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Doza mil crianças s8rãa vaelnldas contra ,8 pOlio
Será desenvolvida neste desse esquema de vacina- que tem amparo legal em

sábado, 15 de junho, no- ção às crianças: 'medida lei.
va etapa da Campanha
Nacional de Vacinação
centra a Pólíomíellte que
na região (base) de Jara
guá do Sul deverá atin
gir a 11.801 crianças: de a

cordo com as projeções
das autoridades do setor.
Em Corupá, em oito pos
tos de vacinação, ii previ
são é vacinar 960 crian
ças de O a 4 anos; em Gua
ramirim, em 35 postos, 1.
342 crianças; em Jaraguá
do Sul, em 83 postos de
verão ser vacinadas 7.465
crianças; em Massarandu
ba 1.502 crianças em 32
postos e em Schroeder,
dez equipes realizar-am
ontem, sexta-feira, a va

cinação casa-à-casa, para .

atender as '532 crianças
dentro da faixa etária es

tabelecida pela Campanha.

No município de Mas
saranduba, dado o baixo
índice de cobertura vací
nal no ano passado, cerca
de 350 crianças menores
de cinco-anos serão tam
bém vacinadas contra o

sarampo, com aplicação
subcutânea, através de
seríngas descartáveis, se:'
gundo informou ao "Cor
reio do Povo" a enfermei
ra-sanitarista Ora. Ivone
Gonçalves da Luz.

Ivone disse também que
a Unidade Sanitária 'de Ja
raguá do, Sul já dispõe de
doses, de vacina antí-sa

rampo em frascos índíví
duais, podendo ser toma
das em qualquer dia da
semana, porém, continua
a vacinação de rotina às
terças e quintas-feiras. A
cobertura este ano não es
tá muito boa, segundo 1-
vona, que anunciou a rea-

• lização de um trabalho in

tegrado entre a·Unidade
Sanitária-Associação Co
mercial-Empresas, no sen

tido de que seja cumpri
do o esquema de vacina
ção por parte dos pai�
ficando condicionado o

recebimento do salárío
família ao cumprimento

DÁVIO E SALIM NO PFL
Leia as informações de bastidores n'As Anotações

de Flávio Jose.
ESTADUAL DE AUTOMOBILISMO EM JARA
GUÁ. CORNf:LIA :e DESTAQUE NO TROF:eU
BRASIL DE AnETISMO. _ Página 11.

"MARIA FUMAÇA" DESPERTA CURIOSIDA.DE.
PMDB, PACIFICADO, VAl COM CHAPA ÚNICA
A CONVENÇÃO. Página 12.

CURSO DE TEATRO NO ABDON BATISTA -

Página 6.

LMARISTAS COMEMORAM CHAMPAGNAT.
Pagina 10. -/
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. Assinado .

'convênio
do Plano Diretor

Foi assinado na tarde
de ontein, o convênio en-

.

tre o Governo do Estado,
através do Gaplan, e a

Prefeitura Municipal, pa
ra elaboração do Plano
Diretor Físico Territorial
de Jaraguá do Sul, tendo
como íntesveníente a As

sociação dos Municípios
do Vale do Itapocu. Na

quinta-feira à noite o Ga

plan entregou o Planó Di
retor de Corupá às autori
dades municipais e, às 9h
30 de ontem, em Massa
randuba, na localidade de

Benjamin Constant. foi
assinado o convênio para
a instituição dos serviços
de elaboração do Plano

Diretor daquela regiao
. que tem características de
distrito.

Em Jaraguá do Sul. o

ato aconteceu às 14 horas,
no auditório do Centro
Empresarial, com a pre-

. sença de autoridade e do
secretário Francisco de
Assis Cordeiro. O custo
de realízação dQ pp "'de-

. verá superar e-s 200 mi
lhões e será o pr.meíro
num município de médio
porte. Estado e Munícípío
ratearão proporcional
mente esse custa, que in
clui também o levanta
mento

.

aerofotogrnmétrí
co (fotografias aéreas de

o toda a área física do mu

nicípio). O prazo de exe

cução é de oito meses.

MOVIMENTO

ECONOMICO

o levantamento preli
minar realizado pela Se
cretaria Executiva da Am

vali, revela que o movi;
mento econômico do co

mércio eindústria' dos se
is munícípíos da micror

região, ultrapasseram a

250% ao exercício fiscal
de 1984. A entregadas de
clarações de informações
econômico-fiscais, atra

vés das quais é calculado
.

o movimento econömíco,
igualmente correspondeu
às expectativas.

Atrações) .

Artena Feira' de

')

I

Realiza-se neste sábado,
defronte a Prefeitura Mu

nicipal, a Feira de Arte e

Artesanato do mês de ju
nho. que traz também vá
rias atrações de caráter
cultural e recreatívo. As·
9 horas ,acontecerá o Con
curso Cachorrinho mais
Bonito, cujo vencedor re

ceberä uma original pre-

miação; às '10 horas: com

a presença do maestro Me
lara, o Coral Infantil da
SCAR e alunes da Escola
de Música farão um show
e, às 15 horas, o Sanfonão
na Praça reunirá' a boa
música de seis saníoneí
ros.

A Feira começa às 1h.

52 MILHOES A CASA DA
CULTURA

O Superíntendente da
Fundação Catarinense de

.
Cultura Udo Wagner e o

deputado Octacílio Pedro
Ramos, entregaram na
tarde de sexta-feira (op
tem) .ao presidente da So
ciedade Cultura Artisticá,
Rolf Hermann, um

-

ehe
que -de Cr$ 52 milhões,
para" as obras de constru
ção da- Casa da Cultura
de Jaraguá do Sul. O ato
aconteceu na própria o

bra e os recursos são ori
undos do convênio Gover
no do Estado./Fasique con

templou a SCM clcetc«
de 5.500 ORTNs. A SCAR
pretende inaugurar a pri
meira etapa em novem
bro. Página 2.

Orquestra de Câmara ,

a noite
Orquestra. Um repertório
variado consta da progra
mação.

Ö ingresso será fran

queado e a promoção é
da Secretaria de Educa
ção, Cultura, Bsporte e

Turismo (lo muntcíplo.
com a colaboração da So
ciedade Cultura Artístí
ca-SCAR.

termina .heje
e nas barracas estão sen

do comercializados a pre
ços módicos livros para o

pré-escolar, 14 e 24 séri

es, 34 e 44 séries, 54 e 6;.\
séries, 74 e 84 séries, 2"
grau, à juventude c para
pais e educadores.
A Feira vem se consti

tuindo em êxito.

FESTA DE SÃO LUIS
GONZAGA

A Comunidade São Luiz

Gonzaga, do Jaraguá Es

querdo, realiza neste sá
bado e domingo a festa em

honra ao padroeiro. A pro
gramàção inicia-se hoje
com missa ás 19 horas,
seguindo os festejos popu
lares com jogos, bebidas, ,

completo serviço de bar e
cozinha, além do churras
co. No domingo, míssa às
10 horas e durante o dia
festa popular com chur
rasco, frango assado" boa
cozinha, strudel, jogos va

riados e bebidas em geral.
Tudo em ambíente con

fortável e local amplo pa
ra estacionamento de vei
cuios.

'Será neste sãbedo, às
20h30, no Clube Atlético
Baependi, a apresentação
da Orquestra de Câmara
de Florianópolis, forma

da por catorze ínstru
mentistas e regida pelo
maestro Hélio Teixeira da

Rosa e tendo como pia
nista a jaraguaense Ya
ra Fischer Springmann,
participante há 17 anos da

Feira do LivTO
Termina às 18 horas

deste sábado, 15, -a 24 Fei
ra Intercolegial Estudan
tolo do livro (FIEL), aberta
ao público quinta-feira,
dia 13, na Av. MaL Deo

doro, esquina com a Rua

Domingos da Nova. A pro
moção é de vários educan
dários de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Chegando-nos convite
do Lions Clube Jaraguá
do Sul-Centro, para o jan
tar de posse da nova di
retoria, no día 21 próxi
mo, às 20 horas, no Res
taurante Itajaia. Assumí
rá a presidência Gllbertö
(CéÍ1a) Cassuli. _

...

O Clube de Bolão Bota-.
fera realizou quinta-feira
um jantar, com as espo
sas, no Baependi. E o 2
de Junho BC ·elegeu dia
5 lrigo Falgatter à presi
dência e Henrique 'Jans
sen à vice-presidência.
Receberam com lanche'

na quarta-tetra, as amigas
de seus grupos, as- senäe
ras Maria Júl1a Gonç'al
ver Emmendörfer e Ya
landa Wilhelm Dríessén.
E . o jantar dos casais das
terças acontecer no Mon

jolo, em comemoração ao'

D�� -dos Namorados. OI

,,9. eine Jeraguá exíbe:
em sua tela, deste sábado
até quinta-feira ;às 20' h,
Iôrnín, "Caravana da Co
rag�m",· censuraLd anos:

Nq, próximo . Hnal-d�:.Se
m�!l� ,0, .pornográfíco "5.e-
xe- sem Limite" estará 'em
cartaz, censura 18 anos.

.. LCirculando tOda feliz
com o seu' Monza; a $'ra:
Carla Haake Maver. i.Es
tá circulando também

'

o"
n� '?,' maio/Ju�ho, do Jor-:�
nal Kohlbach. 3.Agradece..:
mos a APEVI pela bonita

mensagem 'dedicada. Cio

Dia da
.

Liberdade de IJn ..
·

prensa.
. .

. A Comunidade EV.:an- .

gélica Luterana realiza.
neste sábado e domingo",
novo curso de prepara� ,

'ção ao casamento e' ·na

Igreja Católica será, no,s· '.
dias. 22.e 23, constando de' ,

várias palestras àqueles:
que desejam casar-se..

Será no d'ia 28 de júlJlO,
às 9 horas ,a apresentação
em Jaragrá. do Sul �a 0- .

riglnal PsaeJzer Blasmusi
kanten, da Alemanha :Fé
deral; banda da região d:a
FiQréSla Negra. P"romete
agltä� a cidade.

Durante a Semana de

Jaraguá, também, para a

gaierá' 'jovem, a Secretá
ria de Cultura e Turismo

do Município está aceitim�
'do a vinda dos . GIUpOS
Mac ,R,ybell(de S.Paulo) e

Expresso, para shows si
multâneos, com três horas
dé duração.

Está. marcado - 'para os

di,ilS,,9, 19� H ,de a.g6StQ'i
o Rodeio Crioulo de J i:r,a�
guá do Sul, do CrG "Laço:..
Jaraguae�e"ó'.

;J;;;a�r8�g:;u�á�d�0�SU�I�;;;s;;;e;;m;;a;;;n;;;a;;;d;;;e;;;;;15;;;;;a;;;'2;;;I;;;d;;;e;;;jU;;�;;h;;0�d�e;;;19:.:8:.:.5:.. C:.O_R-R-I-I-O--J)-o--,-o-V-o------------P-Á-G-IN-·_A__O_2
SCAR PREPARA A NOITE DO PRATO rrnco

ITALIANO EM AGOSTO

1.Está definido para o dia 9 de 'agosto, uma sexta-Ieí
.ra, no C.A:B�ep�Íldi., a realização do jantar-dançante
.do prato típico ítalíano, promoção realizada anual

�e�te com, muit� sucesso pela Sociedade Cultura Ar
tístíca de Jaragua do Sul. A diretoria já iniciou os pre-
parativos;

.
.

.

'

2.A SCAR, que constrói a sua Casa da Cultura na Rua
Amazonas, já pensa na inauguração da primeira etapa
das .obras,. possivelmente no dia 15 de novembro. Nes
te fínal-de-semane .o Superintendente da FCC, Udo

�agner, entrega novos recursos· à SCAR, ól,
ríundos do FAS!GQyerno do Estado.

.

3.Na reunião desta semana, a diretoria aprovou o au

�ento das men�alidades da Escola de Música"que pas
sou de Cr$ 30mIl para Cr$50 mil, no segundo semestre.
4.O que foi muito discutido também foi o nome da Ca
sa da Cultura. Este deverá destacar o própria -abrevia

tur? "SCAR:' e cada departamento: 'ou, sala receberá,
apos, nome específico, homenageando a pessoas ilus
tres da comunidade ou outras ligadas' a arte e a cultura.
5.-Foi aprovadc pela diretoria, a construção de um no

v� pé!:-yini�nto sobre as obras atuais, considerando que'
a �s�rutura comporta tal modificação, com reforço da

laJe .�, com, isso, a SCAR disporá de maís seis salas no

seçundo. piso.' A estética do conjunto em sí não ficará
abalada.

"
.

.

õ.Neste sábado, às 20h30, com. co-patrocínio da enti

daqe,}l0 Baependt, apresente-se a Orquestra de Câma
ra de Florianópolis, que tem' como pianista a jaragua
ense Yara Fischer Springmann. Para o mês de julho,
a Sç� particifla�6. também da exposição 'individual
de pintura da artísta Vera Dornbusch, cujo local de
realização será provavelmente o Sesi, na Semana de
Jataguá:

.

-)>.. ":t�I4g�'i""O"'"--"H
....

o:...l-an-d-o--a-p-a-rt-ir-.-d-a-g-2-3-h-1--e"'s"'ta-râ
�g.nçalvßS realiza neste funcíonsndo a boate do
8.�jldo,,� sua festa [unína, Autódromo Arthur Brei';
in!çi�dp -às 15 horas com thaupt. Preço'da entrada:
o "I Çoncurso de Música Cr$ 5 mil. Amanhã, duran
Sertáneja�·. Estaremos par- te todo o dia, competições
t1�lPê1ndo.do Júit.

'

automobilísticas. Não per-
Neste sábado também, caml p

. .

C'REGOU
.

