
DIRETOR
EUG�NIQ VICTOR SCHMOCKEL

O SEMANÁRIO MAIS ANTIGO DE
, SANTA CATARINA

-

FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1919

Capital Sul, Americana do
Chapéu

JAAAGUÁ DO SUL
Capital Latino Americana do

Motor'Elétrico
'

25/07 26!O�
1 1
8 9
7 � 3
6 " 4

ANO 'ô� 3.343'_ JARAGUÁ DO SUL _ SANTA CATARINA Sem�na=-de=22ã 28 de hiriho/1985. EDiÇÃO Nr
���=-----�------------------------�------------�---1

ESPORTES

Começaram ontem à
noite as disputas 'do, qua
drangular final do, Adul
to de Futebol. de Salão.
A última rodada, dia 18,
a�,ontou os classificados,
que são J.Fabril" Coneza,
AABB e Arweg. Pág. 11,

JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SfMBOlO DA FAMíUA JOURDAN

preßCUO! 8 d 'i s

No flagrante a assinatura do convênío para
a elaboração do Plano Diretor de Jaraguá do Sul"
entre o prefeito Durval Vasel e o secretária-che
fe do Gaplan, Francisco de Assis Cordeiro. O va

lor do convênio é de e-s Z28 mílhões, Página 3. .

Exposição de canários até dia 30
sábado.A Sociedade Jaragua

guaense de Canarícultura
e Ornitologia abre às 19li
,deste sábado ,com um co

quetel para os convida
dos, a 6a Exposição Regío
nal de Canários de Cor
e Porte" que serão julga
dos pelo Dr, José Fernan
des Neves, de Florianópo
lis, no 'dla de hoje. O lo
cal da Exposição é o A

gropecuário. que ficará
aberta até o dia 30, das
14 às 20 horas de segunda
à sexta-feira e das 10 às
19 horas, nos domingos e

Paralelamente haverão
atrações simultâneas de

peixes ornamentais, aves
ornamentals e flores. a

lém de coelhos. O públi
co terá oportunidade de
ver galínhas exóticas de
vários paises,faisões, pom-.
bos e arara,' que estarão
também �; venda, notada
mente galinhas de várias
raças. As aves ornamenta

is são as mesmas que es

tão na Citur, em Balneário
Camboríú.

Panstein coordena CMT
Ö engenheiro civil A

ristides Panstein. secretä
rio de' Planejamento, da
Prefeitu ra de Jaraguá do
Sul" por ato do prefeito
Durval Vssel. foi designa
do para o cargo de coor
denador da Comissão' Mu
nicipal de Trânsito, que
até o mês passado era

respondido pelo ex-chefe
de 'Gabinete Olavo Mar

quardt. Com a saída de 0-
lavo e a assunção de Pans
tein na coordenação da
CMT, .o engenheiro Cláu
dio Maíer passou -a ser o

representante da secreta
ia de Planejamento na re

ferida Comissão, que reú
ne-se na próxima segun-

da-feira, día 24, em SUq
reunião mensal.

CIRANDA DE LIVROS

Foi realizada terça-Ieí-.
ra à noite. em Joínvírle. a

entrega das coleções . Ci
randa de Livros, que be
neficiou escolas mumci

pais de Järaguá do Sul e

Joinville, na região Nor
te. De Jaraguá do Sul re
ceberam as coleções 15
escolas, cada qual uma co-,

lecão com 15 livros de ll
teratura brasileira, 'A Ci
randa de Livros é uma

promoção da .Hoesoht do
Brasil e da Fundação Ro
berto Marinho.

Feira do Pescado em Jaraguá
o Governo do Estado, através da Secretaria da A

gricultura e do Abastecimento e da Associação de Cré
dito e Assistência Pesqueira do Estado de Santa Cata
rina - Acarpesc. implantou quinta-feira, dia 20, um no

vo programa socializante voltado ao pequeno. Trata
-se da Feíre do Pescado, que agora atende também
Jaraguá do Sul todas ás quintas-feiras, a partir das 8h,
no . galpão de festas da Igreja Matriz São Sebastião.

