77

Hosp. Jaraguá 72-1::S00
Pos.o de Saúde 72-0789
IWAMPS

'

12-0958
fNI>s 72-0369
:PreL Municipal 72-098B
SAMAE ' 7,2-0590
GELESC )2-0924
:f!fuum 12�02P!3
Rodoviária 72-0441
hrroviária 72-0405
Jornal "Correio do
Povo" -

, 72-0091
·Pontos de Táxis 72-0861

"12-0914, 72-0461, 72-0661,
72-0216 e 72-1799.

CLUBES DE SERVIÇO

Rotary Club - tercas-feí
ms, 20 horas, no Restau
rente Itajara. Presidente:
Alidor Lueders.
Lions Clube Centro

quintas�feiras, 20 h, no I

tajara. Presidente: Sigmar
Beno Lucht.
Lions Cidade Industrial

segundas-íeíras, 20 h, no

Itaiara. Presidente: José

Henrique Pereira.
Rotaract Club _ sábados,
17 horas, no Centro de
Inf. Turísticas. Presidente:
Zizmar Raeder.
Interact 'Club ...:. sábados,
13h30, no Centre Inf. Tu
rísticas. Presidente: Vera

Regína SenfL

MULTAS TtM NOVOS �
I,n'Q'F.S

Já estão
em 'vigor 05 novos valores .de:
multas. Pa-a as infrações do
grupo I (falta de habilitação
e dirigir embriagado), a mul
ta será de Cr$ 155.421; gru
po H( avançar o sinal lumi
noso, transitar na contra-mão
entre outras infrações) Cr$ 77.
110; grupo III (estacionamen
to em ponto de ônibus. sobre
calçada, etc) Cr$ 31.084; e,
finalmente, multas do grupo
IV (estacionamento em lugar
proibido, desobediência à sina
lização, não portar documen
tos) Cr$ 15.54;2. A multa ser.á
aplicada em dobro quando fí
ear constatada a reincidência
na mesma infração, dentro do
prazo de um ano. segundo pre,
vê a parágrafo Il, artigo 189
do regulamento do Código Na
cional de Trânsito.,

Página ,de Serviços ONIBU5
...
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TABELA DE VALORES DO DóLAR PARA JUNHO
o Banco Central divulgou a tabela de valores do

dólar pára o mês de junho, para compra, venda, repasse
e cobertura. A tabela é a seguinte:
DIA COMPRA VENDA REPASSE
03 5.490 5.510 5.496
04 5.510 5.530 5.516
05 5.5'40

.
5.560 5.546

07 5.560 5.580 5.566
10 5.590 5.610 5.596
11 5.610 5.()30 5.616
12

.

5.640 5.660 5.656
13 5.670 5.690 5.676
.14 ' 5.690 5.710 5.696
i7 5.720 5.740 5.726
18 5.750 5.770 5.756
19 5.770 5.790 5.776
20 5.800 5.820 5.806
21 5.830 5.850 5.836
24 5.860 5.880 5.866
25 5.880 5.900 5.886
26 5.910 5.930 5.�16
27 5.940 ·5.960 5.946
28 5.960 5.980 5.966

Comunicado Decam nO 832, de 31.05.85
Departamento de Câmbio - Deeam

COBERTURA
5.506
5.526
5.556
5.576
5.606
5.626
5.656
5.686
5.706
5.736
5.766
5.786
5.816
5.846
5.876
5.896
5.926
5.956
5.976

.Suite

50.000

38.750

Saídas da rodoviária de
FESTIVAL- SERTANEJO Jaraguá do Sul para:

EM CAMBORIú AUTO VIAÇÄO CATA-
-N-o-s-diãS" 05�06 e 07 de RINENSE/REX
julho, será realizado em Joinville via BR-I01 �
Balneário Camboriú, o I 6h25; 7h30, lOh, 12h, t3h
Festival de Música Serta- 50, 16h, 18h, 19h e domín
neja e Cabloca de Santa

gos às 20h30 (extra)
Catarina. As prefeituras Joinville via Streit - 9h30.
dos municípios catarinen- São Bento do Sul - 7h30,
ses estão recebendo, con- l Oh

:

e 14h30. São Bento,
vites da Secretaria de Tu- Rio Negrinho e Mafra -

rismo, Esporte e Cultura 19h15. _

da Prefeitura Municipal Corupá - 7h30, lOh, I1h30,
.

de Balneário Camboriú, 14h30, 19h15 e 20h15.
para que se façam repre- Blumeneu via Vila Itoupa
sentar com duas músicas, va _ Rh40. 1f\h�O. 19h e

cujos intérpretes (duplas, domingos às 20h3Ç) (extra).:
tríos, etc) estarão no pal- Blumenau via Pomerode -

co da Praça Almirante Ta- 7h15, 9h3,), 13h e 17h30.
mandaré nos três dias de Blumenau via Timbó e

competição. Os violeiros lndaial - 14115.
ínteressados em participar Blumenau, Gaspar, Ilhota,
do festival poderão obter Itajaí, B.Camboriú, Itepe
maiores informações sobre ma, Tijucas e Floria�ó�ó evento nos departamen- tis _ 1h15 e 8h40 díana-.
tos e divisões de cultura mente.
das suas cidades. A ins-

_ Barra Velha, Picarras.. J
críção será mediante O" pa- taiaí, B.Camboriú, Floria
gamento de Cr$ 20 mil nópolis (segunda à säba-
por música. do) _ '1h30.

.

Os três primeiros colo- ltajaí, 'B.Camboriú, Floria
cados gravarão um com- nópolis (período escolar
pacto duplo, que se soma- aos domingos) _ 20h.
rá a premiação em troféus
e·medalhas. PENHA

TAQUIG�AFIA/ Joinville e Curitiba - 6t

GRATUITO 3Ój 10h30 e 16h15.
,

--- Pomerode, Timbó, Indaial
O Instituto Modelo de

e Rio do Sul _ llhl0 e 13h
Taquigrafia abriu ínscrí-

30, ., Blumeneu _ 29 h.
ções ao seu curso de ta-

Joinville e Curítiba : (exquígraíía 'por, correspon-
tras, só domingos) _ 17h30

dência. Pedido das lições
e 18 horas.

.

à caixa postal ,58.131 - S.
Paulo-SP. O Instituto. en- I.T A P EM I R I M
sina taquigrafia desde Blumenau a. São Paulo .(dH
1947._=-=-=-- reto, embarque .em C1!a-
BmUOTECA PÚBLICA ramírím) - 19li30 e t�h45'.
A Biblioteca Pública

Municipal "Rui Barbosa",
de Jarasmá do Sul, aten
de o público diariamente
das 8 às 19 horas, sem fe
char para o almoço e aos

sábados, das 8 às Ilh30.
Ela localiza-se na Rua Jo
ão Píccoli.

!

OS NOVOS INDICADORES ECÖNÖl\.fICOS

Com a confirmação, pela Fundação Getúlio Vargas,
da taxa de inflação de 7,8% em maio, os Ministérios da
Fazenda e do Planejamento divulgaram oficialmente o

Indice da 'correção monetária de julho e que servirá para
corrigir os atiyos flnancíaros do :m�s de jun,q�: 9,2082�.
Éste valor fOI calculado pela média geométrica dos !D

dices inflacionários dös 'Oltimos' trs meses, de aöordõ com

a nova fórmula criada pelo Banco Central em março.

A correção monetâria � julho r�justou em. 45�0,
191 o coeficiente de correção monetäría das Obrígaçõés
Reajustáveis do Teseu-o Nà�nal (ORTN), leleVllll1ldo
o seu valor de Cr 42.031,56 em Junho, para Cr$ 45.901,
91 em julho, o mesmo valor para a uPC (Unidade Pa
drão de Capital) dó triniestre a terminar em

.

setembro.

Com
. o índice de correção divulgado, a remunera

ção dos depósitos em éadernetas de poupança em junho
será de 9754%, Ou seja, a correção maís 0,5% de juros.
Este ano' a poupança já proporcionou um ganho acumu

lado de '93,57%, contra: uma inflação, fi� período" �e
61,6%. Nos últimos doze meses a correçao mo�etana
está acumulada em 246,30%, centra uma inflação de

225,5%.

Quem receber o cheque de restituição do Imposto
de Renda a partir do próximo dia 18 de junho e quiser
esperar para sacâ-lo a partir de l° de julho, terá uma cor-"
reção de 87,87% sobre o valer a ser restituído, apurado,

nas declarações em i�neiro. os aluguéis .comercials e in
dustriais a serem reajustados em 1'1 de Julho terao uma

correção semestral de 87,87% também e a anual de
246,30%. �

...........