Mamãe Coruja
. Artigos Infantis, Bijoute_rias, Perfume. e

Cosméticos.
,Rua Bar!o do Rio Branco, 168-Jaraguá do Sul-SC.

Presentes finos para todos OS gostos e

, para ,todas as· ocasiões, das
melboi_ proced!ncias, 56 na

Joa1heria A Pérolao.' ."

: Em .anexo, a ÓTICA MODERN,A. Visite-nos e
.

, comprove..
Rua Reinoldo Rau, 289 - F0ne 72-1823

.

Celina Cabeleireiros
.

.

. SeIIlpre com novidades em termos de beleza
está agora fazendo os cortes da linha 85. Novo�
brilhos e novas cores com a tinta Gel KoJlestom
2001. Venha comprovar 1

Rua Gumercindo da Silva,119 (ao lado da Caixa)�
,

Fone - 7l-2165

'p� TOD� M MA8IGIIJ E Te.ctS
,

,OS SOft"OI, PRB8BN'lBS DA

'.Relojoaria AVENIDA
.

n,
'

,; 'i' '.' JcSiIIs e R.hSgies
Marecha) Deodf!JJ'G, ....1 e""" Vàt'ps, ,

.
.

Gente & Informações
A Associação dos J.\1ora- liJz;ia Mafra) 'Pinto. Para

dores do Bairro Vila No- 'marcar a data,' Rafaella
va, marcou pata 20 _de [u-

.

recepcíonou na residência
IJlO,. no Agropecuárío. a· dos pais as suas amígul
sua festa julina, com inú- nhas. A. aniversariante,
meras atrações, dentre e-

.

pais e avós, o nosso carí
las, strudel e marreco as- nho e votos de felicidades.·
sado. Afora isso. premo- A Associação -Dàspor
verá baile e o concurso tiva e Recreativa Seara,
"Rainha da Associação", inaugurou no dia 6 passa
cujas candidatas são San- do, a sua sede recreativa
dra Mara Wulf (Miss Ja- junto ao Grêmio Esporti
raguá 85), Isaura' Karner, vo Cruz 'de Malta. Parti
Rosiléia Chíodiní, Kát1a cípamos do acontecímen
Tecila e Jalete Hardt to cercados pelo carinho
(Miss Jaraguá 84). . e atenção do presidente A-
Na Matriz, casam-se ho- maun. Temes Cunha, do

je, dia IS, às íüh-Màrno Rudíberto, do Duwe e

Roesler/Maria Terezinha tantos outros .. Valeu pes
Gonçalves e Reinhol'doi soall.
Volkmann/Ana Cândido; O Juventus, sob. a se-

às 16hl5-Dorival ,Deolal
'

guri) dfll'eção de Cléudio
Maria Osmarina Fagun- Olinger Vieira e Raul Ro
des, Lauro Enynng/Quité- drígues, programou para
ria Rodrigues e Alcides o dia 21,' sext8:-feira, chur
Bruehmüller I Bernardina rasco-bíngo dançante, on

Pellense; às 17hl5-0smar de espera. reeditar.. o su

!dülle.r/Rosane Krüger e, cessodo mês �#jlV:!�! ..·Os
às 18h-Alaor Pellín/Mar»

.

[uventínos .��t'a�'la,ltlb�m
garída' VIeira e Orlando iniciando à. cdj1sf��çlló. do
Hafermann ·1 Ruth' Maria DOVO' depõsítõ de-Àbébldas
Antunes de Lima. . [unto, a. sede, ... :'.A �.p

.

Em São Judas Tadeu". \ ��.� laa�� nová: :,:;��je, '

às 17h.:Antônio Alcebia�" lQr, ,.wn Ççrqp4,,, Qj:)j;�f�j.to ;

des Wintrich/Tânia Bono-
.

Albaíl<f'Melé:nerf e a Sra.
míní: na . Capela N. Sra. Hella Fuck Seidel; día 16,

. das Graças, na Barra, às em Curítíba, "Rosané' Bea-
17h30-Pedro da Silvai E- triz, esposa de Iríneu Bu

�ediI Teresíhha Coelho .e. "e(g�r:;, día-: 18" .Jeníce.. es
as �8h-Tarcisio Motterl posa de Bruno ,Bteithaupt;
Manlse Ana: Demarchi. dia 19, Rosemary, esposa
Hoje também receber!o a de Waldemar Behling e

bêIlç!o pelos cinquenta dia 21" Albani, esposa de
anos de vida matriz:n,onial,. Moacyr Rogério Sens.
na Igreja Evangélica cen- Será amanha, domingo,
tro, o casal �Rudolf (Elza o almoço coletivo. promo
Behling) Grossklags. Para-' vido 'pelo!!! ecônomos
béns a todosl. Ruben e Ceni, no Báepen-

.
Após quátr0 anos de ca- df:;' cujas' resel'vas pode;.

sados, os amigos gaúchos rão ,'ser 'feitas. ainda neste
Ademar e Lory Fetter, re- sábàdo,� p�los\- ·telefones' "

ceberam no dia 07' de ju..; '12-2236 ou 72:.2434, OU,
nho, às 3h15 e 3h18, com- pessoalmente, na Secreta-
2kg800' e 2kg550; respec;. ria.

.

tivBJnente, 2 meninas gê�: O' Clube de Mães da. A
meas .. Chrlstlne e Karin. PAE de Jaraguá elo,. SUl

, Os pais Ademar e Lory,' marcou para Oi dia 28 de
avós e demais fanl1l1ares' junho, uma sextaefeira'llm
estao felizes e orgulho- bingo beneficente, '. às.' 20
sos com a duplo presente.. horas, nas- depend.ências
Alegria esta que compar- do C.A.Baependi:�, Q: CaIe'

tilham08. Fel1cidadesf tão .cti.stará Cl'$'5 mil e ,lo,.
Neste sábado, às 17h15, dos estão Gony:ida;dos .. :: .

na Matriz S:5ebastião, o Na, pró:J;iIl:ul' :.",sexta..fei- .

casamento dos jovens a- ra, dIa .21, a guttr dQ J4
migos OsmarMüller e'Ro- horas, a APP da Escola
sane Krüger, filhos de Ro- particular Jaragu4 yai,pro
lando ,(Elvira) Mülle:r e mover uma. grande festa
CIe, Vemer· Walter 1(lsol- junina, com funcionamen-.
de) Krüger. A comemo- to do bar, cozinha,. cnur
ração dar-se-á no Restau- rasco, dança da quadrilha
rante Ideal 'e a coluna e outras ,atrações.
formula aos noivos e pais. O Distrito Edson Osni
os seus cumprimentos. Oechsler, de Compá, re-

Completou dols anos de cebeu no dia 26 de maio
idade no dia 5;' a menina passado, em Florianópolis,
Rafaella, filha doo casal·' o prêmio ,çle Distrito Ban
José, (Rita) Gr.ossl e neta deirante� que.mais se des- .

de Afonso' (Ivone). Grossi ',tacou em' Santa Catarina,
bem como do nosso'.·CDla-'

.

no;ano àe 1984;- Parabéns
boradar José Castllho(Se.. e muito êxito.:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DO PÁGINA 03

Tribunal condena
Jaraguá do Sul - Semana de 15 a 21 de Junho de 1985. CORREIO

o Tribunal do Júri da
Comarca de Jaraguá do
Sul esteve reunido segun

..da"feira, no Fórum, para
julgar o crime' de homtcí
dío praticado por Carlos

-

Roberto Damásio, 26 anos,
acusado de ter assassina
do a golpes de faca no dia
6 de agosto de 1984, a Tar
císío Bento dos Santos,
67 anos, na localidade de
Estrada . Bomplandt, em

Corupä. O juiz de dlreíto
da 2a Vara, Carlos André
Moreira presidiu a sessão
e na defesa do réu atuou'
o advogado Roberto Var
gas Madrid, enquanto que'
na acusação funcionou o.

promotor Pedro. Sérgio
Steil.
O réu foi condenado a

seis anos de reclusão, pe
na que cumprirá na Pení
tenctäría-de Curitibanas,
por determínaeãodo pró
prio juiz, ao ler a sente
ça.

NOVO JúRI SEGUNDA
O Tribunal do Júri vol

ta a reunír-se segunda-feí
ra, dia 11, desta feita pa-

POVO

homicida. Novo. júri 2a. feira
ra julgar novo processo, la Baependi, a pauladas.
em que são réus Orlando Os assassinos acham-se Foi realizada no final de maío-a solenidade de as
Naizer e Luis Carlos Pín- presos preventívameate sínatura de convênios entre o Ipesc fi 21 associações
ter, acusados de no dia desde o dia 28 de março. de pais e amigos dos excepcionais de Santa Catarina
20 de março de 1985, ao No dia 2i, sexta-feira, (APAEs), objetivando o aprovettamento de seus alu
retornarem de uma pes- vai a julgamento Luiz Ni- nos nos serviços de natureza' admínístratíve do Ipesc.
caria terem assassínado a colini e além 'deste, outro Dentre os municípios beneficiados com o convênio es
Juventíno Kajarowski, I deve acontecer neste mês tá Jaraguá do Sul, que é sede de Agência Regional do
em sua residência, na Ví- de junho. Ipesc.

.

.

. ,'r ":;;: r

C
.

A finalidade dos convênios, segundo o presidente.

Guaraml·r·lm pede Ju·nta ome-rc·l,al do Ipesc, Carlos Mussi, é permitir a oportunidade a que
os alunos das APAEs, consideradas em recuperação,

A Associação Comercial, Indústrial e Agrícola sejam aproveitados em serviços da autarquia previ
de Guaramirim, realizou a sua reunião mensai da di- denciária estadual, percebendo, cada um. mensalmen
retoría, quandc dentre as deliberações constam o en- te, meio salário mínimo, para um trabalho de quatro
vio de oficio ao Governador do, Estado, solicitando re-> horas diárias, sendo a quantia entregue à APAE de orí
conhecímente da entidade como Utilidàde Pública Es- . gern 'do funcionário, para auxiliar- nos serviços de re

tadual, realização de curso para .mícroempresários e cuperação de seus. alunos .. Musst disse ainda que serão
Junta Comercial para Guaramírím. O presidente Fran- aproveitados quatro alunos de cada entidade conve

cisco Schork informou a visita de engenheiro do DER! niada.Iicando a escolha a critério, da própria escola. A
SC para 'tratar da sinalização dä SC-413 e iluminação iniciativa catarinense é pioneira no Brasil.
da Ponte Ivo Silveira, próxima do Comércío de Amo
Zimdarsj na oportunidade, também. foi aprovadopor

. unanimidade o projeto de engenharia do Centro Em
presanel e. a diretoria da ACIAGf por deliberação de
seus membros, já iniciou a preparação do encontro
festivo, em- comemoração aos sete anos da entidade,
dia 5 de julho.

.

.Per outro lado, a Associação realizou também
reunião ·com o departamento agrícola, coordenada pe
los diretores Lauro Fröhlich e Luiz G. da Silva, com a

participação de 40 agricultores. O encontro foi consi- .

derado muito proveitoso.

Ipesc cóntrata .excepcionais

SEMINARIO E CONGRESSO
, A APAE de Jaraguá do Sul, segundo a diretora do

Centro de Desenvolvimento Humano-tê, Josiani Toledo.

Soares, informou que na próxima semana será realiza
do na própria entidade, um seminário interno para de

.

finir a. linha de ação de conduta profissional em rela
ção' ao excepcional, seminário este que contará com a

participação da Fundação Catarinense de Educação
Especial. Por outra-lado, de 16 a 20 de julho, a APAE
de Jaraguá do Sul se fará presente ein Salvador, Ba
hia, no Congresso Nacional das APAEs..

,

J1J8JDl'

Prefeitura de
sua cidade. Deposite
seu esCorço • boa. vontade
nessa conta-oorrente.

-o(] ..... _.�_:

Câmara de VerB'adoras
Foram pouco movimentadas as sessões
da Câmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul, desta semana. Do Executivo Mu
nicipal deu entrada projeto-de-leí 'pe-

- dindo autorização para adquirir, . por
doação, área de terras da. Sociedade
Escolar Itapocuzinho, para a constru

ção de três salas de aula, no prazo de
dois anos. O vereador-presidente Ade
rnar Winter, solícítou ao Executivo que .'

recomende à Comissão Municipal de
'Trânsito, a colocação de obstáculos
na Rua Walter Marquardt, ptoximida
des da residência' de Leopoldo Kars
ten; Orival Vegíní pediu -à Celesc a

instalação de 5 luminárias na Rua Die
trich Borchers, idêntica solicitação de
Marino Lenzí. que requereu s- luminá
rias para a Rua Thomaz Franoísco De
góis, ao passo que Luiz Alberto Oesch
ler apresentou indicação para que o de
partamento competente da Prefeitura
demarque as faixas de segurança para
passagem de pedestres junto ao se

máforo existente no entroncamento das
'ruas Procópio Gomes', Barão do Rio
Branco e Rodolfo Huíenuessler.

Aprovado. Estatuto da
-...."""";:::';;"'J::.