_

'Segundo Iuncíonáríos. da Acarpesc existe grande
diferença no preço final do produto com relação aos

comercializados nos. supermercados e peíxarías. Os
preços desta semana foram os seguintes: corvina -Cr$
2.800, cação (limpo) Cr$ 4.500, bacalhau (limpo) Cr$
4.500, sardinha Cr$ 1.400, periquito .Cr$ 2.000 e g�lo
Cr$ 1.500. Cerca de 800 quilos foram' vendidos no prí
.meiro dia da Feira do Pescado em Jaraguá. _

Antipólioatingiu -I�.12,2 crianças
A Campanha Nacional de Vacinação centra a Pe

liomielíte, desenvolvida sábado, dia 15, em todo o Bra
sil, atingiu índice .de cobertura de 102,1% na coorde-

. nação de base de Jar.aguá do Sul" segundo informa
ções da-Unidade Sanitária. Foram 12.122 crianças va-.
cínadas centra a pólio na região, assim dístríbuídas:
Corupá .. 1.203 (125,3%), Guaramírím - 1.80� (134,6%),'
Jaraguá do Sul - 7.248 (97,1%), Massaranduba - 1.304

(86,8%) e Schroeder - 560 crianças, com índice de eo-.

bertura vacínal- de 105,3% sobre a população infantil
projetada para atendimento, pelas autoridades da saúde.

Das 12.122' crianças que receberam a vacina Sa
bin, 2.245 (87,8%) eram menoresde 1 ano e 9.977 (106,
8%) tinham idade entre 1 e 5 anos. A vacinação trans- �

correu normalmente 'na região de Jaraguá CIo Sul.

Manhã'. do - Lazer' na Figueira
.A Divisão Municipal de Esportes e o Programa

Esporte para Todos, realizam neste domingo, na Ilha
da Figueira, imedíações do bar' de Anselmo Pereira,
próximo do Colégio Holando Gonçalves, a Manhã do
Lazer, das 8 às 12 horas. Dentre as atrações de palco,
constarão discôtéque infantil, dança do passarínho;
festival de pergutes e respostas, menudomania e shows
com duplas sertanejas e. eom o Conjunto 4 Estrelas.
Na área esportiva, estarão a disposição dos partícípan
tes, locais para a prática do volíbol. espírobol. ping
pong, pau-de-sebo, pata-cega, corrida do saco e outros.

Segundo o Chefe da DME, Raul Valdir Rodrigues,
haverá também dístríbuição de brindes [camisetas.
cadernos, réguas. lápis e canetas), bem como' pipocas
e balas que serão servidas durante a Manhã do Lazer,
que é aberta à toda a comunidade.'

PM no Seminário de Informática
o prefeito. Durval Vasel anunciou esta semana a

assunção do professor Jorge Carlos Roos, na Asses-
.soríe de Imprensa da Prefeitura Municipal, nomeado
através de portaria e, também, do advogado José, Be
nedito de Campos como' representante da Prefeitura
no- Conselho Curador da Ferj. Informou também '1uc
vai participar no (lia 26, na qualidade de 3° vice-pre
sidente, da assembléia da Federação Catarinense dos

Municípios, em Florianópolis e, ainda, que o secretá
rio Ivo Konell, da Admínístração e o contador Renato,
José Bortolini deverão participar de 26 a 28 de junho,
na Capital do Estado, do Seminário de Infermática,
Municipal, promoção da Sociedade de Usuários de
Computadores e Equipamentos Subsidiários de Santa
Catarina.

T ·:r â n s i to' :violento
,.,A sucessão, de acidentes ----------------------

de trànslto. com vítimas
fatais, que têm aconteci
do com muita írequencia
notadamente nas regiões
da Rua Joinville e do Pos
te Marcolla, na BR-280,
foi assunto de debates na

Câmara, de
,
Vereadores.