HOSPEDAGEM

AVIOES HorArios

(Pre�o base, com Café da manhã) .

HOTt!IS .

'

. FONE Ap./solt. Ap./Casal
ITAJARA _ Rua Gumercindo
da Silva, 237 12-0199 20.000 30.000

NELO _ Av. Mal. Deodoro,
nOl04. .

72-0337. 13.500 25.000

SAVANA _ Rua' Cabo Harry
Hadlích, 50 72-0905 9.900 18.900

,

De Jolnvllle a sao Paule.;
9h (menos domingo) e tSh
30 (menos' sábados). Ás"
2as, 3as e 5as Ieíras _ 15h
50. Quartas e sábados _

L IT O R I N A - Horários 13h10 e 6as feiras e domin-'
De Jaraguá á S,FranCisco_·' gos às --15h.

7h. Retorno às 11hSOmin, De Navegantes_5ão Paulo

De Jarazuá a Joinville _

7h30 (diário). Segundas,
7h e 16h30. Retomo às 3as, 5as, 6as feiras e domín-
13h e 18h.

-

gos _ phl0. As 4as. 6as
De Jaragué a Corupá feiras •. sábados e domín-
14 e 19 h. gos às 15h50min.

� ,
,

��-

.. �>. Uma empresa que

i<R· �OHLBRCH Cresce com sua

.,_);j�}·f'''&'· ". .. SUPERMOTOR gente.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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E:s C r e v e o L 8 i,f o f
"Estou :gostando muito dos capítulos que o jara
guaense Frei Älido Rosá escreve sob o título
de "OsHerdeiros da Duquesa", Conheci Frei Á
Iido quando de sua ordenação e participei da prí ..

metra míssa do sacerdote lá em Santa Luzia.
Volto a dizer que gosto de ler o que a memória
9:0 nosso jovem Frei Álido Rosá, ao ensejo dos
.77 anos de existência, vamos ouvir as novidades,
.

quando daqui há pouco pretendemos comemorar
o ano 109 de nossa história. O que desejo ressal
tar é o significado de sua importância na histó
ria de Jaraguá do Sul, pois, é pela primeira vez
que em .Jaraguá,: uma comunidade de interior se
manifesta de uma forma' tão resoluta, trazendo
para o-públíco, que acreditamos nem o "Correio
do Povo", conhecia até então.
De louvar-se o Frigorífico Frigumz S.A. que apoia
iniciativas dessa natureza.
Qu,�m sabe, ao longo de sua publicação dos capítulos de "OS Herdeiros da Duquesa", não venham
a surgir outras comunidades de Jaraguá do Sul,
tais como Garibaldi, Rio da Luz, Rio Cerro e ou
tras, que' possam surgir, tal como a comunidade
de Rio Molha, que já deu mostras de sua maturi
dade, contando pelos seus habitantes ainda vivos.
o que aconteceu em suas comunidades, ajudando
a contar a verdadeira história de Jaraguá do
SuL" Um admirador de Frei Álido Rosá.

O 669 ANIVERSARIO DO "CORREIO DO POVO"
De Copacabana - Rio de janeiro _ o nosso querido. Dr. Luiz de Souza, advogado, ex-vereador, ex
deputado, ex-Secretário de Sevuranca de SC, ex
Procurador do Estado na "'Cidade Maravilhosa"
e "ex" de não sei mais o que o ilustre catartnans»

.

foi nesta terra, onde se casou 'e teve os seus fi-

/lhOs.._foi
vítima d� greve dos carteiros ri? Rio p

de Sao Paulo. Assmante do nosso semanario, re

I
ceI1temente

. teve um prolonoadr, bate papo com
o n0�SO diretor, em Florianópolis, e com a bi'lr;::!

: lizatão rias ativiclades postais, i'!cabou recebendl"
o exemplar comemorativo dos 66 an;s com replI"

Ilar Mraso, Assim mesmo, a�70ra, no final elo Ulê ..
de Maria, ele envia um cartão de cumnriUlpntnc
e e:xnlica o porque da manifestação tardia: "Sch'-
möcI<--el. a preve nos "Correios", hoie, não mE'deixou cumprimentar o Amipo, no dia e na hora
A�sim, no anverso deste, vai o teJeprama allPalln;, bfls�ar. Não sei quando' chepará ai. Tudo (lp
penderá dos grevistas. Um abracão do l.uiz_ II Oteor do telesnama: "Tenho máxima sati1;fa�ão abr;::!câr velho Amigo cumprimentando pela pMM.
gern mais um aniver!'ário nosso v;::!lom�o "(;nr
reio do povo". a�s. Ltfjz de Souza. ObriDado, AmigoJ.

,
Do Rio de Janeiro: "Parflhpns envinvofos �lUito suce�so "Correio do Pövo". Fmacionada agradeço referências meu avô. Lamento a

traso. ass. Leopoldina Jourclim Ribeiro Dias Cos
ta! filhéi de Maria Luisa". Obrigado, Le.opoldina,

CQrsos de educacão terminam
julhoem
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Até o final da atual admínístração estadual, oSer-'
. EDITAL DE CUSTOS Nil 11/85

! Á Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria de PIa-viço de Extensão Rural deverá construir e instalar
V'

-

di liesentemal's 27 escritórios de assistêncía técnica no Estado, de. nejamento e da Secretaria de Obras e
.

iaçao,
_

IVU g� pe o pr
.

'

Edital, os custos relativos as obras de pavimentação à lajota da Rua 18.1acordo com o que preconiza a Carta dos Catarinenses,
JÚLIO TAVARES DA CUNHA MELLO, e esclarece. que os valores abaí-cuja intenção é duplicar a capacidade de assistência'
xo especificados constituem tributos estabelecidos p�elo Código Tributá-técnica ao pequeno agricultor durante o período do
rio Munícípal e Lei Municipal N0 '945/83, de 29 de dezembro de 1983,governo Esperidião Amin. Dos 27 novos escritórios,
que versa sobre Contribuição de Melhoria, regulamentada pelo Decre-13 serão instalados em distritos e com esta medida a
'to N0 907/83, de 29 de dezembro de 1983, e é de.vid.a por todos os pro-extensão rural pretende aproximar ainda mais o ex-

b bltensionista do agricultor, proporcionando uma me- prietários de imóveis beneficiados por o ras _ pu ncas.
lhor e mais eficaz asslstêncía à família rural. a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO. E Cl!S�O DAS OBRAS

Com as novas unidades distritais ,a extensão au- As obras compreendem os seguintes serviços tecmcos e com os cus-

mentará a abrangência de sua atuação na área rural tos abaixo especificados:
P.TOTAL.ELEMENTOS QTDADE P.UNIT.dos municípios onde atua e dentre as comunidades que

as ganharão estão as de Apiúna -e Araquari, que per- OI-TERRAPLENAGEM: Escavação,
tencem ao Escritório Regional da Acaresc de Jaraguá carga, transporte 1.533m2
do Sul.

-

A unidade de Apíúna será inaugurada no dia
28 de julho próximo. 02-PAVIMENTAÇÃO

2.1-ReguIâr,ização· e compacte-
ção do sub-leito 1.533m2

2.2-Base: Material de areia, aqui-
sição de materiais e execução 1.533m2

2.3-Revestimento: lajota, meio-

-fio, transporte e execução .. 1.533m2

reu no' Perú. Para ele, os

resultados financeiros da
última temporada tefle
tem o trabalho de d.ivul
gação do Estado em todo
o Brasil e principalmente
em vários países da Amé
rica do Sul, éspecialménte
Vruguãi,' Paraguái, Argen
tina, éhiie e mals recente
mente o Peru.