Microempresa
A Assembléia Legislativa aprovou

o projeto-de-leí de autoria do Executi
vo que dispõe sobre o .Estatuto da Mi
croempresa catarinense, isentando de

.

pagamento do ICM aqueles cujo fatu
ramento anual seja igualou inferior a
10 mil ORTNs. O projeto-de-leí foi a"

. provado com seis emendas apresenta
das pelo relator, deputado Coelho Ne
to, que em seu parecer protestou: pelo
fato de o governador Esperidião Amin
ter encaminhado a·matéria ao Legis
latívo em regíme de urgência.
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ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: 15.
Sr. Albano Melchert, Pre
feito de Corupá: Sra. Már
cia Tavares de Souza Me
llo" Sra.HeUa Fuck Seidel,
em Corupá; Sr. Ingo Lem
ke, em Rio da Luz; Dr.
Manuel' Karan Filho, em

Fpolis; Sra. Adélia Zapel�
Ia Leone, Sra. Ingeburg
Geffert Sprung; Sra. Inge
burg Mathias Dias, Sr.
José Schmitz, Edson Mar
cos Pellis.
Fazem anos domingo
Sra. Rosane Beatriz, espo
sa de Irineu Buerger, em'

Curitiba; Sr. Santos To
maselli, Sra. Rosália Lo
rencetti Nicolini, Maria
do Carmo Silvestre, Iria
Schwartz, em Jaraguazi
nho, Dr. Francisco Vieira
Rodrigues, Francíne, filha
de Cláudio (Maria 'Lisete)
Herbst. I
Dia 17 de junho
Sra. Amanda da Costa, I
ria Maria Petri. Sr .. Félix
Henn Neto, Sra. Margot
Püttjer Borba, Sra. Ilca W.
Felipe, César Behlíng.
DIa 18 de junho
Sra. Janice, esposa de Bru
.no Breithaupt; Fábio Vi
nicius Emmendoerfer, Sr.
Políbio Braga, Sr. Altíno
Baratto, em Nereu Ramos;
Márcio. Cassiano Eggert.
Dia 19 de junho . '

Sra. Sônia Merqúardt Al
bus, Sra. Rosemary Loss
Behling, Deyse Mery Sta
rosky, Ursula Staatz, Ro
berto Carlos Braga, em
Fpolis; Márcio Roberto
Rassweiler, Sra. Zenaide
Martins Fodi, Maria Ali
cie Planinscheck, Evanil
do Bugênío Rossio,' Júlio
César Borchers.

.

Dia 20 de junho
Sr. Rafael Tomaselli, Sra.
Astrit K. Schmauch, Sra.
Irena Wasch, Sr. Ingo
Wagner, em Guaramirim;
Sr. Elimar Mahnke, em

Santos-SP; Fernando, fí
Jho de Adernar e Amantí-
na Mahnke, Maristela Pé-
reira.
Dia 21 de junho-
Sra. Albani Sens, Sr. Leo
nel Stein, Sr. AnSelmo
Hommerding, '. em Ctba;
Sra: Maria Gadotti Ve
cker, em Nereu Ramos;
Luiza Giovanella Kazmi
erski, Elizete Cristina Pel
lis, Marlene Müller, Sr..
Júlio Maffezzolli.

MARSCHALL

POLIMENTOS

Lavagem e limpeza de
tetos e estofamentos.
Polimentos. Procure os

profiSSIonais. gabarita
dos na Rua' CeI. Proc.
Gomes, 227

'

! '-..

Edital 14.324 de 04.06.85.
Ordíno Kreutzfeld e Lore
cita Mueller
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Rio da Luz,
neste distrito, filho de Rolf

.

Kreutzfeld e _Edith Hart
mann Kreutzfeld. Ela, bra
sileira, solto operária, nat.
de Jaraguá do Sul.domici
líada e residente em Jara
guá Esquerdo, n.distríto.fl
lha de Rudimar Mueller
e de Waltrudes Meiring
Mueller.
Edital 14.325 de 05.06.85
Ademir Volkmann e Ce
nira Utech

Proclamas Casamento domiciliada e .resldenté na

Rua João Jannárío Airo
so.. 650;

.

nesta cidade, fi
lha de Cassímíro: Rinca
weski e .de Elvira Petry
Rincaweski.

.
.

Edital 14.334 de 10.06.85
Jurandír Spieckert e Noê-,
mía Krause.
Ele, brasileiro, solteiro"
operário, natural de Ar
roio do Meio - Rio Gran
de do Sul,' domiciliado e

residente em Estrada No
va, neste distrito, filho de

Erl1Y Spíeckert, e, de
Chrísta Hilveíra Spiec
kert. Ela, brasíelíra, sol
teira, operária, natural de
Pato Branco-Parená, do
miciliada e. residente em

Estrada Nova, neste dís
tríto, filha de Willfreied
Krause e .de Eliza Elíssi
Krause.

Edital 14.335 de 10.06.85
. Jair Celso Jacomini e MiJ
ria

.

Marlene Urbaínskí. .

Ele, brasileiro, solteíro.
vigilante, natural de Jara
guá do Sul; domiciliado e.

residente em Ilha da Fi
gu�ira, neste distrito, filho
de Líno Jacomini e de Leo
nida Jacomíní, Ela, brasí
leira, 'solteira, costureira,
'natural de Jaraguä. do
Sul, 'domiciliada e residen
te na Rua Ney Franco, 565
nesta cidade, filha de Ig
nácio Urbainskí e de Ma
ria Tfárdowsky Urbalnski.

Edital 14.336 de 10.06.85
Amauri Francisco Stein
macher e Rosana Contí
Ele, brasileiro; solteiro,
bancário, natural de Jara
guá Ho Sul, domiciliado e

residente' na Rua Eugênio
Nícolíni, 184, nesta cída-:
de, filho de Eugenio Stein
macher e de Lúcia Scheu
er Steinmacher. Ela, bra
sileira, solteira, secretá
ria, natural de Rio dos Ce
dros, neste Estado, domi-

. ciliada e residente na Rua
Rio Branco, 90, nesta ci
dade, filha de Gentil Con
ti e de Fenesia Conti.

Edital 14.337 de· 11 0685
Nivaldo Giese e Onélla
Krause

'

Ele, brasileiro, soltei�o,
operador de

.

máquina, na

tural de Jaraguá do SuL
-

domici.liado e residente
ná .Rua Joinville, nesta ci
dade, filho de Alax Gi-ese
e de Elfi Schuster Giese.
Eia " brasileira , solteira,
operária; natural de Jiua
guá do Sul, domiciliada e

residente em.Ribeirão Mo
lha, neste distrito, filho de
Amo Krause e de i\nas
ta�ià Freiberger Krause.'

.

E para que chegue ao conhe
cimento de todos, mandei pas
sar o presénte edital, que sc_

rá publicado pela imprensa e

em cartório, onde �erá afixadO
....durante, 15 dias. .... ,

de
MARGOT ADELLt\, GRUBBA LEHMANN, Oficial do Re

gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, ns-;
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em
Cartório exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, es seguintes:
lavrador, natural de Ja- ra, natural de Jaraguá do
raguá do Sul, domiciliado Sul, domiciliada e residen
e residente em Estrada Ga- te na Rua Walter Mar
ribaldi, neste distrito, fi- quardt, nesta cidade, filha
lho de Eurico Volkmann e de Miguel dos Santos e de
de Leonora Schumann Lidia Silveira dos Santos.
Volkmann. Ela, brasileira, Edital 14.330 de 07.06.85
solteira, do lar, natural de. Lauro 'da Silva-e Geni dos.
Jaraguá do Sul, domící- Santos _ Ele, brasileiro,
liada e residente em E�- solteiro, estofador, natural
trada Garibaldi, neste dis- de Matos Costa ,neste Es
trito, filha de Amoldo U� tado.: domiciliado e resi

.

tech e de Wally Fischer dente em. Morro da Boa
Ele, brasileiro, solteiro, "Utech. Vista, nesta cidade, filho ..

Edital 14'.326 de 05.06.85 e José da-Silva € de Zul
Valdir Berthelsen e Irene mira da Silva. Ela, brasi-

Dia 14 de mato Alegri\ leira, solteira, comerciá
Suellen, filha de João(Lau- Ele, brasileiro, solteiro, ria, natural de Seheri-Rio

rita) Martini. operário, natural de Coro- Grande do Sul, domícilía-
Dia 20 de maio pá, neste Estado, domici- da e residente em Morro
Leílane, filha de Valdir Iiado e residente na Rua da Boa Vista, neste distri-

(Anídía) Freiberger. Joínvilie, 591, nesta cida- to, filha de Eduardo dos
Dia.22 de' maio de, filho de Carlos Ber- Santos e Edenilda Ribeiro.
Simone, filha de Alcides thelsen e de Loní Eger. Edital 14.331 de 07.06.85
(Elfi) Santos Ela, brasileira, solteira, Albano Schneider e Lúci
Dia 24 de maio do lar, natural de Corupá, Neva da Costa Leister
Ligia, filha de Airton (Ce- neste Estado, domiciliada

Ele, brasileiro, viúvo, 0-
cilia) Maffezzollí. e residente na Rua Joín-

perário, natural de Jara-
Dia 28 de maio ville, 591, nesta cidade,

guá do Sul, domiciliado e
Isoleta, filha de Ditmar filha de Angelin

.

Alegri e'd J
.

(Al
.

) B d M' de Edla Alegri. resi ente em . araguesi-
mira oe er. aicon,

Edital 14.321 de 05.06.85 nho, neste distrito, -fílho
filho de Mário (Maria) de Vergilio Schneider e
Alves. . Braulino Alegri e Carme-

de Ana Kleinschmidt Sch-
Dia 29' de maio lita Maria Danna

neider. Ela, brasileira,
Lucílene, Iilha de Wermo Ele, brasileiro, solteiro,

lteí f tso teíra, pro essora na u-
(Waltraudes) Raasch. mecânico, natural de Pas-

ral de Registro-São Pau-
Dia 3Ue maio so Manso, Taío .neste Es-

lo, domiciliada e residen-
Leandro, filho de Pedro tado, domiciliado e resi-

te em Santa Ríta-Míraca
[Marli]" Eger.. Ganke, fí- dente na Rua Jo?quim�. tu, São Paulo, filha de A-

.lha de Flávio (Luzia) Bor- '.
de Paula, �e�ta clda�e, fi- nésio Leister e de Inez .

tolini. Dímaíma, filha de lho de Arvilio Alegn e de Teodora 'da Costa.
Osmar (Iraci) Scoz. Iolanda Alegri. Ela, bra-
Dia 01 de junho sileira , solteira, operári�,
Patrícia Andréia filha de natural de Doutor Pedri
Flávio José (ÓdÚa Pava- nho, neste Estado, domi
neHo ) Brugn�go.. Jaime, ciliada e residente na Rua
filho de Jaime (Maria) Frederico Curt A�berto
Júnior. Schirlei filha de Vasel, 405, nesta CIdade,
Osni (Rosa; Schmidt, Jo- filha de Aleixo Danna e

siane, filha de Lindo (Es- de. Angela Danna.

meralda) Vieira. EdItal 14.328. de 07.0685
Dia 02 de junho Márcio Lemke e.�arli Eh-
Camila filha de Osvaldo lert _ Ele, braslleíro, sol-
(Sueli) 'Schmidt. teiro, servente, natural de
Dia 03 de junho �araguá d� Sut domi�i-
Vanessa, filha de Januá- hado e reSIdente em RlO
rio (Zilda) Dalpiaz. San- da Luz, I, neste distrito, fi
dra, filha de Eno (Marli- lho de Renato Leml_ç.e e de

se) Volles. Edeltraut Rux Lemke. E-
Dia 04 de junho la, brasileira, solteira, ser-
Daiane, filha de Lourival vente, natural de Jaraguá
(Helga) Wosniack. Jaime, do Sul, domicíliada e re

filho de João (CHene) Va- $idente em Rio da Luz J.
lério. neste distrito ,filha. de Ar-
Dia 05 de ,junho tur Ehlert e de Renata
Elis Angela, filha de A- Latlbe Ehlerl.
dilar (Edvirges) Dalsochio. Edital 14.329 de 07.06.85
Ademit, filho de Reinoldo Márcio Rogério Hintz e

(Ivete) Schwarz'. Sandra Aparecida dos
Dia 07 de Junho Santos _ Ele, brasileiro,
Cristiane, filha de Maria- solteiro, estofador, natu
no (Elenir) Arendt. Chris- • ral de Jaraguá do Sul, do
tine, fiJha de Adem<'!r (Lo- miciliado e residente na

ry) Fettet. Karin, filha de Rua Walter Marquardt,
AdernAr (törv\ Fetter. nesta cida.de, filho de Oc.-
Dia 08 de Junho ,

tavio Hintz e de Martha
Jl1F1J1 C';lrlm:, mpl), de Jo- 'Fernandes' Hintz. Ela, bra
ão (Eldina) Nunes. sileital' solteira, costurei-

NASCIMENTOS

Eâital 14.332 de 10.06.85
Cópia -recebída do Cartó
rio de Guaramirim, neste
Estado.
Vanlrío Fontana e Marle
ne Rodrigues
Eie, brasileiro, solteiro,
servente, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

'residente na Rua Arqui
medes Dantas, 66, nesta ci
dade, filho de Paulo Fon
tana e de Maria Fontana.
Ela, brasileira, solteira,
do lar, naturaf de Sauda
des, neste Estado, domici
liada, e residente na R.Jo
inville, em Guaramirim,
neste Estado, filha de Ar
lindo Rodrigues e de Mal
vina Rodrigues.
Edital· 14.333 de 10.06.85
ValdIr Vegini é Marlene
Rfncaweskl

"

Ele, brasileiro, solteiro,
'gerente administrativo,
natural de Jaraguá dI) Sul,
domiciliado e residente' na
Rua Joaquim Martinho,
2,363, em Cui'aba-Mato
Grosso, filho de Aristides
Vegini e de Maria Ger
trudes "egini, Ela, brasi
leira, solteira, secretária,
na'tural de Jaraguá do Sul,
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Tm.:.PONEI (lTSII
Rlombeiros 193
ltádiQ Patrulha 190

Deleg. de Polícia 12-012{S

El@leg.Reg./Polícia 72-1546
Detran/Ciretran ,72-1546

Hosp. São José 72-1977

'Hosp. Jaraguá :t2-1::S00
Pos.o de Saúde 72-9789
IWAMPS 72-0958
fwp.s 72-0369
,Fn�f. Municipal 12-0988 .