O -vereádor Atayde Ma"
chado.. Dadi, pediu provi
dências eo DNER,' no sen-

. tido de que regularize as,

placas de trânsito na BR-

280,' após o Posto Marcol

Ia, que, localizadas no .pe
rímetro urbano. permitem
a

' velocidade horária de
80 Km, quando deveria'
ser 40kIl!/hora:' Orívat Ve
gini reforçou o pedido e

. transmítlu a grande preo
cupação, dos moradores da

região da Rua Joinvílle.
ante aos acidentes fatais

que, têm econtecído. onde
soment� nos últimos quin
ze dias foram ceifadas
três vídas humanas. Além
da sinalização, Vegini de
fende a colocação de mai

or. políctamento na BR-

280" dentro . do perímetro,
urbano, para tentar dimi
nuir o, número de aciden

tes, "que vem assustando".
'Sobre cl questão Almi-

1;0 Farias Filho lembrou

pedido seu formulado em

junho do ano, passado, pa
ra sinalização e coloca
ção de luminárias; do via
duto até a entrada da Fa

culdade, onde comumen

te ocorrem o maior nú
mero de acidentes. Peca
lamentou o não atendi
mento da reivindicação e

propôs uma solícítacão.
conjunta ao DNE;R e Ce-

"lesc, para o atendimento
do pedido, que acredita,

possa Vif a ocorrer, so",

mando as forças politicas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Toma posse no dia 02 de julho, no: Itajara, duran-
':te jantar 'festivo, o novo Conselho Diretor do Rotary
'Club 'de Jaraguä do Sul. Assumirá a "presidência o

Comp. Nélson Tabaiara do Amaral Costa, více-presí
:dente Aristides Panstein, secretario Pedro Sérgio Steil,
'2° secretário. Norberto S. Emmendoerfer, tesoureiro

Joaquim Salles, �o tesoureiro César Luiz Kojikowski,
'1° protocolo Ivo Ewald e 2° protocolo Waldemar Beh-
ilíng, Diretores de Avenidas: serviços ínternos Mareio
'Mauro Marcatto. serviços profissionais lIdo Vargas,
.servíços "externoS""Moacyr Sens e'Serviços à comuni
Jdade Rodolfo Hufenuessler, '

'�. . ...Na terca-feíre, dia 18, no Beira Rio, o Rotary lo
cal sediou reunião interclubes de companheirismo, da
quàl";paiticiparam l� rotarianos do R.C.São José dos
Pinhais -, PR e 8 do R.C.Guarami'rim. Foi urna bonita
ceníraternrzação. E no dia 25, o émpresário Eggon
João da Silva, o "Homem de Empresa as", será home
nageedo-e fará um relato, à convite, de sua viagem ao

.

Jãpão, da' qual regressou na semana passada.

CORJ\.Í.- EVÀ.NG2UCO DIVULGA O CALENDARIO
.,,'

.

.

. DE. CONCERTOS

::�"'''No. C�rar"�'\rángélico 'Jaregúá já definiu o progra
:rp:,à d� 'c'óI,icertos que efetuará nos municípios vizinhos,
� paTfi,T�d?:�ai� �O 'próximo e que culminará com a a

'pr�sé1itaç�J) no dia: 21 de julho na Igreja Trinitatis em

'�Assuriç@�' paraguai', à convite' da Congregación E�an
<gmicä AI�!J.naiIà, daquela Capital. O programa de con

'certos-é este: 30/6-20 h, na Igreja Evangélica de Coru
pá; 02/01 - 20h,' na Igreja Evangélica da Barra do Rio