Técníco -IRB faz Ievcntcmentos
.
A Associação Comerei- as e número de famílias SEGURO INC13NDIO

al �_ Industrial está inici- com 7 ou mais pessoas. Esteve em Jaraguá do
ando Ul71 amplo trabeiho Q formulário deverá ser Sul no decorrer desta se
cam vistas .

a levantar o entregue a ACIJS até o mana, o sr. Sérgio, fun-
déficit de habítacões no dia 14. cionário do Instituto de
município de Jaraguá do TREINAMENTO Resseguros do Brasil, Es-
Sul, cuja falta é preocu- Nas últimas reuniões .crltórío Regional de Cu-
pação da classe empresa- da Associação .

tem sido rítíba, para proceder os
ríal, que InICIOU movi- debatido o problema do levantamentos que, em
-mento na busca de solu- treinamento de pessoal função de pedido da co
ção. Para tanto, a entída- das empresas e pára via- munídada, devem resul
de está remetendo Iörmu- bilizar um treinamento ra-: tar na reclassificação de
láríos às empresas asso- cíonal-qua realmente aten- Jaraguá do' Sul da cate
ciadas, onde solicita o to- dam as suas necessidades . goria 3 para categoria 1,tal de famílias sem

:

casa a Associação está solící- o que representará sensí
própria, o número de fa- tando que os associados vel redução dos . prêmiosmilías sem casa própria· se manifestem e, com ba- do seguro contra íncêndí
mas que possuem terreno se nessas informações, u- os.
no perímetro urbano, nú- ma comissão especial ela- --A-n-u-n-Cl-'e-a-q-w-'-e-te""llh-a-mero de femilías com ren- borará um plano, cuja e-

retorno garantidoda familiar até 3 salários xecução contará com o a-
Anúncio. não émíriimo� (Cr$ �99.360), paio' dos Sindicatos 'Pa-

despesa, énúmero de famílias .. com tronaís, que têm verbas investimentorenda familiar entre 3 e 5 destacadas no orçamento CORREIO DO POVOsalários mínimos (Cr$ 999. para financiar parcíal- Fone _ 72-0091360 e Cr$' 1.665,600), nú- mente as despesas das
mero de famílias com até empresas com os cursos
4 pessoas, número de fa- que vierem a ser realiza- ORAÇÃO A SÃO JUDAS
mílias com 5 ou 6 pesso- dos.

.

TADEU

S h
. São Judas Tadeu, Glo-esi . mantem . a . ertas rioso Apóstolo Fiél Servo

. .... p-
,

d .

e Amigo de Jesus, o nomemscriçoes ao a rão do traidor foi causá dê
A 'Campanha Operáriõ sentante catarínense, um quê tos�eis êsquecído por

Padrão, promovida em dos que" conéorrerá na Ci-' muitos. Mas" à Igrejà vos
nosso Estado pelo Depar- dade dó Rio de Janeiro' honra universalmente, co
tamento R'egÍQnal do· Se- em outubro, buscando o mo patrono dos casos de
si, está em pleno anda- título de Operário Padrão sesperadores, dös negó
mente. As inscrições es- do Brasil. cios sem remédio. Rogaitão abertas em todos os Em Jaraguá do Sul as por mim que sou tão mí
Centros de Atividades do inscrições podem ser fei- serável e conceda-me a
Sesí de Santa Catarina a- tas fio Centro dê Atívída- graça (pede-se a graça)',e
té o dia 15 de julho vin- dês dö Sesi da Rua Wal- eu prometo que farei tudo
douro e, podem partici- ter Mãrquärdt.

.

Nó anö que estiver ao meu alcan
par empresas contribtlifi- pâsSàdõ/ por faltá dê toh- tê para espelhar a devo
tes do Sesi, como ã ihdu§- tOiTêntés, ö ConCurso· ção para convosco. Obri-
tria, transporte, COhlllhi- hao föi réãIiz9.d9 aquil gádo. (ai.t;áhçada: a graça
cação e ase'êmelhádäS. Ö p�rmaMeéfid.ó com b ti- mandar publicar). F.C.C.

.

'

Operário Padrãô do ijstá- tulo o Sr. Adolfo juliano
do Sêta eleito no mês de Zimmermann; dâ Mári-
setembro e será o repre- sol S.Á.

Temporada rendeu 611 hi à' SC
.Na alta temporada rle

�985 (meses de janeiro e
fevereiro) foram arreca
dados em Santa Catarina
Cr$ 425 ·bilhões e 464 mi
lhões (Cr$ 61 i bilhões e
230 milhões, em valores
corrigidos para este mês),
disse esta semana o secre
tá,rio de,Cultura, Esporte
e Turismo, MoaCir Thadéü
de Meneses, âo anunciar
que parte da "vendap-em" Meneses observou queblifante' o mês de julho. volvimento Infantil do da próxima temporada iá os Cr$ 611 bilhões arreencerram ...se os cursos de Sesi encerra as atividades está sendo concretizada cadados correspondem aEducação Familiar do Se- no dia 13 de julho, com com o envio ao Chile, 10% do total de exportasj.. no -períödo de 08 a 1'5. uma festa julina que terá em junho, de uma d�lega- ção de Santa Catarina no.'

, ..Este ahO nãO haverá a ex- a particjpação também ção de empresários cata- ano de 1984 e com uma"P9sição de costume, haia dos pais das crianças. E rinenses na área�de turis- realidade atual léitente: os. vista que houve modifica- o Departamento Regional mo, para apresentar "A turistas em Santa Catari
, çã,6 qpanto 80 critérió de estará promovendo o en- noite de Santa Catarina"-, na "deixam tudo e não le: avai�a'ção finál,: que pas- contro de coordenadores a exemplo do aue iá ocor- vam nada".
, sou a' ser feito iunto as e assistentes sociaiS do Es- A LOTO SERÁ BISEMANAL,alunas e com: a:. superviso- tado, cujo obietivo é a

'.(ra, professora e assisten- discussão da atual politi- A, Caixa EcOnômica' Federal vai realizar semanal-'te' social. As matrículas ca de trabalho e a defini- mente, uma segunda extração da Loto, com o ob1etivola�a; Os cVrsos no segun- çãb de novas alt�rnativas, de aumentar faturamento e com isso, a parcela desti:'- de, semestre estarão aber- onde o Centro de Ativida- nada ao setör Social. N.as próximas Eemanas haverá
, .tc1t_s., Q.e. 15 a 24 de iulho. des do Sesi de Jaraguá do tambem novidades 'na LoterIa Esportiva e Loteria Fe-':'-O::�P:r:Qg.!ª-ma_.ß� 'Desen_- Sul estará presente. deral.
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TERRENO EM ENSEADA

Vendo um terreno na praia de Enseada, em

São Francisco do Sul. Informações pelo telefone
0474 - 22.5464, em Joinville.

Imob. Morada
do S,ol Lt-da

Rua Exp. Gumercindo da Silvai 72 - Fone 72-1250
CRECI N9 740-J 11� Reglfto"

VENDE
Uma casa em alvenaria com 120 m2 na Rua
Richardt . Piske.
Um terreno com 560 m2 na Rua Jorge Czer
niewicz (próximo ao salão Doering)
Um terreno com 550 m2 com casa mista na

Rua Padre Alberto Jacobs (ótim,o ponto COn;tl.)
Um terreno com 450 m2 no centro de Itajuba
-beira mar.

Um terreno com 23.750 m2 com casa mista,
pastagem, lagôa de peixe, em Ribeirão Molha,
ótimo para cháçara.

CORREIO DO POVo. PÁGINA 07

1.670 2.560.110

480 735.840

2.830 4.338.390

25.000 38.325.000

5.540 8.492.820

980 1.502.340

03-GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1-Tubulação: aquisição de ma-

- 1.533m2.

teríaís e execuçao .

3.2-Caixas Coletoras: aquisição
de materiais e execução 1.533m2

SUB - TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••••.••
ADMINISTRAÇÃO (5%) ..•. , .....•...•.••••••••

Cr$ 55.954.500
Cr$ •• 2.797.725

Cr$ 58.752.225TOTAL ..•.••••.•
' ••...•...•••••••.•..••.•.•

.

04cCUSTO TOTAL: Cr$ 58.752.225 (Cinqüenta e .oito m�lhões, set�cen
tos e cinqüenta e-dois mil, duzentos e v:nte e cmco ·cruzeuos).

41-Área à pavimentar igual à 1.533 m2.
_..

42-Custo por m2: e-s 58.752,225 dividido p/ 1.533m2 I�ual Cr$3�.325..

, (Trinta e oito mil, trezentos e vinte e cmco cruzeíros).
b) DELIMITACÃO DO TRECHO BENEFICIADO .

E beneficiada a Rua 187 - JúlIO TAVARES DA CUNHA MELLO,
em toda a sua extensão, ou seia, do ent�oncél:.mento da Rua 6 - CeI.

procónio GOll"es de OliveiTél, élté o seu fmal.

e) CONTRmUICÃO DE MELHORIA
. . .

A contribuição de melhoria será cobrada, por ullldade, lévando.;,se

em conta a testada dos mesmos.'

FÓRMULA: Testana do lote multiplicado por 1/3 d� larPllTa do leito

da .rua multiplicado .pelo custo do metro quadra�o Ipual Custo .Total.
O recolhimento do Tributo será diretamente ?o Tesouro Mlln:cipal.

d) E fixado o prazo de 30 (trinta) dias à con.tar da .data de pubhcacã:?
deste Edital, para solicitar por escrito pedIdo de mf�rmacão, contes
tação ou impugnação de um ou mais itens deste EdItal, c�bendo-Ihe
o ônus da prova se necessária..

.