SAMAE 1!-0590
SAMAE (ETA) 72-01f'1

ou 195

RLESC 72-0924
Itó<rum 12-02P$l
.ft;odoviária

-

. 12-0447
.

Plerroviária 72-0405
,J'ornal "Correio do

Fovo" 72-0091
/ Pontos de Táxis 72-0861

72-0914, 72-0461, 72-0661,
;,-,

72-0216 e 72-.1799. .

-CLUBES-DE S.ERVIÇO
Retarv Club - terces-fel
ras, 20 horas, no Restau

rante Itajara. Presidente:
Andor Lueders.'

.

Líons Clube Centro

quíntas-Ieíras, -20 h, no 1-

fajara. Presidente: Sigmar
Beno Lucht. '

Lions Cidade' Industríal -

segundas-feiras, 20 h, ne

11:alara. Presidente: José

Henrique. Pereira.
Rotaract Club -' sábados,
11 horas, .no .

Centro de
Inf. Turísticas. Presidente:
Zternar Reeder.
Interset Club __ sábados,
13h30, no Centre Iní.. Tu
rístíees. Presidente: Vera

R.e�ma �pnff

-CONCITRS-O-P-A-R-A--
'-. DELEGADO

AAcademia de�Policia
Civil abriu inscrições pa
ra o concurso seletivo pa
ra ingresso no Curso de

; Formação de Delegado de
Polícia, para o preenchi
mento de 30 vagas. Elas
permanecerão abertas :a

té Q próximo dia 26 -de

junho e poderão ser fei-
,
tas na sede da Academia,
Rua Max Schramm, 33,
Estreito, Florianópolis,
nos dias úteis, nos horá
rios de 9 às 11 horas e das
14 às 17 horas. O candida
to deverá ser Bacharel em
Direito,' e estar em pleno
gozo de seus direitos .po
líticos. A taxa é de Cr$
20 mil.

,
.

Página S�rviços
TABELA DE VALORES DO DóLAR PARA JUNHO
o Banco Central divulgou a tabela de valores do

dólar para o mês de junho, para compra, venda, repasse
e cobertura. A tabela é a seguinte:
DIA COMPRA VENDA REPASSE

� 03 5.490 c, 5.510' 5.496
04 5.510 ,5.530' 5.516
05 5.540 5:560 5.546

. 07 5.560 5.580 5.566
10 5.590 5.610 5.596
11 5.610 5.630 5.616
12 5.640 5.660 5.656
'13 5.670 5.690 5.676
14 5.690 5.710 5.696
17 5.720

.

5.740 5.726
18 5'.750 5.770

.

1.756
19 5.770 5.790 5.776
20 5.800 5.820 5.806
21 . 5.830 5.850 5.836
24 5Ji60 5.880, 5.866
25 . 5.880 5.900 5.886
26

'

5.910 5.930 5.916
27 5.940 5;960 5.946
28 5.960 5.980 5.966
Comunicado-Decam '0.0 832, tle 31.05.85
Departameàtö. de �ân_lbio � Decam

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

I 5.816
5.846
5,.,876
5.896
5.926

. 5.956
5.976

INSCRIÇOES AOS SU
PLETIVOS ATfl DIA· 18

Estão abertas na 19a U
CRE (Av. Getúlio Vargas,
100( 2° andar), as inscri

ções para os Exames Su
pletivos de 1° e 2° graus..
cujas provas serão reali
zadas nos dias 25, 26 e 27
de junho, no Centro Inte
rescolar

.

de 1° Grau "Má
rio Krutzsch" - 'CIP, As
inscrições estão sendo fei
tas das 7h40min às ,11h40
mín e das 14 às 18 'horas,
sendo que na segunda-fel
ra, dia 17, o local de ins
crição permanecerá aber
to das 7h4Qmin às 19 ho
ras. O último dia de ins
crição é 18 de junho e pa
ra. se inscrever às provas
de 1° grauo candidato de
ve ter 18 anos completos
ou a completar antes da
última prova e para o 2°
grau" 21 anos. A taxa de
inscrição é de Cr$ 5 mil
por díscíplína, paga. no
Besc, em conta especial da
Uere.

ONIBUS

Saidas da rodoviária ele

Jaraguá do Sul para:
AUTO VlAÇÄO CATA
RlNENSE/REX
Joínvflle 'via BR-I01 -"

5h25, 7h30, lOh, 12h, lSh
50, 16h, 18h, 19h e domin

gos às 2Óh30 (extra)
Joinville via Streit - 9h30.
Mo Bento' do Sul - 7h30,
lOh e 14h30. S�o Bento,

. Rio Negrinho e Mafra -

19h15.
Corupá - 1h30, teh. l1h30,
14h30, 19h15 e 20hí5 .

:ßlumenau�via Vila Itoupa
va - 8h40. 1f)h�O. 19h e

domin2os às 20h30 (extra).
Plumenau via Pomerode -

7h15, 9h3'J, 13h. e. I1h30.
. Blumenau vta. Tímbó e

Indaial - 14lí 15.
Blumeneu. Gaspar, Ilhota,
Itajai, B.Camboriú, Italle-,
ma, Tijucas e florianópo
lis - 7h15 e 8h40 diaria
mente.
Barra Velha, Píçarras, 1-
taiai:- B.Cambóriú,: Floria

nópolís (segunda à sába-

do) - ?h30.
.

Itajaí, 'B.Camboriú, Pioria
nópolis (período escolar
aos domingos) - 2Oh.

PENHA
Joinville e Curitiba - GI
30, 10h:30 e 16h1.5.
Pomerode, Tímbó, Indaíal
e Rio do Sul - rnnö e 13b
30 .. _ Blumeneu- - .20 h.
Joínvílle e'Curitiba (,x
tras, �Ó Mmingos) - 111130
e 18 ·hoas.

ITAPEMIIUM
Blumeneu ii 56.0 Paulo (di
reto, embarque em Gua

ramírím) - 19h30 ·e 19h45.

.AVIÖES

TAOUIGRAFIN .

'

GRATUITO

O Instituto Modelo de
Taquigrafia abriu . inscri
ções ao' seu' curso de ta

·quigrafia por correspon
dência. Pedido das lições
à oaíxa postal 58.131 - S.
Paulo-SP. ·0 Instituto en

sina taquigrafia desde
1941.

'lDJLIOTECA PÚBLICA

De Jolnvi)le a São Paulo_
9h (menos domingo) e 18h
30 (menos sábados). As'
211s, 311s e sas feiras _ 15h
50. Quartas, e sábados _

13hl0 e 6ag feíras. e domin
gos às 15h.

.

De Navegantes_�o Paulo
7h30 (diário). Segundas,
3as, 5as, 6as feiras e domin
gos _. 13hl0. Às 4as, 64s
feiras, sábados e domín-
'gos às 15hSOmin.

. .

INDICADORES ECONOMICOS
ORTN
Maio/8S
Junho/85

..

Juího/85 . c.
'

CADER.N!!TA 8! MUPANÇA
Abril/85

'

mês:. 13,2e%
Maio/85 mês: 12,31%
Junho/85 mês: 10,55%
INFLAÇAO.
Abril/8S mês: 7,20% no ano: ..49,99%
Maio/8S , mês: 1,79% no .ano: 61,60%
ALUGUEL RESIDENCIA:L '80% -INPC)
Maiok85

'

anual: 1",79.13% sem.: J1.22%
Junn.ó/8S anual: \t:1t,OI% sem.: 68,81%
AmJGUEL COMERCIM

-

Maio/85 anual: U2.80% �m.: 89,91%
Junho/85 . -anuel: 2,46,28% .' -sem.: ·90,,00%

. INPC (IJAS! ItIAJUSn SALARIAL)
.

J

Abrll/85 8�,'O"
Maio/85 89,08%
Junho/85 66,02%
UPC (ABltIL A JUNHO) - crs 34.166,11
UPC (JULHO A SETEMBRO�' Cr$ 45.901,91
SALÁRIO MlNIMO - Cr$ 333.120. '

MAIOR VAtOR REPER!NCIA (MVR)
Cr$.161.106,70 . .

'l,I'1.!i)�
POUPANÇA: RENDIMENTO EM JULHO - 9;756%

..

Cr$ 38.208,46
Cr$ 42.031,56
Cr$ 45.901,91

i

NOVA 'TABELA DE PREÇoS DA LOTO

A partir do Concurso 242, entrou em vigor a nova

tabela de preços da Loto. A aposta minima, agore, é.
de Cr$ 700, equivalente a cinco dez.enas, e a máxíma
de Cr$ 24.200, referente a 10 dezenas. Esta ê a nova

tabela de apostas: 5 dezenas � Cr$ 100, 6 dezenas ':Cr$
1.600, '] dezenas v e-s 3.500, 8 dezenas - Cr$ 7.400, 9
dezenas - Cr$ 13.900 e 10 dezenas - Cr$ 24.200.

/,,,....
() Uma empresa que�':"�

.

"

". .
,

,

..(R. KOHLBACH Cresce com sua
-; <t'i3�� SUPERMOTOR gente.

.

A Biblioteca P1íbl íca
Municipal "Rui Barbosa",
de Jaraguá do Sul, aten
de o público diariamente
diis 8 às 19 horas, sem fe
char para o almoço e aos

sábaGlós, das 8 as I1h30.

". m.a Ieealíze-se ne Rua Jo-
ão Pieooli. _)

. L I T O R I N A _ Horários

De Jaraguá a S.Francisco_
7h. Retomo às tlh50min.
De Jarasuá a Joinville _

7h e 16h30. Retorno às
13h e 18h.

.

De Jaraguá a Corupá _

14 e 19 h.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, AUR&A MüLLER GRUBBA, Tabeliã
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da
lei, etc.

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cart6rio para protestos os títulos centra:
Ana Adelia Amerlco Pereira, Rua Pe. Alberto
sn, nesta _ Ademir Ristow, Estrada Rio Cerro km
9, nesta _ Carlos Alberto Roweder, Rua Walter
Marquardt, 61, nestai, Calixto Klitzke, Rua João
Doubrawa, 403, nesta _ Edgar Romíg, Rua 4 lo
teamento Gumz, nesta _ Hílda Cant, BR 280, Km
5, nesta _ lIdefons Rudi Berchtold, ac, Moto Sch
roeder, nesta _ Jaime Vieira, Nesta _ José Jair
Cani, Av. Mal. Deodoro, 159, ap. 101, nesta _ Lín
domar Klabunde, Estrada Schroeder I, Schroe
der _ Marcos Rogério Wadzinski, Rua Antonio
S. Airoso, 289, nesta _ Mauro Matei, Rua Atana
zio Rosa, sn, Guaramirim _ Marlene Bento, Rua
Jaraguá, sn, Ilha da Figueira, nesta _ Neusa Peg
gau, Rua Epitácfo Pessoa, 1989, nesta - Rapsag
lnstr. Musicals Ltda, Rua Jorge Lacerda, 215, 'Co
rupá _ Roland Reese, Rua Pref. José Bauer, 95,
nesta _ Sérgio luiz Crlstofolini, nesta _ Vicente

.

Ellezer Pereira, Rua Domingos Demarchi, 76,nesta.

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

E'areçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da leí a fim: de liquidar o seu �ébitP ou então
dar razão por que o não faz, sob pena d.e serem 06 referi;;
dos títulos protestados na forma da ·lei, etc.

- EDITAL -

s-Jaraguá do Sul, 13 de 'iunho de 1985.

'Aurea Mütter Grobba - Tabeliã de Notas e

"ficial de Protestos de Títulos da Comarca de J.do Sul

Curso de Teatro Batista"

'-

o Presidente da Repú-
blica José Sarney, sancio
nou terça-feira, dia 11, a

Lei n? 7.320, que tranfere
para as segundas-feiras os

feriados que cairem no

meio da semana, exceto
os que caírem em sábados
e domingos e, ainda, qua
tro datas: 1Q de janeiro,
7 de setembro, 25 de de
zembro e sexta-feira da
Paixão. Se houver . mais
um feriado. na semana,
serão eles comemorados a

parti'r da segunda-feira
subsequente.
Sarney ao assinar o ato

de sanção ignorou protes
tos da igreja católica, que

1;
_, ..

I;,

--,-,---.-..----.-..------:-----_- 1'
I.

,Coluna· do "ElDaús
.

.

ATIVIDADES DE JUNHO DE 1985
11 .

- Reunião do Secretariado
20 a 30 � Emaús Feminino. Curso de consci.enti

zação cristã para jovens.
23

.

- Participação dos emauístas no' Congresso
Paroquial da Juventude, comemorativo do Ano
Internacional do Jovem.
29 - Reunião do Secretariado Diocesano· do E
maús, com as comunidades locais, para fins de a-

. valiação das atividades do primeiro semestre de
1985 e estudo da programação para o segundo
semestre.

.

O EMAÚS E A ASSEMBUlIA CONSTITUINTE
Nó 26 de maio, o Emaús realizou no PaI. de Es

porte's Artur Müller uma Marantha Aberta·· a que
acorreram jovens de vários Municípios da Dio
cese, lotando aquele ginásio. Foram palestrantes
o senhor Waldir Watzko que transmitiu uma ex
celente mensagem cristã à juventude, e o Pe.·
Walmor Zucco, Vigário de Rio Negrinho, o qual
fez uma palestra sobre a necessidade de os cris-

.

,
tãos preocuparem-se com sua participação ativa
na elaboração da futura Constituição Brasileira.
A palestra intitulada "A Constituinte e os Valo
res Cristãos" teve muito boa repercussão e o E
maús dessa forma d.á um passo no rumo da rees-

.

truturação jurídica do país a partir da Carta IMagna.
-

.; .... José A Barbosa - Vice-presidente '" .. .