��ro;-::dia 01/01 - lOh, na Igreja do Bairro Fortaleza
(Blumenau), l5h30 -. concerto numa das filiais 'do Baír

tp'Fórtaleza e às' i9h, na Comunídade Fídélís, em Vila

Itoupava, dia OQ/01 -' 20h, na Sociedade Atiradores Mas
BaTêl:nduba; 1411 .. 20b, na Igreja da Paz (Joínvrlle) ;
f6'/7 .'� 11a·. Igreja .Evangélica de Guaramirim; 20/1 -

partíc;ij>açãó no :30' Efrcontro de Corais em Jaraguá do
SUl, :rio' C;A�Baependi,-promoção da .sCAR(21/7 - con

certo'na Ígreja.' T.rinitatis� -em.'Assunção e, día 17í8 -

. ii.�- I�rej? .Evangéné� Luterana, .centro, em Jaraguä do
S�· "_,,,

• .- • .:
.;.

�
;C-

••

; .: ••

'e;"

"';;' ',é C H,EG,O-U

E;2Mamäe . Coruja
-

.' Artigos Infantis, Bíjoutertas, Perfumes e

_:: 'Cosméticos.
,

� :R:1I�,�arão qo .Ri<). �ranco, 1.68-.J�ragl.lá _do- Sul-Se.

�. �

3 '.
Presentes' finos para todos cis gostos e

.
para

.

todas 'as Ocasiões, das

melhores procedências, s6 na

Joalheria A Pérola.-: .

!m anexo, a ÓTICA MODERNA. 'Visite-nos e

eo�prove.
Rua Reinoldo Rau. 289 - F�ne 72-1823,.

.:"

Celina Cabeleireiros
: I.

�empre 'com novida�es em termos de beleza,
•st� ,agora fa�eIido -os cortes da linha 85. Novos.

. brilhos e novas . çores com a tinta Gel Kollestom
200�. -\I'enha cOIÍllu·ev.ar I. .

. ".
. .

Rua Gumercindo da Silva,119 (ao lado da Caixa).
- Fone - 1Z:-2165

PARA TODA.4 AS OCASIÖES E TODOS
OS GOSTOS, PRBSENTES DA

Relojoaria,,'- AVENIDA
.. :- �'";

...

, ". "
J_ ·e .ReltSâtos ..

. M'arecJíal Deodoro, 4-31 e OttdUo VargIlS, ,

Gente & Informações
a Sra, NJnlnha do Amaral
Costa.
Está participando -em

Florianópolis,
,

no Centro
de Convenções do C�ste
Iamar.ido lU Ciclo de Con
ferências Mulher/Atuali
dade, a nossa companhei
ra de trabalho Araci ·Pie
per. O Ciclo encerra-56

neste sábado.
Em cartaz no Clne ja

raguá, de hoje. à qulnta
feira, 'o pornográfico "Co
locações Carnaís", celitlu
ra 18 anos. No próximo
final-de-semana será exí-

, bida a fita �.A Última fes
ta de Solteiro".
O Grupo Pukará, de

música latino-americana,
apresentá-se neste sábedo.
dia 22, em Jaraguá do Sul,
às 20h30min, na Comuni
dade Evangélica Luterana,
com entrada gratuita. A
promoção é da SECET e

da Biblioteca Municipal.
Completou o seu qui....

to aniversário dia 16, -.

garotinha Grelce Kelly, 11-
lha do casal amigo' GlI-

. berto (Suell) Lombard·1. A
comemoração da data dê.
-se no sábado, nas depea
dêncías do Beira' Rio..

O casal Udo (Marguít)
Wagner, recebeu ontem
à noite em sua nova resí
dência, por sinal muito

, elogiada, um grupo de 'a

migos pera um gost086
jantar e descontraído sba-
te-papo.

.