Prefeitura Municinal de JélTi'lPllá do Sul. 22 (lI" JYli'l10 oe 1C1,R5.
DURVAL VASEL ARISTIDES PANSTEJN AFONSO PTAZERA �O
Prefeito Municipal Secr. de Planejamento Secr. de Obras' e VIação

------�------------�--------�------�

EDITAL

UREA MüLLER GRUBBA. Tabeliã de Notas e Ofi7ial de Protestos d� Títulos
�a Comarca de Jaraguá do Sul, Est.ado �e Santa Catanna, na forma d lei,. etc ••.
Faz

.

saber a todos quantos este edItal VIrem que se acham neste Cart6no para

protestos os títulos contra:

Artur Lange, Rio Novo, Corupá _ Bruno Göedke� Estrada Ano B()m, ,

'Corupá Francisco Juduchewski, Estrada Rio Novo, Corupá _ Glovani

Braz, Loteamento Jardim São Luiz, lote 108, nesta _ Irineu Zeilsdorff,
'Rua 224, casa 72, Guaramirim _ José Gercino Correa, Rua Waldemar
Rau, 200,' nesta _ João Uno Martini, Rua Ardulno �radi, sn, nesta _ Os
mar Bakuil, Rua Victor Rosemberg, sn, nesta _ Sérgio Neitzel, Rua ,Leo
pordo Malheiro, 15, nesta .

E como Os ditos devedores não foram encontrados e ou se recusaram a aceitar a

d�vida intimaÇão, faz por intermédio do presente edital parI!- qu: os .mesm� C?mpa
, reçam neste Cart6rio, na Rua Artur Müller, 78. no prazo da lei a fim de hquld�r o
seu débito ou então dar razão por que não o faz, sob pena de serem os refendos
títulos protestados na forma da lei, etc. .. .

-

n s/Jaraguá do Sul, 05 de junho de 1985.

AUREA MOLLER GRUBBA - Tabeliã de Notas e OficiaI de' Protestos de· Tí
tulos da Comarca de Jaraguá do Sul. ..• .••••

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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)

"Os 'Herdeiros' da - Duquesa("
Isto aconteceu porque o 'I, Um deles comentava o

,Baependí tem as melhorés' comportamento- dos atle- 73· . .A TERRA DOS DUQUES - SANTA LUZIA

instalações para atletís-: tas que para eíe, eram to- Situa-se na parte norte do munícípío de Ja-

mo em Santa Catarina, Um dos '''uns pernas de pau".' raguá do Sul, a 16- quilômetros da cidade. Com-

outro diz que foi .o exce-' O outro passou 'a comen- preende uma área de aproximadamente 1.300

lente estado do gramado, tar o recente Fuh-Boi, rea-' hectares. No ínícío era ocupada por uns cem pro-
um dia construído pelo } lizado aqui nó eTG Laço: prietários, com a média de 13 hectares cada. Seus
Dr. Murilo e o Haroldo Jaraguaense, _'niistúrandO limites são mais ou menos os seguintes: margem
Ristow. Outros entram na . atletas, e' bóís; ()":que pro-,' direita do Rio Itapocuzinho, desde o tapume do

conversa, e chegam a vísu- vocou uma
c verdadeira Schmldt até o fundo da terra do Silvio Tomelin;

alízar a vitória da atleta corrida' da 'grQ_nde assis- pela terra do Sílvio até o alto do .morro: pela ver-

florianopolitana, pela' dre- tência, e conclue que de- tente da serrinha do Ribeirão Grande até as ter-

nagem do campo em que ,veria o Fíguéírense fazer
'

.

ras do Paulo Feliciano e, numa linha reta, de no-

a competição se realizou. novas contratações para o
-

. vo até: o tapume citado. Esta delimitação não é

Nisso entra o frequen- seu plantel, 'especialmen- ' bem rígorosa.
tador que mora no Centro te aqueles 'que participa- O visual desta região é boníto; todo ele ver-
e que esteve recentemen- ram do famoso futi-boi. de ,cercado de serrinhas e depois, de montanhas
te na Capital.

.

-Essa não, -diz um ter- _ azuladas, ornadas de saltos de água, como se tos-
_J>or falar em campo, ceiro -, o que eles tem ma- sem "véus de noiva", sobretudo durante e apôs

tenho algumas notícias -

is do que' os nossos? as chuvas. A serra do Boi e da Bicuda, fazem par-
que ouvi na Lanchonete -Responde o interpela- te da Serra do Mar e constituem as característí-
Passarela, na Felipe Sch- do: - A razão dá escolha ces daquele "ducado". Há fotos dos seus horízon-
midt. Entre uma e outra .resíde no seguinte:, -eles tes; são verdadeiros postais. As serrinhas são as
caninha vinda de Antonio tem peito,,' tem maís raça, seguintes: dos Moreira, dos Maffezzolli, do Apa-
Carlos, os estrategistas de tem' IJ1&.is sangue e dão rícío, do Beppi, dos Lorenzetti, dos Lenhardt, dos
futebol comentavam a Ie- maís cabeçadas! Pedrl e dos Campragher.

'

cente crise que vivia o Fí-
'

Verdade ou na-o a con.,,'
-

O rio Itapocuzinho é o principal. Nasce ein
gueirense F.C., com a saí- versa paroupor aí. . .

.

, Campo Alegre, atravessa o Manso, cai na Grotari;:, nl"'l téCJ1;('1"'I Twm Fartas.
Funda e divide o Joinville e Schroeder com Ja'-

raguá. Do lado direito recebe vários ribeirões:
do Gascho, do Campregher, do Tio Luiz, do Va-
lentim, do Maffezzolli e dos Moreira. Do lado es

querdo recebe o Rio do Júlio e o Bracínho.
Em 1918, sua natureza, sua fertilidade e a,

sua riqueza foi repartida entre os herdeiros da

Duquesa.

Conversa 'enlre Bairros-·,,___'·,-
.

-

. ,',

No bar .do Mono, no

"Capim Seite' - o lado, do
capim -, dia destes, colhi
a um grande número de
tomadores de "bia" e a,

conversa andava animada.
Um; dos häbítues conheci
do da 'roda d� cerveja co-

'Dio "baíxínho't.comentava
o recente 'feito de Mônica
Rocha, da Capital do Esta
do,' atleta que estabeleceu
:aqui na terra, no Clube
Atletico Baependí, duran-

,

te 0 .Campeonato Estadual
Adulto de Atletism.o o no

vo recorde sul-americano,
na prova. de lançamento
de dardo; conseguindo al

cançar. 52,06m., resultado

que a consagra como a

melhor alteta brasileira'
nesta especialidade, iatu
almente.

,

O criador que mora no

ba�rrb'.. da :"Dificurdade",
depois de um gole de cer

,veja;",lam.be o bigode de

rasga-fronha e !"etpncii'l:-

J
',. ,.

o.........estn....tana.....;·

mBl;SC Q,
'. :..: ,� .

PARA TODA� AS OCASIõES E TODOS
OS GOSTOS. PRESEN1ES DA

Helojoaria AVENIDA
Jóias e Relógios

Marechal Deodoro, 431 e Getúlio Vargas, �
- .,,'

j 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.
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. Relojoaria AVENIDA
As mais finas, sugestões para presentes,

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

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e
.

na Getúlio Vargas

/

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas .as finalidades

Agora também aquecedores a

energia solar,

Rua Felipe Schmidt, 279 -' Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

ANZNASTER fica" na Mal.Deodoro, 364-Fone 72-1267

A moda certa em roupas e calçados .est'lÍ,,,na •

CINDERELA. Vista:se bem com a
'

moda Ver ã o da

CINDERELA

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

TERRAPLENAGEM VÂRGÄS
Serviços de' terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
lilbos de concreto para todas as obras.

Consulte-nosl .

Rua Joinville, 1.016 - Telefone 72-1101

COMERCIAL FLORIANJ
, -

Máquinas e equipamentQspara escritório.
Assistência Técnica de Máquinas de Escritório

em Geral.

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

CiJNFIR 4. _�. HISTÓRIA, ...
I '

.. . , Barão de Itapo_cu .