CLINICA DE VARIZES

IDr. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA
Rua Cuilherme Weege, '34 � 1° andar

,-,

.

'

Fone. 72-2500 _ Jaraguá do Sul _ SC.
.--------.'

Deslil Lida...

�-

i

l' Equipamentos para fábriCa de doces e frutas,
l' chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
t

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

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS ,DA CONSTRUCÃO E i>o
MOBILIARIÖ·DE JARAGUA DO SUL·

.

;li.
. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLl!IA GERAL EXTRAORDINÁRIA
, .... " O. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústri

as da Constr�cão e do- Mobiliário -de, Jara�má do
Sul, Guaramirim, Coru'pá e Sçhroeder, convöca,
·todos os inte!lrantes" da: tate!lorià orofissional. Da
ni a assembléia !leral aue fará realizar no dia 16:
de iunho de 1985, às 9 horas em '[)rimeira convo
cação ou às 9:30 horas em segunda convocação.
em sua sede, social. na Rua Presidente EDitácio
Pessoa, 345, nesta .cid.ade de Jara!luá do Sul. Diua
deliberarem sobre· a seQuinte ordem· do dia:

1 .. autorizacão à Diretoria neQociar com o Sin
dicato Patronal. Federação Patronal e/ou erl'lDre
sas não reDresentadas Dor aauele Sindicato. rea

justamente salarial e outras vantagens à categoria;
2 .: instauração do dissídio coletivo. caso o Sin
dicato Patronal. Federação Patronal e/ou emore-

sas .se recusarem às neQOciações:
'

3 - conversão de 1% (um Dor centol da folha de
.. OaQameIito, mensalmente, a favor do Sindicato
profissional.

'

JaraQuá do Sul. 11 de iunho de 1985.

CLEMENTE MANNES - Presidente

segundas
queria que outros feria- .

dos religiosos também
continuassem sendo come

morados na data exata, e

a pretensão do próprio au
tor do projeto, de alterar
a redação original, para
permitir que fossem come

morados na segunda-feira,
também, os feriados que
caíssem em sábados ou

domingos.

Em Jaraguá do Sul, o

primeiro feriado (munici
pal) que será comemorado
já obedecendo a nova lei
é o 25 de julho, uma quin
ta-feira, que vai ser fes
tejado no dia 22 .

Brindes na revelação de
Você escolhe: blusão de nylon,

máquinas fiotográficas, luvas
S6 o LOSS que dá p

pedir
férias da cidade e, ainda,
a ampliação da. Centa} Te
lefónica, hoje com 3 mtl
termínaís ligados.mas com

capacidade de 10 mil ter
minais ligados,·· mas com

capacidade de 10 mil ter
minais. Na área da educa
ção, pedirá o municiplo
materiais educativos den-

benefícios ,

a Telesc·
A Sociedade Cultura' zação das linguagens não das 13 às 20 horas e no

Artística de Jaraguá do· verbais e· disíbinição, día 23, das 8 às l lh e das
SuI.SCAR, irá promover: Sua estrutura consta de 13 às 20 horas. Será no
nos dias 22 e 23 de junho, sequência de vivências próximo final-de-semana
tendo por local o Colégio práeícas e teóricas-práti- e as inscrições poderão
Estadual Abdon Batista, cas .com a aplicação de ser feitas no Colégio São
um curso de teatro a car- técnicas multídíscíplína- Luís, Colégio Abdon Ba
go, do ator profissional e res {expressão corporal, tísta, Relojoaria Lanznas
diretor Orlando Vieira. relaxamento, sensibilida- ter e Secretaria de Educa
Orlando vem há, 14 anos, de, criatividade,' jogos çäo, Cultura, Esporte e
exercendo atividades tea- dramáticos e improvisão). Turismo. Há uma pequena
trais e televísívas.tendo í- No dia 22; o curso vai taxa de inscrição.
niciado a carreira em San-
ta Catarina. Em 1974 foi FerI18.do·s. agora .". '8'opara o Rio de Janeiro, sen- "
do lançado três anos depo-

.

is proííssionalmente
:

pelo
ator e diretor de teatrol�

Cecil Thiré. Na televisão
foi assistente de produ

;i ção de vários programas
li: à- trabalhou como ator nas
I

I
'

,

nove as globais "Bravo"
, "EspeUlo _ Mágico", "Che
ga Mais", em programas
humorísticos e em alguns
episódios da série "Sítio

; do 'Píca-pau Amarelo".
;. O curso tem como ob
i [etívo o conhecimento de
r técnicas básicas de tea

l tro, estimulo ao potencí
"al criativo, desenvolvi

! mento da capacidade ,de
! comunicação: motivação

,f� do relacionamento intra e
.

f; ínterpessea], potenctalí-

� ípio
' vai

ria de Plane

Prefeitura Mu

araguá do SuL

ão do prefeito
el ,está prepa-
s projetos que
anlinhados as

competentes.
sc. solicitará
a telefonia ru

ação de ore

aírros e peri-

tro do Programa Espórte
pare Todos e recursos pa
ra a·: construção de qua-i
dras polivalentes nos bair
ros. E afora isto, solicita
rá verbas para que novos

postos de saúde sejam e

dificados na periferia, bus
cando o atendimento'

_ a_
população carente.

ESCLARECIMENTO

Oficina Mecêníca Müller I.tda, estabelecída
.

na Rua José Theodoro Ríbeíro. na Ilha da �ig-&ei�
ra, esclarece que o título protestado centra o, Sr.
Sérgio Neitzel, publicado neste jornal, na edíção.
passada, pelo Tabelionato áurea

-

MüÍler Grubba,
'

nada tem a ver com o executado, haja vísta que'
a empresa assumiu o resgate do título e não d li
quidou na data devida, por falha do seu controle.

_'. .!

Jaraguá do Sul, 11 de junho �e 1985.

do Centro de
ncial de Santa

a'liI,SC" esta
a-feira na

. As
merciel e In
ra tratar so

racionalização
a de Assistên
ai e Credití

oempresas de
Sul. O encon

rcado para as Ímob, Morada!
doSolLtda:Federal está

a adoção de
ensais de e

íca e telefone,
junho, cujos

rão baseados
inflação futura.
deve sair na

,
Rua Exp. ,Gumercindo da Silva, 72 - Ponê 7�-1250

CRECI N9 740-J 11' Região
'

VENDE i

- Um terreno com 600 m�, co,m casa de �.l�enaIia
em CIma, na Ilha da FIQUeua. .

i '

_ Uma casa em alvenaria com 120 m2 na Rua Ri-
.chardt Píska. , �.' >'.

;
"":Uln terreno com 560 fu2 iià Iti.iã Jorze Czerníe-
wicz (oróxímo ao salão Doerínz} :.

_ Um terreno com 550m2 com casa mista na Rua
Padre Alberto Jacobs (ótimo Donto comerciall.

_ Um terreno com 450 m2 no centro de Itaiuba
beira mar.

.

_ Um terreno com 909m2. com uma casa de alve
haria com 123,77m2 perto da Arwe!l nä V.LaUm.

� Um terrêho com 23.750tn2 com casa mista, oas
tãQem. laQoa de, 'peixe, ehl Ribeirãe Molha. ó
timo Dara chácara. .

NECESSlTA PARA VENDA: Terrenos.:

!'

./

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

D E C R E T O NQ 1.145/85
.

Revoga Decreto NQ 871/83, de 30 de setembro de 83.
'

-
... ,

o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de suas atrí- ,

buíções e de conformidade com o item XXIX do Art. 70, da Lei Com-.
plementar NQ 5, de 26 de novembro de 1975;

D.E.C.R.E.T.A:

.

Art. 1<1 _ Fica revogado o Decreto N° 871/83, de 30 de 8etem�'
bro de 1983, que nomeou o Dr. Orlando Bernardino da Silva como Re-.:

presentante do Poder Executivo Municipal; no Conselho Curador da.
Fundação Educacional Regional Jaraguaense - FERJ.

ção,
Art. 21' _ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica- '.

revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 11 de junho de 19�5;
IVO KONELL

Secr. "de Adm: .ê Fm.
-

.. ",.

I

í. I

DURVAL·VASEL
Prefeito Municipal

EStado, de Santa Catarina ' -,

.. Prefeitura Muniélpal de Jaraguá do Sul '.'

DECl_tETO .. N<I 1.146/85. .,

..
, ,

,-

Nomeia o Representante .do Poder Executívo Ml1�_i:�.
cipal no Çonselho Curador da Fundação Bducacíonal

'

Regional
. Jaraguaense - FERJ.

.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso das atrib1,li-'
ções que lhe confere o item XXIX do artigo 70, da Lei Complementar:
NQ 5, de 26 de novembro de 1975 e, com base no § 2° do artigo 7° da:
Lei Complementar N° 439/73, de 31 de agosto de 1973,

.

D.E.C.R.E.T.A:
;

Art. 1Q _ Fica nomeado o Sr. JOSÉ BENEDITO DE CAMPOSt
para representar o Poder Executivo Municipal no CONSELHO CURA-;
DOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE.:

,

Art. 2° _ O mandato. por se tratar de substítuíção, será até o

dia 30 de setembro de 1985, quando sere efetuac;la nova nomeação .de;,
acordo com o § 1° do artigo 7'�, da Lei Municipal N° 439/73, de 31:de:
agosto de 1973, 1 ;

Art. 3° _ Este Decreto entrará em vigor' na data de' ,sua pupli-i
cação, revogadas as disposições-em contrário. '

Jaraguá do SuL 12 de junho de 19a5.
D0RVAL VASEL rVO'KONÉtL ..

Prefeito Municipal Secr. de Adro:' � Fin.. •

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N° 1.147/85
Declara de Utilidade Pública, para' fins de 'desapro+
propriação amigável ou judicial, o imóvel qUE' eSpe+

! !'

cifica.

à Prêfeito Municipal de Jaraguá do Sul, no usö de suas �tri1
buições legais e 'nös termos do Art. 6° do Decreto N° 3.365, de 21 d�
junho de 1941; � ,

,- : F'fO"'! J'!f,..�i,D.E.C.R.E.t.A : " ,I.

Art. 1° _ Fica declarada de Utilidade Pública para fins de)der
sapropriação, por via amigável ou ju�licial, a área de 552,19m2 do �r
móvel localizado nos fundos do lado Impar _da Rua 141 - Augusto Ml�
elke, de propriedade 'de ADEMAR KATH, matriculado sob N° 11.061r
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ji;lraguá do :S��;
n;:1T;:I fins de abertura de _rua para o acesso à nova ponte,'sobre o·Ru?

,

Itapocu. ,

. ., 1inh' i

A rot'?O A frente do terreno passa a comcldu com o a.. .a;�
'.

-

. o'"� !,;;,,:4lifH-.-jl
mento predIal. .

.

.

,

A11: �o _ As desDesas decorrentes do presente" Decreto cç,rr�-
rão por conta de dotação própria do orçamento vigente. '

'

Art. 4° _ Este Decreto entrará em vigor na data de 'sua pp.bl�-
cação, revogadas as disposições em contrário. !

Jaraguá do Sul, 12 de JUIiho de, 1985.

DURVAL VASEL IVO l{ONELL
:

Prefeito Municipal Secr. de Adm. e Fin;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONVERSA ENTRE B.tURROS

Há questão de catorze días, num bar

40 "Capim Seite" - o lado do capim- ,

sem ser necesséríemerite o Bar do Mo
no, um ilustre cidadão desta, terra co

mentava sobre um Santana e, conver

sa vai conversa vem, dizia/ que "tava
na Colônia Santana"). um nosocômio
onde tratam das pessoas que não an

:dain 'bem da bola, lá pras bandas da

;"capitar" .

,,O vízínho que ouve a conversa, entra
no bate papo pra dizer que tinha ouvi
do um inhambú cantar às 8 e meia da
noite. E para provar que era verdade,
ele sái da porta do boteco, aplica a mão
ao ouvido e diz que ainda continúa ou
vir o ínhambú, enquanto os outros que
chegavam até a porta ouviam o latido
de um cachorro.

Para,os que sabem do caso, esse é um
caso do blmbú. Os comentários se su
cederam até que um deles encerrou
o caso, com a seguinte frase: - Egua,
tem um Inhambú piando nestas reden
desas e já tem espingarda pra matar .

o "bixim" no asfalto. I

A CONTRmUlçÃO DE MELHORIA

EM SÃO MIGUEL DO OESTE

"O Celeiro", do Extremo Oeste Catari
nense publica o Edital nO 04/85, de 21
de maio último, que baixa plano para
a cobrança de contribuição de melho
ria, referente a execução de calçamen
to efetuado na Rua Guanabara, trecho
compreendido entre as Ruas Marcílío
Dias e Waldemar Rangrab. Fazendo sa
ber a quem ínteressar possa, numa pá
gina inteira do nosso festejado confra
de, o edital dá todos os pormenores do
memorial descritivo do projeto, 6 côm
puto do custo, as despesas totais, o ra
teiro e a participação, o cálculo da
contribuição, a fórmula, o prazo e o

pagamento por várias opções e as, dis
posições gerais, além da planta. Bueno,
o edital dá, finalmente, o custo unítá-:
rio do metro quadrado bruto, que é de
Cr$ 10.301 - dez mil trezentos e um
cruzeíros-. Dá o que pensarl Principal
mente numa área de terra roxa, onde
ada, para grandes plantações e a pedra
para calçamento está a distâncias enor
mes. i '+ª!(�

O..........esbfI..lIIncodatlrradl....

ZBESC e

,- , . ..