,

A coluna envia um lia':'
'Iö" à maçada esperta do
Banco Nacional, ali na G&
túlíe Vargas Do 100. Além
do atendimento em cima,
o

_

cliente é sempre reee
bido com aquele sorríse.
Obrigado pela força _ pes
soal. Boa leitura!. '

-.:

Seguiu para uma via
gem de negócios ao Rio
Grande do Sul, o Gerente
de Vendas da Dalm,ar
Confecções, Flávio Benn
ke. Que tenha sucesso!
Troca idade em Compa.

neste dia 22, a Srta. R_I
ta Seide); no dia 24, o Sr.
Joio Batista Prim e, '1.
28; o Pastor Ingo Plik-e.
Parabénsl.
Assumiu a presidência

do C.A.Baependi, na au

sência do fitular ReiBer
Modro, que se encontra
no exterio.r, _o ...:amigo. ,Ha
roldo 'Ristow.
Será nf"..ste sábado e d0-

mingo, no Colégio Abdon

Batista, o curso de 't�
tro a cargo do ator profis
sional e diretor Orlando
VletriL Hoje 'léomeça . àB'
r3h e, àté

-

1. as lnsal�'
poderio ser feitas, ao pr.e';':
ço de Cr$ 30 mil.

funcIonará bazar, com a

venda dos trabalhos con

feccíonados pelas - mães.
Não deixe de apoiar maís
esta ínícíatíva,

'

O Grupo Escoteiro Ja
corítaba promove neste

sábado, em sua 'sede, a

festa [unma com fogueira
(fogo do conselho), pi
nhão, quentão, churrasco,
cachorro quente, bebidas
e outras atrações. A sede
dos escoteiros localiza-se
na entrada do Chico de
Paula, ao lado do Posto
Mareolle .

Curtindo imensamente a

iilhinhà Melíssa, nascida
día 07 de junho, no Hos
pital e Maternidade São
José, com'.3kg900, o casal

amigo Márcio (Mônica)
. Menegottl SchUnke. Feli4
císsímos estão também' o
manínho Murilo e os avós
Sigolf [Cacílda] SchUnke

,

e Wally Schmídt, Nossos'
parabéns' e felicidades.
Será aberta neste sába

do, com um coquetel às
19 horas, 'a 6Q Exposição
Regional de Canários

.

de
'Cor e Polte, que: terá co

.mo atrações sirimltâneas
peixes e aves ornamenta
ls, além de flores. Fiçará
aberta ii visitação públí
ra até o dia 30, no Parque
Agropecuárío. .Agredece
mos. o convite.

. Foi concorridissima a

festa [unína realizada sá
bado pela APP e' Direção
do Colégio Estadual Ho
landa Gonçalves, que mos

trou Inúmeras atrações,
dentre elas o "I Concurso
de Música Sertaneja", o

Concurso Sinhá e. Sinhô
tendo resultado os seguin
tes números: l-prêmio nr.

18649, 2 - 21795, 3 - 24476,
4 -,15550, 5 - 03932. Para
béns a Ivete, ao Uno, as

demais díretoras, professo
res e equípe pelo suces

so da promoção.
.

No próximo dia 25, no

Salão Paroquial São J0-
-

sé, de Guaramirim, serão

apresentadas as peças te
atrais "A Floresta Encan-
,tada". às 15h15 e a comé- .

dia "Lua de Mel a: Três",
às 20h30, pela Cia .. Brasi
leira de Teatro, de Neiva

Camargo. A pIöOmoção é
do Colégio Estadual Pre
feito Lauro Zimmermann.'
A Casa da Amizade de

Jaraguá do Sul realizou
terça-feira à noite, ,na re

sidência da Dra. Denise
Marcatto, a última reuni
ão sob a presidência da
Sra. Denise Luedersr que

.

apresentou as suas despe
didas. A nova presidente"
que. assumirá em julhp, é

Embarcam no próximo
dia 21, para um estágio
em Brígton, Inglaterra, o

engenheiro Eduardo Fer
reira Horn e esposa Mér
cia. Após, permanecerão
em Ettlingen, Alemariha

,

Ocidental, estagiando na

fábrica da Pfeiffer Masch

�7��abrick, empresa que
da know-how" à Metalúr
gica Erwino Menegotti na
fabricação de tubos e blo
cos de concreto, de recen
tes acordos entábulados
quando da visita do sr.