..•HA 40 :A.NOS.
Haroldo King, correspondente de

Reuters ,fala sobre Berlim: .. O centro
nervoso da Alemanha . hitlerlsta não

passa hoje de uma vasta área arrasada,

que localiza o. que foi a metropole do
mílíatrísmo germanico: Berlim de hote
lembra Cartago e como a antiga cída

.de·da Africa não ressurgírä como cabe-'

ça de um monstro que lançon duas ve

zes em trinta anos o mundo inteiro em

. guerras pavorosas. Berlim é uma 'cida
de morta. Como metropole deixou sim

plesmente de existir. Não h'á uma uni
ca casa, no centro, que não tenha re

cebldo o Impacto direto de uma bomba
ou granada. Fiz uma excursão pela ca

pltaI alemã - prossegue o correspon
dente -,partindo de leste, passando pe
lo centro e indo terminar no sul. Acha
va-me em companhia do marechal do
ar, Arthur Teclder, do comandente mí
lUar. de Berlim, g�.eral Berzarín, do E
xérdto sovieUco, e de jornalistas. Vi
Stallngrado estive em Londres durante
toda a "butz"� percorri inumeras etda
des russas . seriamente danificadas pe
la guerra. Más o espetáculo de destrui
ção, desolação e morte que se nos de
para em- Berlim é de deixar boquíaber
to qualquer veterano hobltuado . à vi
da nos camllOS_de batalha: Dezenas de
avenidas e ruas famosas em . toda a Eu
ropa, Inclusive a "Unter .den Linden";
.estão destruídas de um extremo a ou

tro;' O "Alexander Platz", onde ficava
a sede ·da G_estapo, é um deserto de �s
cQDlbr<o�. e .de,paredões enegrecidos pei
lo;Jum&."Qu�81:.:.parll' Ba Porta de Bran

d�.burg e .,1ba em v.olt�, só vê destru

içãO BUm <ralQ:. de- .,�lnCQ- milhas. O es

»&.SIDO' "de Dlo�te-: -da orgulhosa capital
'do ,.ex-Gr4Dde' Reich";

,

...-;HA 30 ANOS
_ Dia 29 de mato; na Gasll1ca de São
Pedr(), ·em Rom�, .tínha lugar a cerímô
nla de beatítícacãe do Venerável Mar-

"ceUno' Jßsé Bento' Champagnat, funda
. ,dor :.da- Coufl.regação Marista. NaséJ{Jo
em 20.05.17�9, em Lion, na França, -ln
Ilre!õlS_Ou a� J5__ �Jl9� _Jl�; Soctedáde de

, �Mat-la"" -fundoll' o-Instituto dos .Marís- .

tas.-rP'ª,a--;;�d�a(f�6i d�:�,�lnos, em 2
de. JallAirQ. de 1817. Sua morteo.:deu-se
aos 6 de Junho de 1840. depois..-de u

ma·�tda· €-hela de �Irtude. DepoiS �de

pesquisas feitas, foi, afinal; consagra
do Santo da l$lreta Católica.
_ De um inodogeral em todos os pai
ses -do' Velho Continente ''; iniciava-se
no ano, (Ie 1955 ft8 anos depois do tér.,
'mIno da gu�..a) plelléL fase de prospe
ridade; com progresso QUe. atingia ao
ápice em trê$, paises ,- InQ"laterra. Fran
ça e, AIeQlanha Ocidental. Merecia a

leneio esoecial o caso da Alémanha.
cuja :sltuação 'a,dquirià ainda maior re

levo, QUando lhe era restituida a !lobe

rania, paSsando ela' a iluurar,. embora
mutiJada- em parte pela Cortina de Fer-

ro, entre QS países ß!> ·�Pl!�();JiYI.:�·t�-:
gundo dados do Ministério. da EcoJ1()
mia de Bonn, a produção industrial, e�
1954, dava salto de 11%, para nível.que
era o dobro de cinco anos atrás. '

...HÁ20 ANOS
_ Grandes festividades assinalavam a

passagem do 10� aniversário da Solene
Beatítícacãô do Fundador da Congrega� ,

ção dos Irmãos Maristas, aqui estabel&
.

lecidos desde 1940. dirigindo o então
Grupo Escolar São Luis, hoje :Gin�sfo'
(em 1965) e Escola de Comércio I'São
Luis". A Direção do -Gínésío São Luis,.
a Associação de Pais e eMstres, a As

sociação dos Ex-Alunos e o Grêmio
Estudantil, elaboravam um variado pro-

.

grama de festejos.
_ Ocorrência singular registrava-se

.

na cidade de Belgrado. Um cannmdon-.

go, atraido pelo chetro de toucinho de

fumado do vasto bigode que adornava

os lábios de um lavrados, resolveu - a

próveitando o profundo sono do paCa
to homem - abocanhá-lo, sem que ele

percebesse" Quando o Iavrador., ac�ri"
dou se olhou no espelho viu qu� m_",
da metade de seu bigode havia sun:t��·
e no chão de seu quarto havia .um. ra�J
estirado,

.

possivelmente envenenadcf.
Foi correndo à Policia dar queixa Inu

tilmente.
...HA 10 ANOS

_ �a edição de 31 de maio de 1975,·
a última pg. trazia uma nota com o se

guinte
. titulo_:

.

"Com a Licença do DI

retor!'�Nosso Diretöi' ßStá na Ç.��ital e,
neste momento, entregam na. ,ridà'Q�
uma carta do Colégio- São Lu�z� �114�
ele está para completar 20 �� ..!l�
magisté..Io, Seria matérta para .. ,di� .� \

gação? Não!:e uma carta dlrlgtaêl�oI 1'�'

soalmente ao Prof. SclunÖCkel. .

.:U$a

mensagem de reconb.�çlplento a j���� ;,'
.

munhar que trabalho. - anoBlmo:<\�"":f ii
bém edifica. Deve 'fazer ,be� a .,.;:�l�l ;,!1-
prlnc!palmente nos d\as _ qu� ;' l?��' c _.I,'='

qu�o- pretendem ,alcanç,�-lº,;.,� ""_:":!' 1'.1

outra íorma, para .. sat�.Jf��er : ê!R�J��\ ; .:,

, espúrios. Pedimos,: POis..lic�ça,,�o_,.,_Pl- ,.:,
retor, .para tra114l�mT aosdJÍp��!�:�ß� _' j:
Iettores do ·"Correio do Povo". o .outm . �

lado da vida. onde lioql�IifJ _beD;l��� . :;
dos se sacrificam <cónstrui!ldo, para.:;i(j;I

.

bem'�; .>s.eguer.se·�1.uft� ,,���ii$jl��cNr'.�Üv ' :t

slnada _por_,Paulo • Mo�t1,�":,S�fr�l!ft: �!

AlcicÍlo JoãO" Schmtdtr- Diretor; - Pl . ,L"

�1á�-i:li��J�r!(Ze�;!MJi&)4i:�' ,,; I

velho mestre colhendo o lc;mro de set.·
labor,· o melhor de .tod�,J{1!�_ algum dl�" ;1
pudesse almejar. Num outro ,tUa. ele 1.· I

convocado, pela úItima"vez, ,n�,�Plár4é'
aula, na presença da direção).dós....lu�
nos e dos professores. Lá �iec��'y..;, .. "

distinção maior pela sua lQQ.g� "dedl,ca. ,

ção ao ensino de JaraguÂ do �Su�,,Én. .

quanto as palmas dos presenteJ' eQChF:
'

.

am o ambiente, ele, emoclonadO��'D.lô;\ -;;'"

se conteve e chorou. • •
.

.
) .

• '.�"""<;:J..,_
---�- -----�-------,.----=-�-----...;._----;.....;...;;_-__;_

....,\.-.

Faça o' seu SEGURO OBlÚGATÖ RIO, CONTRA INC�NDIO e de VIDA,
EM GRUPO conqsqo.

.

.. ...

,

Organização Contábil " A. Comercial" se Ltda.
Rua CeI. Procópio Gomes de Qliveira, nO 290 - Fone 72-0091

.
Jaraguá do Sul SC.
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'�'c·"12dejunho-Diados-Namorados.
Ofereçaumpresénte

Mensagem a uni, Amigo
ocara - "Cidade .Cultura" primeira pégíne da edição
- o seu BAll - Boletim A- nO 24, referente a abril de
cademía de Letras Itao-' 1985, manuscríto, a sen
carense. tença de morte de um ór
Esta a mensagem que me gão que é o orgulho e o

ocorre, enquanto' estou a- meio de comunicação 0-

trás da máquina de escre- brígatório'que abriga o

ver, perplexo,' lendo na vulcão que arde no corpo

Não pare companheiro!
13 isto mesmo! Não pare,
Companheiro! Enquanto
houver possibilidade, pre
zado Confrade, não va

mos, deixar cair a peteca.
Princípalmente quando se

trata;' .meu- prezado Amigo,
r,épi�Q.," 'de ;'

preservar 'a
sabe'jidIia('como é em Ita-

Distante
do dr. Carlos Moacir de

Faria Souto, "Este é o úl

timo n" do BALL A preo
cupação cl a despeza é
um dos obstáculos à sabe
doria".
O Dr. Carlinhos, permita- /

nos a afeição, é neto do
ex-Presídente da Provin
.cía de Santa Catarina
Teodureto .Carlos de Fa
ria Souto .. homem públi
co que teve de alguma
forma partídipação nos

movimentos que' culmina
ram com a fundação de

Jaraguá 'do Sul, .no lon

gínquo 1876. Entre outras
'edificantes atividades, no
tabilízou-se .

como prefei
to de Itaocara, quando im

primiU um estilo inédito

JARDIM 's1.o LUIZ

:qon�eç!\ os 'nOsSos .planos de pagamento e co�pre O seu lote no

,J�RI)I� SÃO LUIZ à sua opçao de morar bem.