. ,:� ':.;�{!:. :,ó

"

/
.,�--�----

,

"

1

"

I

nos Herdeiros da Duquesa"
72.MORADORES DE SANTA LUZIA EM 1960:

Gerson Souza, Pedro Bisoni. Franca Bísoní. Joãe
Lorenzettí, Antônio Lorenzetti, Azenor Camilo.
Joio Santos, Auzusto Lorenzetti, Hipólito. Arlin
do Souza, Leopoldo Panstein, Constantino Gas
cho, Alberto Bortolínl, SilZiried, Lehmardt. Inácio
Fodl, Abrão Rosa.' Severino Pedri. Celestino Pe
drl Prancísco LorenzetU, Germano Vtcenzí. Lau
ro 'Demarchi, Dertoldo Lehnardt, João Bertolíní.
Marlno Bertolíní, Luiz LorenzetU, Albano Loren
zettl, Anvelo Bolomím, Paulo Pretti. Luiz Prettí,
Geraldo Pedrí, Hilário Prettí, Navíno SatIer. Lau
dellno Camnrevher, Alvino Rosä, Luízínho Lo"
renzettí, Valentim Stolf, José Seveananí, Artur
Sevesznanl, Artur PiccoU, Alfredo P�ccoli, �odo�
to Nicollnl, Rudibert Scbmelzer, Ezehno Rosa. HI
lário BavatoU. Madalena Baaatolí, Alindo Dallae
nelo ViÍlentlm Sevevnani, Nicolau Macedo. Er
nest� Ma1fezzom,� Bruno Mass, José MaHezzo!1i.
Hilário Pom!éÜloskl, Rolando Schütze, Valentím
Shotz, Remídío Vlcenzi, Waldemar Gumz, �mmo
e Roberto Wehrmel�t�r, ÁnlZelo �emarchl. 11'
mb Cateaulstas, Aíílbale Demarchí, Pedro. Maí
feziölll Edmundo e EdlZar Ramthum, Manoel, Pe
dri Lu'c1n1o Demarchl, Sr, Flrminio., Leonardo
neÍnarchl, Paulo Frelbertzer, Tercilio Demarchí,
Faustino Pradl, Mário Demarchi. Alexandre Buc
elo Ervin Behlin�er, Honório Moreira, Ricardo e

Heiarlaue Mass, Anllelo ZanlZhelini. Buzênío Pr�
di Roberto e Daniel Prestinl, Hildebrando Martí
ném Vervillo Morettl, Bonifácio Zanahelím. Car
los Snredemann, Guilherme Prestini, Primo Leo
ne, Lutz Demarchi e Silvio Tomelín. Na "Rua Ta
turr. Pedro Canraro, Júlio Nicollnl, Vitório Cam
ore2her Alvlno PommerenlnlZ. Huzo Herdt. Ge
raldo e' Severino Rooelattó. Benlamín Buecío.
franciSco pedrl ,Checo}, Alberto Pedrt, Ponsíano
Veloso Na Rua Ribeirão Grande: Valdemar Vi
cenzl 'Ernesto CamnrelZher, Anarícío Martínellí,
Lutz MaHezzolll, EUllênió Pedrottí, Jose Maffez
lolll. Outros: isidoro Pedro. Euaênio Murara. Eu.
vênio Bolominl. A maioria destes era moradores -

lá no ano de 1943. Um e outro é filho daaueles.
Há bem mals moradores do aue em 194;3, embora

,

nio fossem nroprletárlos. Denoís desse ano a

nonulaclo estacíonou- Alude a entender melhor
ISto.

S. A,eil FRIGORíFICO GHMZ

.&RO 40
1945 - 19S'5

PR.ODUZINDO 'ALIMENTOS COM QUALIDADE NoE25"HIGIENE, COM INSPEÇ:AO, FEDERAL SOB ,_-8,
FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇOES

Miromaq Equipamentos pl
Escritório Ltda._'

M'quinas de escrever Faclt-OHvetd, Caléuladoras Faeit,
Sharp e Dlsmac, Móveis Esdi • Imalása, Móveis ße aço

Mollao e ,andln. ASsiatSncia técnica e equipe de _.:veD-
dedores, Consulte-n08l. ,

Filial: Rua Preso EpitAcio Pessoa 723 - Fone 72-1398,
em Jaraau' e Matriz na Av. D: Pedro II, n9 166 --

São Bento do Sul - SC,
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Assinatura para Jaraguá do Sul
, CR$ 20.000

Outras cidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 30.000
Número Avulso Cr$ 500
Número Atrasado Cr$ 700
Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.

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

pal Propaganda Representações Ltda.

Este Jornal é lWiociado a ADJORI/Se e ARRAJORl.

Relojoaria AVENIDA'
As mais finas sugestões' para presentes,

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

REWJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na GetóUo Vargas

Funilaria Jaràguá Ltda.
Calhas para todas- as. finalidades

Agora também aquecedores 8

energia solar.
Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

.

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

_ Relógios, cristais, violões, troféus, -medalhas e

artigos fínos para presentes em todas

as ocasíôes.

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

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vlsta-se bem com a

moda Ver ã o da

CINDERELA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS

Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nosl

Rua JoinvUle. 1.016 - Telefone 72-1101

COMERCIAL FLORIANJ
Máquinas e equipamentos para escritório.

Ass'stência Técnjce de Máquinas
-

ele Escritório
em Geral.

RuaVenâncio da Silva Porto, 35S _ Fone 72-1492

Pavão de Itapocu

. .•HÁ 40 ANOS de "Voluntários da Pátria".
J. Andrade, comentarista. de "Es-

t f portes" do CP comentava o empate de
- O prefeito munícípal eonídas

', 3 x 3 no Inter-Municipal e dizia: "Le-
Herbster assinava decreto de 1 � de maí-]
o de 1945, nomeando "Justino Pereiral vy Selonke acabou com o C.A.Baepen- .

di". Jogando em seu campo com o Fio
Lima", para exercer as funções de Au-

..

resta F.C., este campeão da 2� divisão
xílíar de Agente de Eslatistica, Padrão da Liga Joínvíllense de Futebol, em
"F" do Quadro Único do Munícíplo.

menos de 20 minutos o Baependi mar-
- O mesmo prefeito. assinava o De-

cava 3 gols, prenunciando uma vergo-
creto-Leí n? 135 (é, sim senhores, Ja-

nhosa goleada. Ai entrou em cena o

raguá do Sul, era governada por de-
juiz Selonke "com aqulas decisões ír..

cretos-Ieísl], homenageando um Expe- ritantes com prejuízo evidente para o
.

. dicionário. O art. 19 tinha' a seguinte campeão [araguaense".
redação: "Fica denominada "Rua Cu-

mercin\lo da Sllva" a via pública que

parte da Rua Mal. Deodoro, próxímc
a estrada de ferro e tem o seu prolon
gamento até a estrada Francisco de

Paula". Hoje é a Rua 62 que se inicia

na Rua 2 (Mal. Deodoro) e desemboca
na Rua 156 (Leopoldo' Janssen).
_ Adolfo Soethe fora professor de
Antonio Carlos Ferreira, que é nome

da Rua 61. Sua morte no campo de ba
talha atingiu íundamente o mestre e

de joínvílle, enviava os versos que se

seguem, em memória do ex-aluno:
OIAntes que te chamasse a Pátria ao

Cumprimento Dos teus deveres cívícos
tu já partias, Viril, garboso herdeiro
do temperamento E das virtudes de
Barroso e de Caxias •••
Para levar o velho mundo turbulente
A. alvíçareíra nova de melhores días,
Partiste! ... E, à tua mãe fizeste o ju
ramento Que vencedor ao seu regaço
tornarlasl ..•
Fui rude! ...Foi ciclópico o fragor. da
luta. E tú - caiste!... Mas tombaste

qual gigante Que, quando tomba, mor
re, e, quando morre, venceI
Vencestel E,

-

na bandeira Incólume- e
ímpoluta Que conduziste brilhará, da
qui por diante, O nome digno deste he
röí catarínense,
São versos que deviam ser decorados
pelos nossos alunos, porque críados
por um notável mestre.

".HA 30 ANOS

_ A Câmara Municipal de Jaraguá
do Sul reunia-se maís uma vez. Na pa
lavra lívre o vereador Waldemar Grub
ba, requeria voto de pesar pela morte

de Nestor Gonçalves da Luz, com à
familia enlutada. João Ludo da Costa,
em nome da VDN solidariza-se, solici
tando constansse da ata a manifestação
de sua bancada, aprovada unaníme
mente. O' vereador José Pasqualíní a

presentava requerimento que deveria
sar encaminhada ao prefeito solicitan
do a mudança do nome da estraßa
Germano Manhke peI!' denominação

. .•HÁ20 ANOS

Falava-se sobre os "sem sossego",
os que não tinham sossego. Ao visi
tar o Kremlin, um visitante estrangei
ro encontrou um antigo porteiro e lhe

. pergunta:- Diga-me, por favor, quando
ia Lenin para o repouso noturnot - Re':
cordo-me muito bem. Lenin ia dormir
quando o dia tinha se passado. E Sta
lin? - Este ia dormir quando a noite

chegava ao fim. - E Kruchevt - Nik1tat

pergunta-lhe o antigo porteiro, este Ia

para a cama quando seus ouvintes a

dormeciam. E os novos senhores do
Kremlin? - Coitados! Estes não tem um

minuto de descanço!
.

..•HA 10 ANOS

O prefeito Eugênio Strebe sencío
nava a Lei n? 549/75, que criava o Sls·
tema de Organização e Coordenação
dos festejos alusivos ao Centenário de

. fundação do Munícípío (?) e dava ou

tras providencias.
_ A edição de 14 de [unho de 1975
trazia na primeira página um longo
artigo e que -tínha por titulo - CICLIS
TA ATROPELA ENGENHEIRO E SE
EVADE. Moacyr Rogério Sens, enge
nheiro da WEG, morava no Condoml
nío Chiodini Building, (leia abaixo a

pronúncia certa do edificio) na rua'
Waldemiro Mazurechen e resolveu
dar uma esticada de pernas pela cal

çada. Mal botou os pés no -camínso dos

pedestres, uma veloz bícícleta o apa-
-

nha e o põe ao chão, levando oito pon
to na sua queixada. o "bicicletlsta" do

prefeito de Sucupira, assustado, eva

de-sé do lugar; sem dar qualquer sa

tisfação. O artigo terminava com os

votos de um pronto restabelecimento e

um aviso ao ciclistas: "nãó andem pela
calçada, porque a próxima vitlma po
de ser você". Era a primeira vitima que
a calçada do "Chaiodaine Bildingue"
fazia aos seus moradores.

..;... A Lígn Jaraguaense de Desportos
completava 22 anos de existência.

Faça o seu SEGURO OBRIGATORIO, CONTRA INCt:NDIO e de VIDA
EM GRUPO conosco.

Organiz�ção Contábil
" A Comercial" ,se Ltda.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, n". 290 - Fone 72-0091
Jaraguá do Sul SC.
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A Comunidade Marista
de Jaraguá do Sul, come

morou no sábado, com u

ma Santa Missa na Igre
ja Matriz São Sebastião, a

festa de Champagnat, o

pai e fundador da Congre
gação dos Irmãos Maris
tas. A data consagrada a

Champagnat é 06 de ju
nho, que registra o ani-

Maristas o dia de Champagnal
am em 72 países, nos ein- quais no Brasil. No nosso
co continentes e se dedi- País, existem seis Provín
cam à educação e forma- cias, uma delas em Santa
cão da juventude. No Catarina, com sede em
mundo são 6.500 Irmãos Florianópolis (há anos pas
Maristas que atendem a sados a sede era Jaraguá
cerca de seiscentos mil, do Sul) e 84 Irmãos Ma
jovens, duzentos mil dos ristas dedicam-se as suas

atividades em seis colé
gios e casas de formação.
Em Jaraguá do Sul, o

Colégio São Luís, o maior
educandário da região,
pertence a Congregação,
comemora neste ano 45
"anos de fundação. Além
do Colégio, no alto do
Morro do Carvão existe
o Juvenato, que prepara
candidatos à vida Maris
ta. O Irmão Arcângelo

'comamoram
versário de morte do Bea
to Marcelino José Bento
Champagnat. A Congrega
ção foi fundada .em 181"
há 168 anos portento. e

veio para o Brasil em

1897.
Os Irmãos Maristas atu-

JARDIM SÃO LUIZ

Conheça os nossos planos de pagamento e compre o seu lote no

JARDIM SÃO LUIZ a sua opçao de morar bem.

Empteénd. Imobiliários
Marcatto Ltda.

,
Creci 093 - 11 � Região

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

-

Novo.Diplomata.
Categoria é pra quem tem.,

'QuenftemDiplomara,sabe°9ueécategoriaúnica.'!stoétãoautomátÍcoquantoa Venha, ser,' o prl·mel·�o:trarwn.iss5o que o Diplomara tem. AIi2s, ele tem mais do que isso. Muito.mais.
,

O Diplomara tem conforto. muito luxo e é pröprio das J>I'SS03S�ue gostam de <Sial à frente.
Como voa:. E sabe de urna coisa? O Diplomara, além do rnotor 4 cilindros, também tern-a'nova
opçjO do motor de 6 cilindros a ákool. O mais potente do Brasil. Mas, se ele é possante, wnbém
ê Sofisticado. Muito ,afisticado. Por exemplo: o banco traseiro vem com apoio para cabeça e

dcsansâ-braçocentral. Tem luz de leirura de dupló foco. Sombreie. com <Spe� iluminade. Emmendõrfer Çom, Vel·C·. I .tda,ItcYestimenw dos bancos em veludo cotelê. Console com extensão, dotado de=00 e acendedor 11.
pua compartimento� . .Ar rondicio'!"<i0 e� hidráulica 00rmal e de linha complemernam

,

.