Sigolf Schünke e do EngO
Álido Krutzsch, à Europa.
Marcando presença com'

um "stand" próprio na 12�
Feira de ,Eletro-Eletrônlca,
aberta día 20, no Parque
Anhembi, em' São Paulo.
a Kohlbach S.A., mostran
do a sua maís completa u
nha de motores elétricos.
A Feira termina dia 26 e a
coluna agradece os convi
tes enviados pelos amigos
da Kohlbach, para partici
pação no evento.
-O Clube Atlético Bae

pendi realízarä no dia 12
de outubro, o Baile das
Debutantes com música
de "Beppi e seus Solistas".
Doze meninas-moças já
confirmaram participação
e dentre elas figuram as

jovens Nédia Simone Leu
tprecht, Anita. de Souza '

Sílvana 'de Oliveira, Fabio�
la do Amaral Costa, Da
níelle dos Reis Gumz e Da
nielIe Simone Lucht.

'

Na Matriz São Sebas
tião contraem núpcias
neste sábado, . às 'lOh - E
duardo Arendt/Arlete Tu
razzl, 16h15-Valdecir Bi
soni/Arlete Bolomfní, 17h
IS-César Pradí Floriani/I
vete Luzla Maba e, às 18b
Aldlr Mdnnrlch/Claud!nlr
de Araújo. Na Barra, às
18h-Bernardo Klnis/lvone
Backes e na Igreja Evan
gélfca Centro, às 18h-Cló
vis Brandt/Ivone Stassum.
Está sendo muito gran

de -

a procura na

Caixa Econômica Fpderal.
agência local, do compac.
to Nordeste Já, com as

músicas "Seca D'Água" e

. "Chega de Mágoa", gra
vado por um grupo de
cantores para ajudar os

flagelados do nordeste. O
custo é de Cr$ 1O mil e

mais de centena e meia já
foram vendidos em Jara-
guá. .

Será no próximo dIa 28,
�s 20 horas, no Baependl,
o bingo beneficente do

q�b� ,de M.�es da Apae.
O .cartlo custará somente
Cr$5 mil e haverão ótimas

prendas. 'Durante o bingo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CBßvAnht de Cr$ 228 mi
.

garante o Plano Diretor P�açacenfralm,udará
.:"�;,'assinatura dc uonvá- convênio ass�na.?o foi de Gov�r�o do Estedo, ao se-

.

de nOlDe
nio entre o Governo do Cr$ 114 milhões cada cretano Francisco de As-' '..

E���dó, ätravés do Guplan, quäl, o que totalizam Cr$ sis Cordeiro e a A trvalí, De autoria dos vereado- junta.
ê ä Preféitura Mcnicipal . 228.milhões, Técnicos; en- convocou todas as 'ide- res Errol Kretzer (PDS) e Os 'e,dis apresentaram
de .Jersgua do Sul, parä €i genhêiros é ärquítetos da ranças comunitárias a se Orival Vegíní (PMDB,), também algumas indica

�làb9r�ção do Plano Díre- Prefêítura é GapÍafi fartio integrarem nos trabalhos deu entrada na Câmara ções, Almiro Fanas solí

t�.r Fi§ié?-Têrritoriúl, éfe- 'U� trabalho mtegrada! que se sucederão a p.labo- de Vereadores de, Jara- citou a colocação de tu

tI,vamen,te acabou aconte- párä * concrêtízäção dos räçâo tio Plano Dnetor, guá do SUl, esta semana, bos na RUd 139-Canoinhas

ce�do na tarde �8. sexta,- trabalhos.
, , ,

"psra qUê; Cl partir dIC. en- projeto-de-Iei alterando e, também, à Celesc, o re

-f�lfa, no auditório do No mesmo ato, Coidsí- tão, possamos adnunístrar denominação de logradou- forço da rede de energia
Centro Empresarial. Com .10 entregou ii Amvalí com maior segurança ê o

ro público. A partir da elétrica da Rua Joaquim
a pre.sença do s�crc:tário Cr$ 4.600.000, reíeréntes município desenvolver-se