�;mpreend. Imobiliários
Marcatto Ltda.

: ��"L�.'!.·�d·: .�

;;.
.....

Creci 093. ,- IH'R�io��;'�Ma{DçOdoro� 1.179 - Fones 72-1136 e 7�-1411 - Jaraguá do Sul - SV.
L ----..

'>� '�_'. , NoyoJ)iplolnata. .

l�tegorla .,e' pra.quem tem.
']:, '.,,:';:.t,. ,

-

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

-----------

:�l!l tem D�ploriwa. sabe o 9ue é categoria�nk:a.Ist'? é� a':'tomá�<iO quanto a

Venha
'

. .
lI'2nSmissIo queo DIplomata tem. A1W. ele tem nws do que lSSO, MUltO nwsl

.

.

ser"G pnmelliO'ODiplómata_tCtn cotÚoJ'!O. mui!? luxo e é p�prio das pessoas,!Jue gostaDj d� e;Swifrente.'
•

Como \'OÇe, E sabe de uma éolS:l?O DIplomata. aIéin domotor 4 cilindros. talJ,lbEm tern-a nova
'

'

,

. .

_

.

•

opçiOdo inotordc'6cilindro$.:i. ß:ooJ.O.maß potente doBrasil, Mas. se ele é j)ossante. também
é sofisàcado,Muito!06sticado. Por eXlmfPJo: o banco traseiro vem com

apo�' cabeça
e

.. . .

dqcansa·b�enmI.-Temhlzdekitur.ldeduplofoco.Sombreiracom iluminado. 'E dO•J n V
..

,·

I d'Jl.c:YIl$tÕ:nen�dos��ve1udoc�t,dê.Coll5O,lecom�.dotado c�eacendedor . mmen 0J.11er �om.·� ,.ele.; 'It a
pan c.ompu.umcnto uas;euo. At condicioJ!2do e direç20 hidr.íulia normaJ ede linha complementam.; ,.

-
.

'

•

��=����:o:�=r-�etalhesum� .... i; .i\V. Mal;·DeodoN, 557";'" PoDei72-06SS, 72-0060 O 72-0969
nasuaagénda,e,venhaconhCtcroIlOYOD[P�ta.

• ,:",m -r-r, "nr-
.

..:. lar.... do Sul- sc.'
Vocc.vai�erilluxo!�.pOiêllCiaemuitacategoria._

'

Mircadevalor'
.

,

de administrar uma uníde
de munícípal, humanízen
do o trato público. Seus
despachos alcançaram, as
principais páginas dos

grandes jornais do mundo.
O nosso semanário repro
duzíu centenas de seus

despachos pela coluna OS
DESPACHOS DO DR.
PREFEITO. Ainda hoje
são reclamados pelo ex

prefeito Antonio de Pá
dua Pereira, nosso assínan
te. Oportunamente deve
remos comentar, e trans
crever alguns trechos da

edição nO 24.

Esperemos que não seja
esta a última edição. Te
mos certeza que de todos
os quadrantes do Brasil
choverão mensagens de
incentivo ao prossegui
mento do BAll para gáu
dio de seu imenso circulo
de admiradores , onde mo
destamente nos Incluímos.
Quem sabe surgiram ídéi
as e providências matert
ais para preservar a pena
brilhante do' patrício ora

às voltas com a circulação
do mensário da "Cidade
Cultura" do Estado de
Rio de Janeiro.
Pessoalmente estaríamos
interessados em contribu
ir pela sobrevívêncía do
Boletim da Academia de
Letras Itaocarense.
O que podemos fazer?
Conte conosco, Compa-
nheiro 1

-

De' Jaraguá do Sul-SC pa
ra a Imperial Cidade+de
Petrópolis-RJ, em Junho
de 1985.
EV.sCHMöCKEL - Mem
bro do Instituto Históri
co e'Geográfico de Santa
Catarina.

'

AnUDcI. aqui • teah.
reto1'110 pnmtido
Anúncio _não é

despesa, é
investiniento

CORREIO DO POVO
Fone - 7U091
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PÁGINA UJaraguá do Sul - Semana de 08 a 14 de junho de 1985. Co.RREIo. DO. Po.Vo.

Ho.JE, ASSEMBLEIA DA LIGA
DE Vo.LI E BASQUETE
A Liga Regional de Volibol

e Basquetebol, sob a presidência
de Ralf Egerland, realiza às 14
horas deste sábado, no Centro
de Atividades do Sesi, uma as

sembléia extraordinária, que tra

tará sobre o arbitral e assuntos
diversos. Na oportunidade serão
discutidos e definidos as ques
tões ligadas a datas de início dos
certames, inscrições de atletas
locais de disputa, entre outros
A LRVB já tem onze filiados ._

Menegotti, Helga-Mar, AABB,
Clube das Doze, Kí-Kaska. A.r
weg, AAKohlbach. AGV, Ar-·

malwe, Colégio São Luís e Grê
mio Marcatto - estando na imi
nência de filiar-se a CME de Po
merode, que inclusive participa
rá esta tarde da assembléia. Pre
tende participar do mirim de
volibol. -

DEFINIDO PRo.GRAMA DA E

TAPA/AUTOMOBILISMO.
O Jaraguá Motor -Clube, em

conjunto com a Federação de
Automobilismo de Santa Catari
na, vai. promover no proximo
final-de-semana, a quarta etapa
do Campeonato Catarinense de
Automobilismo Divisão 1, no Au
tódromo Arthur Breithaupt. É
a primeira competição oficial
na pista jaraguaense, cuja pro
gramação é esta: dia 15, sábado;
até as 12 horas - treino Iívre e

às 14 horas, início da tomada de
tempo. No dia 16, às 8h15, aber
tura oficial da etapa, ßh30 _ 1 a

bateria de calhambeques, 9h30-
la bateria de autocross, 10h30 -

1 a bateria da 1.600 ec/SC e às
Ilh30 - 1 a bateria da Classe 5.000
(Força Livre), A tarde, das 13h
30 às 16h30, a segunda bateria
dessas categorias. O ingresso
custará Cr$ 5 mil.
EQUIPE MONARK EM Co.RU-'
PÁ E JARAGUA DO. SUL
A Equipe BMX Monark. de

São Paulo, de Bicicross, integra
da por sete atletas, quatro dos
quaís campeões brasileiros, en

contra-se na região. Na tarde
deste sábado apresenta-se em

Corupá, na inauguração da pri
meira pista oficial do município,
e, amanhã, domingo, 'exibi-s;e
em Jaraguá do Sul, na pista da
Marcatto. Paralelamente à exi
bição dos garotos paulistas, .

o

Jaraguá Motor Clube promoverá
a terceira etapa do 4° Campeo
nato Jaraguaense de Bicicross,
que teve realizada no último
sábado a segunda etapa, com in
tensa movimentação de pilotos
e público.

,

UCRE REALIZAr os Jo.Go.S ES
Co.LARES REGIo.NAIS
A Secretaria da Educação e a

19a UCRE/Divisão_ de Educação
Física e Desportos, abrem na

-próxima sexta-feira, dia 14, às 8
horas, os VI Jogos Escolares Re- .

gionais - Categorias Mirim e In
fantil, no Clube Atlético Baepen
di. Nesses jogos, serão disputa
das as modalidades de handebol
e altetismo, a primeira nos dias
1'1, 18 e 19, no Ginásio de Espor
tes Artur Müller e a

-

segunda,

nos dias 14 e 15, no Estádio Max
Wilhelm. Alunos-atletas dos

principais estabelecimentos de
ensino da regiao participarão
destes Jogos, segundo o Chefe·
da Difid, Waldir Giese.
ATLETISMO.: JARAGUA PRE
SENtE NO TRo.FEU BRASIL
A exemplo de anos anteriores

o atletismo de Jaraguá do Sul se
diz novamente presente no Tro-
féu Brasil, a maior competição
do gênero no País, iniciada on

tem, sexta-feira, na Pista Cons
tâncio Vaz Guimarães, no Par

que Ibirapuera, em São Paulo.