� sofistica� commwto conf<?rto. Mas ISto do aproas alguns detalhes. 'AV. MaI.:DeedaN 557 _ Fones 72-0655 72-0060. 72-0'69Omclhormcsmo�pteClSaverdc�. Porunto,lCSCrveWUtSptSO -HmwilI'!!-. • "

DuuaagendacvenhuonhcceronovoDlplomara.. _',' - Jarap do Sul - sc.
Voct vai pnhar cm luxo, cOlÚt\no, potência c muita eatceoria. Marcade" .

Postai é o atual diretor do
Colégio São Luís, que co

memorou tarnbém �inteI'�
naments a'data de Cham
pagnat.

Massaranduba
O prefeito Zeferino Ku

klinski, de Massaranduba,
.

deverá baixar decreto fi
xando em 1.000 DRTNs á

isenção do Imposto sobre
Serviços às microempresas
segundo a Lei Federal que
limita em 5% a .perda má
xima da receita corres

pondente ao imposto i
sento. Isto decorre em

função da rejeição do pro
jeto-de-lei, pelos vereado
res peemedebistas, com o

voto tio pedessista Ade
mir Sprung, presidente do
Legíslatívo, quando deve
ria haver negociação, ha
ja vista que a Lei Muní
cipal apenas regulamenta
à nível de municipio a

Lei Federal.
Decorrido, um ano des

de a apresentação do pro
jeto, conforme a Lei Or
gânica dos Municípios, o

Prefeito de Massaranduba
deverá remeter novo pro
jeto-de-leí fixando os va

lores da isenção,
CIRANDA DE LIVROS
No Tênis Clube de Jo- -

inville, será realizada no
dia 18, às 19 horas, sole
nidade de entrega das co

leções "Ciranda de Li
vros" I iniciativa da Ho
escht do Brasil. De Jara
guá do Sul serão benefi
ciadas 16 escolas munici
pais e para a solenidade
deverão ír, além do secre

tário Balduino Raulíno,
da Educação, professores
e diretores dos

.

estabele
cimentos contemplados.

Anuncie aqui e tenha
retorno garanthlo
Anúncio não é

despesa, é
InveBthnente

CORREIO DO POVO
Fone' - 7l-0091'

..Ó: .�;.:;.-�'

12 de junho-DiadosNamorados.
. ...

Ofereçaumpresente
'i,

.
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PROVAS AUTOMOBIL1STICAS
MOVIMENTAM JARAGUA

.

O Autódrömo Artnur Breitha-
upt de Jaraguá do Sul, recebe

neste sábado e domíngo, os me

lhores pilotos de Santa Catari
na, que vêm participar da quar
ta etapa do Campeonato Catarí
nense de Velocídade-Dívísão 1.
Com a promoção do jaraguá
Motor Clube e supervisão da
federação Cetarínense de Auto
tn.'�biltsmO,,��eR 'desenvolvido o

seguinte prograina:hoje; dia 15,
até o meio día, treino livre; l4
haras, início da tomada de tem

p� para as categorias calhambe
que, euto-cross.. 1600 e força lí-
vre. Domíngo, às' 8h15, abertu
ra .oficial com 'hasteamento das
bandeiras ao som do Hino Na
cional, seguida de: 8h30 - larga
da ·la bateria calhambeque, 9h30-
bateria auto-cross, 10h30 - 1 a

bateria 1600 e às I1h30' - 1 a ba
teria classe 5000 (força: -lívre). A
tarde, 13h30-la'rgada 2a bateria
calhambeque, 14h30 � 2a bateria_
auto-cross, 15h30 _ 2a bateria
1600 e às 16h30, 2a bateria da
força livre.
Na classe SOOO cilindradas

(força livre), o atual Iíder é Sá
via Azevedo, da Kohlbach/J'a
raguá do Sul, que' tem 43 pontos
e'na; classe. 160'0, outro piloto da
Kohlbach lidera,

.

o Orlando
"Pãdilha" de Souza, que lern 46
pontos: Na sexta pOsição está
Rodolfo Jahn Neto, o Rojínha;
de Guaramírím, =ccm 15 pontos.
Estes pilotos vão defender a n-'
derança e mostrar o desempe
nho de suas.máquinas ao público
[aragueense.: que certamente a

correrá em gtande número ao
Autódromo Artbur Breíthaupt.
O peço ,go' ingresso é de Cr$ 5,
nitr-:· .

.

CERTAME ADUl.TO- ns-VOll
BOL COMEÇA DIA 29'

. A ,Liga Regional·de Vollbol e
Basquetebol realizou sábado no

Centro: de .Aüvídàdes do Sesi,
essembléía extraordínáría- a* ar
bitr"alr pata

.

discussão dos cam

peonatos de volibol e basquete
bol, em todas as categorias e naí-

. pes. -Fícoú -decídído, na ocasí
ão" que-o certame adulto de vo

libol vai inicíar-se nos ,dias 29.-e .

3Ô 'de Junho:, sendo realizado em,
.

turno direto, classificanào.:-se. os'
qUatro primeiros. clubes para o

turno fi�al, enquanto as catego-
.

rias jUvenil infanto e mirim se-
'

rão realizadas após o adulto,com
as partidas sendo disputadas nos

ginásios da Armalwee, AABB e

Menegotti e, também, em Pome
rode e·, Guarami-tim.
N�·'\Toiibol·élduito partieiparã0

no,· f�min,ino a-s 'equipes- da . M�
negotti, HelgaMar, AABB,' Clu
be ·das Doze, Ki-Kaskal( Weg, A
GV,Malwee e Marcatte e no

masculino -Ki-kaska, Weg, AGV(
Malwee., Kohlbach - 1, Kohl
baGh�2, e Pomerode; no juvenil
feminino a Ki-Kaska Malwee,
AA]3B e Helga-Mar e

. :maseU:-

Uno, a Ki-käsk-a, Weg, :Malwee;
:Ko�lbach, e . Poiner0de� no "in
fa�tQ-juvenil- e ii:úantif mãscu�
lino� �l'.' I<ohfOach "e� a Máiwee "e
ho niiiiIll ma'SéUlino - Pomel'ode,
Kohlbach e Malwee. No próxf;;

í&ísr,
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mo dia 22, às 14h, no Sesi, acon
tecerá nova reunião para entre.

. g� do regulamento e tabelas do
certame adulto, assim como a

definição dos locais dos jogos.
Já no día 19, às 18h30, também
no Sesi, os representantes das e�
quípes inscritas na modalidade
de basquete decidirão com a Lí
ga sobre o campeonato desta

- temporada..
VARZEANO JÁ COMEÇA A
DEFINIR OS LIDERES
Após três rodadas, o Campeo

nato Municipal de Futebol Var
zeano já começa a definir as e

quipes lideres e que vêm se fir
mando a cada jogo. A DME,
promotora 'do certame, realizou
rodadas nes dias 6 e 9, no Bae
pendi e no João Pessoa, para to
das as chaves, cujos iresukados
são os seguintes: Corínthíans 1
x O Seára, Canarinho 4 x O Por
tuguesa, Guarani 1:x: 1 Flumi
nense, Nova Aliança O x O Co
hab, Fruet O x 1 Cantareira, A
tlântida 1 x 2 SAntôriio, Inde
pendente O x O Saturno, Arse
pum' .0 x 3 Figuei-rense, Pinhei
ros O X O Columbía, S. .Paulo O
'::f 1 Rio Molha, Vila Lenzt 1 x 1
Tubarões, Manch�ster 1 X 2 Bra-
sil, Floresta O x 1 Santa Luzia,

.

Veteranos 2 x' O Karkei e Ban
gu 4 x O Canfo' do Rio. '

Apös estes 'resultados, os prin
cipais' líderes são Nova Alíança
5 e Fluminense 4 pontes na Cha
ve Verde; Figueirense' 6, Satur
no, S. Antônio e Fruet 4 na Cha�
ve Amerela: Rio Molha 6, Co
Iumbía, Tubarões e Olaria 4 na

Chave Azul e Santa Luzia e Ban-.
� gu 6, Floresta 4, na Chave Ver-

·

-melha. Ö '. Varzeano prossegue
neste domingo, no Estádio do
Jcão Pessoa, com a quarta ro-

-

-dada das chaves Verde e Amã
rela: Flutnínense x. Portuguesa,
Nova Aliança X Seara, Guarani
x Corínthíans, Canarinho x Co
hab, Arsepum X Atlântida, Inde
pendente x Santó Antôaío..' FfU
et X Figueirense e Cantareira x

· Saturno. _.
,COR�L1A BRILHOU NO TRO
Ft:U BRASIL, EM, S. PAÜLO'
j A jaraguaense Cornélia Hol
zingel' éumpriu excepcional de-
'sempenho no domingo, na final
da prova dos 400 metros com

barreiras feminino do 8° Troféu
Brasil de Atletismt>, disputado
no Ibirapuera, em São Paulo.

· C0rnéloia 'ficou em segundo lü
- ga'ri apenas-, seis centésimos de
segundo atrás tia' campeçmíssi-

,

ma rConceição Geremias (da se

leção brasileira e participante
em duas Olimpíadas), marca que
vem de coroar os seus esfo�ços.
Além do, desempenho de Camé
lia, a; participação dos demais
atletas comandadosrpor José Au
gusto. CagIioni. foi a seguinte:
Wàldir Gfesé- - 13° no salto c/
vara e 12° nns' 110 clba1,"reiras",
Carlos" Miranda 9° lugar nos.
110 m c/barreiras, Jorge Luis,
Souza' 5° lugar no salto'" tri�lo
(15,21'l1l, �t�n'd:Q Q- recorde- ca-

.

tarinense e subindo para a quin
ta posição no rankíng nacional)
e Claríce-Kuhn, 1° lugar no saí
to altura (1,65m). Claricc. Cor
nélia e Jorge foram convocados
para parti.cipar do Campeonato
Brasileiro de Atletismo, a ser

disputado entre os melhores do
País" em cada especialidade, no

finai de agosto, no Rio de Ja-'
neíro ou

.

em São Paulo.
ALVORADA SEGUE INVICTO
NA SEGUNDONA. E LIDER.
Após nove rodadas .e Alvo

rada (ex-Río Cerro, campeão da
temporada passada), é o atual
líder invicto do Campeonato da
2a Divisão de Amadores da Lí
ga Jaraguaense de Putebol e o

provável detentor do Troféu "A
dernar Frederico Duwe". A Se
gundona teve rodadas nos días
6 e 9. Na quinta-feira, Alvorada
1 X O Guarani e Aliança 3 x 1
XV de Novembro, ficando trans
ferida para outra data a partida
entre Cruz de Malta e Avaí. No
domingo, com arbitragem de Ri
cardo Nardt, Avaí 2 x 2 Guara
ni, Ponte Preta 1 x 1 XV de No
vembro com Ari Enke no apito,
Malvice 2 x 3 Alvorada dirigi
da por Alberto Taranto, Cruz de
Malta 1 x '3 Grêmio Garibaldi
com arbitragem de Waldeinar
Vieira e Vitória 3 x 2 Aliança,
conduzida por Tibério Stuy.
Esta semana, a Junta Discipli

nar Desportiva julgou seis pro
cessas pendentes "(expulsões e

agressões a árbitros). E o certa;
me continua amanhã, dia 16,
com a décima e penúltima roda
da do primeiro turno: Ponte Pre
ta X Avaí, .XV x Cruz de Malta,
Vit6ria: x Guarani, Alvorada x

Altança e' Grêmio Garlbaldí x

Malvice.
é CRUZ DE MALTA E BOTAFO
GO. CLÁSSICO EM RIO da LUZ

.

A terceira rodada do segundo
turno do Campeonato Estadual
Amador. Grupo 5, reserva pare
a tarde deste sábado, em Jara
guá do Sul, o clássico entre Cruz

.

de Malta e Botafogo, no Estádio
Éurico Duwe, em Rio da l.uz.
Em Cofüpa; 'o D. Pedro' enfrenta
o Ipiranga e em Joinville, a Em�
braco recepciona a Tupy. No fi
nal-de-semana passado, pela se.

gunda rodada, o Botafogo gole
ou o D. Pedro por 5 a 1, a Tupy
derrotou alpiranga, 1 a O, e o·

Cruz de Malta perdeu de 4: a 1
-

para o Atlético, em São Francis
co, em partida que' foi grande
mente preju.dicado pelo· faccio
so árbitro, segundo dirigentes
Cl'uzmaltinos. Na liderilllça do

Grupo 5 continua' o Botafogo'
com 14 ponto�, Atlético' tem 10,
Cruz de aMlta, Embr'aco e Tupy
tem' 9, Ipiranga 3 e D. Pedro Ii

'. nenhu� ponto.
SALONISMO 'ADULTO DEFINE
OS CLASSIFICADOS

..

Uma rodada apenas, na terça
feira, dia 18, transferida do dia
24 de maio, na Arweg, falta pa-
"ra ser' cöncluido o segundo tur
no dó '·Campeonato Citadino A-

dulto 'da Liga Jaraguaense de
Fut. de S., em disputa da Copa
Unlbanco.No dia 12 jogaram Ur
bano x AABB e Coneza x Ar
:weg e ontem à noite, sexta-feira,
Arweg x Urbano [prtmeira -par
tida da decisão da categoria ju
venil), Marisol X Móveis Weber
e Coneza x Fabril, ficando para
o dia 18 Fabril x Urbano, Cone
za x Marisol e Unibanco x Ar

weg. Antes dos jogos d-esta se

mana, a liderança do returno
estava com a AABB com 10 pon
tos, Uníbanco 9, Arweg 8 e Ur
bano 6. Moacir com 23 e Celí
nho com 22 eram os artilheiros
e a defesa menos vazada, 32

gols, era a da Jaragué Fabtif.
MERCAPAULO LIDERA O
CAMPEONATO BANCÁmO
Terminou sábado o primeiro

turno do IV Campeonato Ban,
cárío de Futebol de Salão de Ja

ráguá do Sul, do Síndícato dos

Empregados em Estabelecimen
tos Bancários de .Joínvílle, com
os resultados Nacional 1 X 4

Msrcapaulo, Unibanco 4 x 12'
Sulbrasileiro, 'Bamerindu� GM :1

x 3 Besc e Bameríndus JS 5 x 1
Bradesco. Na clessíücação geral
lidera a competição o Merea

paulo com 12 pontos, Bradesco'
tem 11, Sulbrasileiro lO, Bese 7.,
Nacional 6, Bameríndus JS 4�
Bameríndus .GM 3,e Unibanco 2

pontos. Celinho, do Sulbrasíleí-
ro, com 24 gols é o artllheire,
seguido de Álvaro (Besc) . IS,
Belmiro (Bradesco)13 e Ricardo

(Mercapaulo) 12., Agostinho, do
.