: sua aprovação, a Praça .Francísco de Paula, cuja
-Frencísco de ASSIS Cor- a segunda parcela do con- ordenedernente". do Expedicionário (ao. la-. voltagem é baixa e tem
delro, deputados. l?�efei- vênío para a manutenção Os deputados OCÜtéIHo do da Rodoviária), passa- trazido muitos dissabores.

tos e outras autondedes . da Secretaria Executiva Pedro Ramos e Roland lá a denominar-se Praça Orival Vegíní' pediu a co

do'V�le. do Itapocu, o .at,o �a A.ssociação. Na ocasi- Dornbusch pronunciaram- Montese, por solicitação locação de três Iumínárí

c?nshtu�u-s� num fato me- 00, ainda, o prefeito Dur- -se igualmente acerca da formulada pela Associa- as faltantes na Rua São
dlt�, I:a]a VIsta que. a, �s- val Vasel, ao agradecer importância do ato que se

ção Nacional dos Vetera-' Paulo e. Amoldo Schulz

sociaçao dos Municípios em noms do munícipío ao cumpria na ocasião. nos da For-ça, E;x;pedicioná· solicitou, .gestões .da Co-
do Vale do Itapocu-Amva- .

ria Brasileira - Secção missão Munícípal.de Trän-
. li, . será a única do Brasil JUstll.ça' c.on-dena e marca no'vo .Jlu' rll

Regional de Jaragué do sito junto a Viação .Cana-
a contar. os seus munící- . sul, por ocasião do- qua- rinho, para7 que �ela rea-

pios integrantes, todos, dragésimo ano do final da tivada Cl linha -que atendia
com o Plano Diretor e, à 2a Guerra Mundial. Na os moradores elo -Go�jun-
níve] de Santa Catarina, O Tribunal do Jüri da denou os assassinos de batalha de Montese, pra- to Habitacional da Co-

"será s primeira experíén- Comarca de Jaragué 'do .Kajarowskí a cumprirem ticamente todos os prací hab, na Vila Rau. A em
da num município de mé- Sul esteve reunido esta pena de oito 'anos, numa cinhas jaraguaenses par- presa desativou a linha
dio porte, semana, em duas oportu- penitenciária do Estado. tícíparam, onde perderam por julgá-la deficitária,

. O secretário do Gaplan, .nídades, Na segunda-feira Outro júri aconteceu a vida os expedicionários segundo Schulz,que quer a

,Francisco de Assis Cordeí- em sessão iniciada às 13 ontem, día 21. Foi a jul- Antônio Carlos Ferreira.e volta des coletivos. O ve

ro, destacou o fato e disse horas e concluída às 2 11 gamento o réu Luiz Nico- João Zapella,
.

reador Gustavo Mathedi

que o convênio partiu por do día -seguínte,
.

foram a líní: que na noite do dia Outro projeto-de-lei, do ped'iu a Celesc a comple
inícíatíva da comunidade julgamento os homicidas .

30 de abril de 1980, matou Executivo, autoriza-o à mentação da rede de e

e de suas lideranças polí- . Orlando Naízer e Luís com um revólver .calíbre doar área de terras de nergia elétrica na Ruá
ttcas, .. qUe deverão' agora Carlos Pínter, vulgos "Bin- 38 a sua amásia Zulmira 415,50m2, na Rua Marina André Voltolíni, enquan
engajar-se ainda mahl na da",

.

acusados de no dia Zimmermann, na Rua 25 Fructuoso, às Associações to os edis Heinz "Bartel,
elaberaçãn dó Plano Dire- 20 de março de 1985, ao de Julho, na Vila Nova. dos Engenheiros e Arquí- Luiz' Alberto Oechsler e

tor, a partir das bases. A retornarem de uma pesca-
.