Após o sucesso do 8° Campeona
to Estadual de Atletismo Adulto
realizado aqui, nos días 25 e 26
de maio, o técnico José Augusto
Caglioni selecionou para o Tro
féu Brasil, os atletas Waldir, Cíe-:
se, Carlos Alves de, Miranda,
Jorge Luis Souza, Cornélia Hol

zinger e Clarice Kuhn. As com

petições iniciaram-se na tarde de
sexta-feira e serão encerradas no

domingo.
SÓ Vo.LlBOL' CLASSIFICADO.
No.S MICRo.RREGIo.NAIS
Encerram-se. no fínal-de-sema

mana passado, em Joinville, os

Jogos Microrregíonaís. clansífí
catóríos para os Jogos Regionais.
Das três modalidades em que
participou. ,apenas .0 volibol lo

grou a classificação. O futebol
de salão foi desclassificado ver

gonhosamente. já na primeira
rodada, da bocha cumpriu uma

excelente participação, perden- '

do a classificação somente por
uma partida, enquanto o volí
bol a vitória por 2 sets a O so

bre São Francisco, ganhoua va

ga para disputar os Jogos Regio
nais, juntamente com o bolão
masculino, tênis de campo, mas
culino e feminino e possívelmen
te o atletismo masculino e femi
nino, este ai-nda. na dependência
de confirmação por parte da

COD.
CRUZ DE. MALTA Go.LEIA E

JA E VICE�LIDER
O Cruz de Malta, de Rio da

Luz. com gols de Cóli, Gilmar e

. Pomerode (2) .goleou domingo,
em São Francisco, o Ipiranga lo
cal. por 4 a 1 e assumiu a vice
liderança do Campeonato Estadu
al Amador da FCF. O Botaíoco,
aue continua líder, perdeu sába
do em seu Estádio para o Atlé
tico, 2 a O e a Embraco foi a Co

rupá e· sapecou impiedosa golea
da. sobre o Di.Pedro. 9 'a 1. Ape
sar da derrota, o Botafago conti
nua. Iíder com 12 pontos, Cruz
de Malta e Embraco "têm 9, Ã
tlético 8, Tupy 7, Ipíranza 3 e-O.
Pedro nenhum ponto. 'O certam-e

teré, continuidade neste ftnal-âe
semana com a segunda rodada>
do returno, onde serão adversä-:"
rios Botafogo x D. Pedro, Atléti
co x Cruz de· Malta e Ipira'n-ga
x Tupy.
Bo.CHA: DUAS CANCH-AS' O
FICIAIS. NO AGROPECUÃIlIO

A Associação Recreativa dos
Servidores Públicos Municipais
de Jaraguá do Sul (Arsepum),
está,construindo no Parque
Agropecuário, duas canchas ofi
ciais de bocha, cobertas, e, além

, disso, está promovendo a ampli
ação do bar e outras melhorias.
A informação é do presidente
Aristides Panstein, que deseja
inaugurá-las até o final de junho.
Aos associados serão colocadas
também mesas de sinuca e para
jogos de salão, segundo Aristi
des, Por outro IMo, o Clube
Atlético Baependi deu início se

gunda-feira ao seu Torneio In
terno de Bocha e duas equipes
contratadas vêm executando o

bras na arquibancada e na qua
dra polivalente.

:-GOLE:A:DAS MARCAM o. CER
TAME D4 SEGUNDA DIVISÃO
O C�mpeonato d� 2a Divisão

de Amadores, da LIga Jaragua
ense- de Futebol continua, com'

. muítàs galeadas. No domingo
,

dia 2, pela sétima rodada, os re-
.

sultados foram Avaí 2 Je O Mal-
vice, Ponte Preta 1 x 1 Aliança,
Guarani W x O XV de Novem
bro, Cruz de Malta 4 x 1 Vitória
e Grêmio Garíbaldi- O x 5 Alvo

rada. Na quinta-feira dia 6, du
as, partidas movimentaram a oi
tava rodada: Alvoraada x Gua
rani e Cruz de Malta x Avai. E'
neste domingo, quatro partidas'
darão andamento à Segundona,
envolvendo Avaí x Guarani,
Ponte Preta x XV de Novembro,
Malvice x Alvorada e Cruz de
Malta x Grêmio Garibaldi.
RODADA NO. MEIO. DA SEMA,;.
NA .DO VARZEANo.,

'

Aprovei-tando o feriado de
quinta-feira, a Divisão Municipal
de Esportes desenvolveu a ter
ceira rodada das Chaves Verde
e amartla no Estádio Max Wi-,
lhelm e dará sequência à tercei
ra rodada das Chaves Azul e

Vermelha,- cÍomingo, no Estádio

Estad() de Santa Cat.arina
PrefeitUra Municipal de Iaragoá do S1l1

DECRETO N�

Reajusta a tarifa do Serviço de
-

Transporte Coletivo, -,
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de suas

atribuições e de acordo com o item XXIX do artigo 70; da Lei Com-
plementar N� 5, de 26 de novembro de 1975, com-'autorização bãiéa-

•

da na Resolução NI? 112/79, de 06 de junho de 1979-, do CONSELHO
INTE_RMINISTERIAL DE PREÇOS - CIP, e

�

. CONSIDERANDO o elevado, custo- para, a

.manutençäo da frota do transporte coletivo; . ,. , .

.

CONSIDERANDO Que os últimos índices de i�ão
sedimentaram-se em patamares elevados; e

.

,..
, - �

. .

, CONSIDERANDO, ainda, que a <!prêsenta�- de 'um

transporte seguro e confortável é imprescindível na locomoção- dos usu

ários; .

DECRETA: _

Art. 1 ° - Fica autorizada a Tarifa de Cr$ 600 (seis�ntQS
.

cru-
. zeiros�, a ser cobrada pela VIAÇÃO CANARINHO 'L"IÚÄ.� iiÓS 6n;;:

-

bus circulares que perfazem os trajetos dentro do perímetro urbano; '

Art. 20.+: Aprova os vfllores das tarifas das- Iinhas IN�RD.Is,.
TRITAJS, fracionadas de acordo com os trajetos determínados na- tae.
Ia anexa, que é parte integrante deste Decreto; _

�

,

.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica
çao, permanecendo em vigor as disposições constantes do artigo lo do
Decreto N° 527/79, de 20.02.79 e artigo zo do Decreto N0 567/19, de
11.12.19. ,

Jarageá do Sul, 03 de junho de 1985 .

DURVAL VASEL IVO KONELL·
Prefeito ·MUDiclpaI

,

Secr. de Aclm. e Fin.

João Pessoa, a partir d&sß_hof,af,i:
Pinheiros x Columbía, São Pau
lo x Rio Molha, Vila Lenzí 'X,:,T>th
barões, Manchester x Brasil it
Floresta x S. Luzia, Veteranos x
Karkeí e Bangu x Canto do Rio.
No mesmo local, domingo passa
do, j-ogaram: Pinheiros O x 1 São
Paulo, Tubarões O x O Colúmbia.
Qlaria O x 2 Rio Molha, S. Luzía
2 x O Canto do Rio, Bangu 3 .x
O Karkei, Floresta 1 x Ó Brasil
e Veteranos O x 1 Manchester.
Jo.Go.S SESIANOS I;>E SALÃO
No.S DIAS 21 a 23
De 21 a 23 de junhos o Conse

lho Desportivo e o Centro de"A
tívídades do Sesi estarão reali
zando os 2°s Jogos Sesíanos de
Salão, no próprio Sesi, com a

participação de 420 atletas, re

presentantes 'das empresas Ne

ves, Marisol. João Wiest, Mar
catto. Malwee, Gráfica, Bombei

ros, Seara, Menegotti, Ind. Reu
nidas, Dalmar, Frigumz, Arg],
Weg,' Helgamar. Já no día. 30,
será realizada Prova Rústica em

homenagem ao Día
'

do Sesí, se

letiva à Prova Rústica Estadual
e .da qual participarão a Mari
sol, Bombeiros, João Wiest, Me
negotti, Marcatto. Malwee, Grâ
fica, Weg, Dalmar, Jar�á- Fa
bril e Kohlbach. Será nos naip,es
masculino e feminino .. I

Co.PA UNIBANCO ENCERRA o.
SEGUNDO TURNO.
Com as partidas Urbano x.AA

BB e Coneza x Arweg, no dia 12

e, Marisol x Móveis Weber e

Coneza x Fabril, no día- 1.4,
além de Fabril x Urbano; Cone
za x Marisol e Unibanco je Ar
weg, no dia 19 (transferída do,
dia . 24/5), será encerrado o se

gundo turno de Copa. Uníbanco
de Futebol de Salão (citadino

.