Bradesco, é o goleiro menos va
zado, e neste sábado, dia 15,. ne -I

abertura do segundo turno, 'ja..
garão no Artur Muller, _

a 'partir
das 14 horas Bradesco X Unibän-'

.

co, Bameríndus JS x Sulbresí
leire, Mercapaulo x Bamerin··
dus GM e Nacional x Bese.

FUTEBOL SUIÇO EM GUARA
MIRIM E NO BAEPENDI
A quarta rodada do Campeo

nato de futebol Suíço de Guara
mirim, patrocinado péla IMAM"
realizada 'sábado e, domingo" a-.

presentou os resultados Vila 3,
x 3 CEF/BB, Wagner Transp, 4
X 1 Ajax, Imam O X 4. Móveis.
Berlim e Posto Rudriick ganhou
par WO d5lS-asa Martini. A. r.o..

,

dada deste final-de-semana mar

ca as partidas entre: Casa Mar-:
tini x CEF/BB, 'Ajax X Vila, I
mam: x Wagner Transp. e Rudi:
nick' x Berlim. Outro certame de
futebol suíço em desenvolvi
mento é no C.A.Baependi, o 1°
Torneio Interno

'

"Metalúrgiéa
Trapp Ltda"., dlsputadó entre oi
to eqqipes. As duas primeiIa� '.

rodadas foram estas: MQitas� 2
x O Cobras; C,arrocerias Riegel'
2 xl. Rádio Táxi, Lulimar O X 2
Aventureiros e Coringas, 2 �' O
Panteras. , ,

VOUQOL: AMISTOSOS �RO
GRAMADOS _ Preoarando-se
oara os camneonatos reQ'ional e·
estadual. assim como Dara os Jo
Q'os ' ReQ'ionais .. a eauÍoe DMEI
Kohlbach de volibol. tem amis
tosos nara este mês nroprama-
'dos contra a Embraco, Döhler e

CME de Pomerode. Em novem-'
bm oarticina dó Estadual Mirim
em Pomerode e em altosto. do Bs
tadual Juvenil, em Rio do Sut
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....Foi excepcional a arrecadação de impostos estaduais
em Jaraguá do Sul, no mês de maio, onde se sobressai
o rCM: Cr$ 8.099 055 354, o que corresponde a um au

mento de Cr$ 6.0910681.065 sobre maio/84, quando fo
ram arrecadados Cr$ 2.001.368.289. O aumento foi de

289,88 por cento. O rCM recolhido de janeiro a maio,'
85 já atingiu a Cr$ 25.914.114.082. É grana à beça.

'**De fonte extra-oficial: Dávio Leu, ex-prefeito de Mas
sarenduba, deverá ser o coordenador da implantação
do Partido da Frente Liberal no Vale do Itapocu, de
vendo inclusive presidir. a Comissão Provisória. Como

companheiro de coordenação, o nome comentado é o

do ex-prefeito de Guaramirím, Salim José Dequéch. A
informação vazou na manhã de ontem.
....Segundo a mesma fonte, falta multo pouco " talvez
sessenta dias - para o processo de implantação se des
lanchar na microrregião. Nomes de outros ex-prefeitos
e prefeitos atuais deverão engrossar a lista de adeptos
ao partido presidido por Jorge Bornhausen. Dävío Leu
contínua no páreo e deverá ser o candidalo a deputa
do pelo PFL do Vale do Itapocu.
'**Ivo Konell, o supersecretárío de Durval Vasel, agora

,

é o "el pacificador". Conseguiu, através de negocia
ções, com a ala dissidente do PMDB, o consenso em tor
no de uma única chapa à formação do novo Diretório
Municipal, no dia 7 de julho. O que se julgava pratica
mente impossível, pela evolução dos fatos: acabou a

contecendo.O caldeirão baixou a temperatura. por ora.

··0 ex-Chefe de Gabinete Olavo Marquardt, segundo
informações preliminares, deve assumír cargo segunda ..

-feira numa empresa do Governo do Estado: a Prodasc.
Enquanto isso, o seu sogro já começou a descer a bor
duna no prefeito Vasel, conforme matéria estampada
no Jornal de Santa Catarina. Vasel está aguardando
que as, crítícas caiam na imprensa local para responder.
**A Assembléia Legislative vota na sessão de segunda
-Ieira a indicação feita pelo governador do Estado, do
nome do deputado Octacílio Pedro Ramos para o car

gq 'de Conselheiro do Tribunal de Contas. A Comissão

Especial que .examínou a índícação já aprovou parecer
favorável. A tendência dos deputades é aprovar a indi
cação e com isso o "velho" Cica vai para o TCE.

.� Delegado Regíonal de Policia, Adhemar Grubba, .

informou que em razão da Casa da Moeda não ter con

seguido imprimir as guias de licenciamento para 85, o
Diretor do DetranjSC autorizou o uso do carimbo'na
TRU, para o licenciamento de veículos, este ano. Em

Jaraguá do Sul a TRU deverá ser carimbada na Dele

gacia Regional e nos demals municipios, nas Del.Polícía,

"Para quem aprecia música e shows musicais, a Sema
na de Jaraguá, em julho, vai reservar bons momentos.
Para o dia 28, apresentação da "Original Psaelzer Blas
musikanten", da Alemanha Ocidental e, para a juventu
de, a Secet está contratando o Grupo Expresso, 'de Flo
rianópolis e, também, o Grupo Mac Rybell (de rock),
de São Paulo. O show terá três horas de .duracão.

"Aíore isso, está nos planos a realização de um recítal
de piano, reunindo somente valores jaraguaenses, onde
se destacam Vara Fischer Springmann, Vânia Olivei
ra Pinho, Elisa Voigt e Eunice Dellagíustína Barbosa.
A 'iniciativa é muito válida, haja vista que os nossos

músicos e artistas somente são áplaudídos lá fora. A

oportunídade de vê-las e ouvi-las é excelente.

··Já se encontra em' operação o novo coletor de lixo,
equipado sobre um caminhão da frota municipal. No

equipamento, que tem capacidade de 85% a maís do

que o sistema .convencíonal de coleta, foram investidos
Cr$ 93, milhões, pagos à vista. A Prefeitura comprou
também, por Cr$ -23 milhões, uma carregadeira, para

'

- recolhimento permanente do lixo e entulhos,

BALAS E CAFÉ' 's AS S E

O PRAZER DÉ FAZER

BEM FEITO

PROVEI

dina, Vasel observou que
a saída de Olavo Mar
quardt da Chefia de Ga
binete não se prendeu por
ser parenta do deputado
Dornbusch (com o qual Ci)

Prefeito cortou relações
políticas), mas sim, por
que Olavo defendia a po
sição assumida pelo so

gro no episódio que eul
minou com a eleição do
novo Presidente da As
sembléia Legíslatíva, ati
tude que o Prefeito e as

'bases do PMDB condena-
,

ramo Quanto a saída de
Waldir Rubini da direção
do Samae. Durval Vasel
reiterou' que não houve
conotação politica, pois
:R.ubmi iapoE.{entdu-se �
consequentemente deixou
o cargo, conforme acerto

negociado anteriormente.

vos membros deverão in

tegrá-lo, como João Va
sei, Pedro Hílleshein, Nil
to Campos (ex-candidato
a vereador pelo PDS, em

82), José Benedito Cam

pos, Júlio Tecila e Aíon
so Piaezra Neto, Os dele
gados serão Ivo' Konell,
Altevir Fogaça, Júnior,
Durval Vasel, Regínaldo
Schiochef Décio Piazera
e Orlando Bernardino da
Silva, A constituição -da
Comissão Executiva Muni
cipal é assunto para outra

negociação, mas sabe-se

que dificilmente I) atual

presidente, Dr. Fogaça,
seja reeleito.

_

A ,"pacificação" havida
com correlegionários seus

deixou o prefeito Durval
Vasel satisfeito. Em de
claração à imprensa cita-

Raulino descerrou
'

placa
comemorativa ao aconte
cimento que diz: "Home
nagem à inteligência e a

capacidade de trabalho
dos idealizadores e cons

trutores
.

desta Ferrovia,
no 75</ aniversário do tre- .

cho S,Franclsco do Sul-Co

rupá (ex-Hause]. 10.06.85".

Pacificado, PMDB vai ,à Conv,enção, com chapa ,única

'Maria Fumaça' nos 75 anos do ramal ferroviário
Lágrimas íurtívas bro

taram nos olhos dos sau

dosistas ao contemplarem.
a "Maria Fumaça" che
gando na Estação, inaugu
rada em 1947. A' Estação
"velha" 'foi inaugurada .no

ano de inauguração do
trecho ferroviário: 1910.

Nova Delegacia em Schroeder

Para marcar a data, a

Superlntendéncia Regional
Curitiba da Rede Ferrovi
ária Federal, programou
Viagem especial de trem,
'que partiu às 14h30 da
Estação de São Francisco
do Sul, após solenidade
em homenagem àqueles
ferroviário que, no início
do século.possíbílítaram a

construção da ferrovia,
ainda hoje desempenhan·'
do- relevante papel no

transporte das cargas des
tinadas aõ Porto de 'São'
Francisco.

A Prefeitura Munícípal de Schtoeder iniciou a pa-
. vímentação de mais uma etapa da Av. Marechal Cas
telo Branco. de 15.700 m2, dos quais 3.500m2 estão
sendo executados com recursos próprios e para a com

plementação desta etapa, o prefeito Aldo Romeo Pa
sold irá solicitar ao Governo do Estado uma participa
ção financeira. A. informação é do próprio Prefeito, a

crescentando que também está em execução a retifi
cação da estrada que liga \l, Marechal Castelo Branco
ao Bairro Tomaselli/Duas Mamas, num trecho de 1.820
metros lineares.

.Aldo _informou _ainda que foi assinado convemo

com a Secretaria de Segurança Pública .no valor de Cr$
10 milhões, para a .construção da Delegacia de Polícia
de Schroeder, que terá 80 m2. A Delegacia ficará lo
calizada na Rua, Paulo Jahn, ao lado .do Centro Cultuo
ral de Schroeder. As obras serão iniciadas na medida
em que os recursos sejam liberados.

PM', 'C'orupá, COIDpra
comínhões

A Prefeitura Municipal de Corupá vai receber sé
gunda-feire .dia 17, da concessionária Ford vencedora
da concorrência pública, quatro caminhões novos, e

quipados com caçamba, adquiridos 'pela admínístração
Albano Melchert/Oto Ernesto Weber, num investimen
to total de Cr$ 310 milhões. Com a entrega dos novos

caminhões, três camínhões integrantes' da atual frota
serão alienados por não mais atenderem as necessida
des do Município, dado" o estado precário em que se
encontram.

-

Na noite de quinta-feira, dia 13,- o Governe do Es-
tado, através do Gabinete, de Planejamento e Coorde
'nação Geral-Gaplan, entregou a Corupá o Plano Di
retor da-cidade, que irá agora para a apreciação da.Câ- '

mara de Vereadores, para, posteríormente, iniciar a.a
plicação efetiva e prática do documento ..

Com a mediação do Se
cretário de Administração
Ivo Konell, que negociou
com a ala dissidente do
partido, o PMDB vai à
Convenção Municipal, no

día 7 de julho, com chapa
única. A divisão do par-

, tido é notória e surgiram
comentários da formação
de duas chapas para a for
mação 'tio novo Diretório
fato que preocupava as

lideranças peemedebistas
que agora, no entanto,
conseguido o consenso

com o aceite da proposta
levada por KoneU, vão à
Conveção coesas; Foga
ça, Menel, Reginaldo e

Décio aceitaram a propos
ta de consenso e é certa
a eliminação do deputado
Roland Dornbusch da Di
retório, assim como no-

o velho trem "Maria
Fumaça", hoje peça de
museu e que até meados
da década de 60 transpor-:
tava passageiros e cargas
de Mafra a São Francisco
do Sul, foi a grande atra

ção segunda-feita em Ja
raguá do Sul. Naquela da-'
ta foi comemorado o 75°
aniversário do trecho fer
roviário São Francisco
COIUpá, inaugurado no díe
10 de junho de 1910.

Após paradas nas - Es
tações de Araquari, Joín
ville, Guaramirim e Jara
guá do Sul, o trem che
gou minutas após as 18
horas � Corupá, em cuja
Estação foi realizada sole
nidade de encerramento. '

Na Estação de Jaragué do
Sul, centenas de alunos,
professores, ex-Ierrovíá
rios e curiosos foram ver

de perto a "Maria Fuma-
, ça", abastecida com água
pelo Corpo de Bombeiros
e onde, também" realizou
-se pequena solenidade,
com a presença de auto
ridades e do Superínten
dente Paulo Munhoz da'
Rocha, oportunidade, .em

que o secretário Balduino
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