'adulto). Por outro lado, o Cam
peonato Bancário prosseguirá
na tarde deste sábado, a partir
das 14 horas, no Ginásio de E$.�
portes Artur Müller, COm às
partidas entre Nacional x MM:
capaulo, Unibanco x Sulbrasílét
ro, Bamerindus GM, x Besc e Ba
merindus JS x' Bradesce.

1.141/85
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As Anotacões de Flávio José
I

� .. , '.,., .: , ...

-BALAs E CAm SASSE·

,O,PRAZER DE FAZER

,BEM FEITO.
..

., PROVEI

Joselitocolodellí, Alcione Simas,
Elisabeth Harmel, Sérgio
L. Czernay,

-

Marisa Stre
be, Noêmía E. Gonçalves,
Venilton de Carvalho, 1-

e

Jaraguá ganhará� nova
. grula e refugio

A apenas dois- .quílôme- . trução. onde' serão apro- a Comunidade São Judas
tros da Matriz São Sebas- veítadas as rochas exis- Tadeu - que realiza a Ies
tião, a comunidade jara- tentes e edificada a abó- ta junina neste sábado.
guaense vai ganhar den- boda da gruta, que terá se prepara para a cober
tro em breve uma nova como padroeira Nossa Se- tura da Igreja. cuja estru
gruta, que se constituirá nhora do Perpétuo Socor- tura metálica já foi adquí
em ponto de refúgio e de ro, rida e lan-çada a campa
atração turística, dada as A população está dan- nha para a aquisição de
belezas naturals é a man- do a sua parcela de cola-' chapas de cimento amí
sidão do ·local. Ela se lo" boração e futuramente se- anta para cobri-la. Até a

calizará na Tifa dos Pe- rá fundada lé uma. nova festa de novembro as 0-

reira (região aos fundos Comunidade. Padre João bras estarão concluídas,
do Hospital Jaraguá), nu- Heidemann informou ain- quando será rezada ã pri
ma área de. dois margas, da que a Comunidade São meira missa dentro da
doada, e que vem rece- Cristóvão está ampliando nova Igreja .

bendo a devida limpeza, suas dependências, com O Vigário da Paróquia
com a preservação das 'ár- um pavilhão de festas de São Sebastião acrescentou

. vores e da vegetação exó- 22x16 metros. A Comuní- que no tocante a obras
tica existente. Segundo.o dade N,Senhora Apareci- o Edifício Cristo Rei está

vigário Pe. João Heide- da, da Ilha da Figueira, recebendo melhorias, CO"
. mann, no local existe á- está com projeto pronto mo a divisão em várias

gua em abundância e em para construir um grande salas e salão do último
breve começará a cons- salão de 2Sx16 metros e andar. Os trabalhos es

tão prosseguindo.

s8ssão
J

na ßegunda-feira
tia Tancon
Schíochet.

Um outro júri está pre-
visto para o dia 17.

.

·

�<.: Q Dr, Orlando Bernardino, peemedebísta de primei
,'.J:�. hQra, está �deixando C) Conselhó· Curador da Ferj e'
·;oa·,;Comtssão Prô-Televísão, descontênte que está com a

:. polítíee-partídãría de Durval Vasel.iem função do corte
-de-relações com Décio Piazera e Dornbusch e pelas

I demissões- de Olavo e Waldir Rubíní, As atitudes do
\. Prefeito .o tem detxado preocupado com o futuro' do

·

:,;J>:�DB em Jaraguá, que para ele rtko estava preparado
;:para assumir o poder.

.

W ,0 .preíeíto Durval Vasel manífestou esta semana a

sua preocupação em fazer o novo Diretório e Execu
" 'Uva,' que serão eleitos dia 1. Ele não concebe um Dire
",tóriQ divotciado do Executivo e Legislativo e criticou
e a,"; sítuação atual, que não está eflnada e praticamente

. , ínatíva, Deseja o alcaide que o novo Diretório siga as

,', linhas filosóficas partidárias, "pois soménte assim o

.. noss.o partido, o PMDB, crescerá no Município.
"� Vasel ratificou sua intenção dé apoiar os Diretórios
'de munícípíos circunvizinhos e para -tanto tem manti
do . contactos frequentes. A maíor dlíículdade . reside
em Schtoeder, onde não existe Díretõrío formado. Nos

,

'��mais Munícípíos as perspectivas são amplas de di
.nemízação e renovação partidária, com a parttcípação
ativa dos correlegionários.
,*, Outras declarações do Prefeito: "Não existe nenhum

,

:nome
.

definido para os cargos vagos (Diretor do Sa�
.mae e' Chefe de Gabinete). Não tenho pressa". "Está O Tribunal do Júri da
-dificH o. acerto com a ala díssídente do PMDB. Eles Comarca .de Jaraguá do
"querem. tudo ... ", liA maioria dos nossos vereadores, Stil já tem duas sessões
�à";,excec;:&o de Menel, está coesa com o nosso' pensa- periódicas de julgamento�:��en�.o;:. pclítíeo-partídérío. Com estes não há proble- neste mês de junho, e u-

.

mas ..•�'. � . '''-'-'
- - .' . é '1 ma terceira e. possivel-,'{1 };,O ··�$slden.err -Menel participou segunda-tetra da

. mente uma' quarta pode-reuntão do PJ'eJelto com os Vereadores, para acertar rão .acontécer até o final
.:,,;\CQmpos.ç�o do novo Diretório Municipal. Na terça do mês. O Dr. Carlos An::4 tarde .. MeneI e seu cunhado Dr. Fogaça, Presídenta dré Moreira, Juíz de Di;idQ PMDB� foram tentar a- reconcílíação e acerto com o reíto da 2a Vara e Presi.�ecu�ivo. Vasel disse oue topava, mas desde que o sa- dente. do Tribunal do Jú
-t.isiaça. O 7 de julho está próximo e o caldeírão ferve... ri. marcou sessão de jul<; .� O PDS de Guaramirim está em polvorosa. Com a a-

-desão de Ademir Izidoro ao Partido da Frente Liberal.
gamento pública para se

sua,.atit:J.l<l� não foi ainda trao.adK e ninguém esconde'
gunda-feira dia 10, às 13'

f', horas, no Fórum. em alle
.e. i\l)dignação pelo procedimentö do vereador. O PMDB é réu Carlos Roberto Da-"'r1:: à,. toa e segundo o Gúia, foi a maior vitória do seu mäsío. que no dia 06 departíde em. 'toda a sua exístência, PDS e PMDB estão agosto de 84' asassín

...

.

, . t cl CI. .... Ademí . . o:
.. ao ,,1 ou a

;-�ag9:!.la;empa a· os na amara.ui emir sera OpOSlÇaO, "golpes de faca
.

Tarcísio
;"é ,�ejna preocupacêo no selo da Associação Comer- Bento dós Santos 1'.

· çJaI·,e Ind.ustflal,decJaraguá do Sul, ante a possíbílída- lidade de Estrad naBoca�.
'.
';�de .de ser funda�a -a .-Assoctaçlo de Micro e Pequenas plandt, em Corupl Eleo:�.

_ �presa� a exemplo_de Joínvtlle e Blumenau. Comen- tá preso desde o dia 4 de
·-ta-se·'que já existe movimento à respeito e a quase. janetro preventí t

Está repeicuunco ravorevennenra a campa-
'. ·c.{nqueJ;l:lênária:ACIJS, com carradas de razões; não sendo seu defens��a:��v� nha do cimento encetada pelos meios de comuni-

,uer de'Jo�a alguma �ue hája racha. Pelo contrário
.. o advogado Dr. Roberto

cação social e comunidades religiosas da cidade,
.' �Il!-, ��n:�o da troca de d6rmente� na passag�m �e' Vargas Madrid.

em favor a construção do Lar dos Idosos (ancia-
-;I1I:vel da.�arechal �eodoro:, o trânsIto desta VIa p�- No dia 21, também às

nato). Até quarta-feira à tarde, cerca de 500 sa-

;'bhca sera mterrompld? domIngo da,� 1 àS,.18 horas, d� ,13 horas, vai a julgamen-
C{ts haviam sido doadas, além de ferro para cons�

.

. )acor?O com o c?�mllcado qtJ.� o
. CorreIo� do Povo to Luiz Nicolini, que na

trução. A campanha continua e as doações po.

:�m?h�,�,l1,eß.t� edIÇ.ao. Por out�o lqdo,.a!! passagens dos . noite de 30 de abril de
derão ser encaminhadas ou autorizadas nas s;e-
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MI'i� gação' do PEE, oS objeti- são sobre o Documento
ri'�()n Mie1ke, Herrmann
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