'TERÇA-FEIRA 'TEM ' tetos, Regional Médica, Errol Krefzer, lembraram
Amvalí foi a intervenien- ria, terem assassinado a JÚRI Ordem dos Advogados e o prématuro falecímento
te 'do, convênio" cabendo pauladas a Juventino Ka- Fechando o ciclo de de Odontología, para quê do ex-secretérío-executí-

,�s .. partes o' auxílio atra- jôrowski, em sua residên- sessões periódiCas do Tri- esses 'profissiona�s Iibera- vo da 'CilInara,'Hélio Sou
vês de recursos matNia18, cia, na Vila Baependi. A hunal do Júri, novo julga- ia possam colilstruir, �dßfi- za, falecid0' no dta Í'5 pé!.S-
humanos 'ê

.

finanf"p.]ros. sessão foi presidida pelo. mento está previsto,para· tro do prazo de dois anos, sad.'o.·
,

Cordeiro informou' que juiz de direito titular da terça-feira, dia 25, com i- a sua sede própria- con-
,

em sels meses já se terá 2a Vara, Dr. Carlos André nício às 13 horas. O réu PrOIn.l·CrO ,no segundouma visão geral do que MoreITa, atuando na acu- é Lourival Neves de Sou-
a comunidäde pretende, o sação o Dr. Pedro Sérgio za, acusado de ter assas-

<;!ouj'imtOc,de ·.dinitr.izes que Stéil, Promotor de Justi- sinado com 'três golpes d.e ' selDe,slrenor1!earão o planejamento. ça da 2a Vara e, como dé� faca no dia 10 de março
e desenvolvimento do mu- fensores dativos, os advo- de 1985. a Már'Cia Pereira
nidpio,' em todos 'Js ní- gados Dr. Roberto Marce- Cardoso, em Corupá. Lou-
veis. lino Vargas Madrid 'e a rival acha-se preso desde
, Gaplan e. Prefeitura en- Dia� Lety, Maria Barbi. então, preventivamente,
trarão com partes iguais A sentença final lida na cadeia pública local, a
p/elaboração do' P.lano.O pelo Juiz de Direito,' con- guardando o j1.'ll�amento.
,
I

.

,

-

"'
Gonfe,cções ' Sue I i Lida. I

Veste bem Senhoras e�rianças
, Fábrica e Loja 1
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, n° 1085 - Fone 12-2911

Loja 2
Rua Reinoldo Rau, nO 530 - F.one 72-0603 -Jaraguá do Sul.

'�-'----------------------------� --�---j

:Agropecuária
Lavrador.

Casa _- 'do
Lida.,

.. , Distribuidora exclusiva das rações e concentrados "GUABI".
Mantém completa linha de defensivos, adubQs, sementes

e ferrame:Qtas agrícolas.
.

Rua JoinvltIe, n9 �.194 oi Fone, '12-0919 - Jarag�á do Sul _ SC.
-------

O Coor,denador Opera
cional do Centro de Apo
io Gerencial -ãs Pequenas
e'"Microempresas de Santa
Catarina, Eugênio de Sou
za Martinez, esteve segun
da-feira em Jaraguá . do
Sul pi:ua tratar com 'a clas
se empresarial sobre a 0-

peracionàliza'ção do Pro-·

grama de Assistência Ge
rencial e Creditícia às Mi
croempresas do município.
Segundo 'o Coordenador

Operacional do
.

CeagtSc,
ö Promiero consta de trei

namento, apoio gérenciâl
dentro da microempresa,
além de clfédHo orientado
de financiamento, hoje na

taxa de 10,12% ao mês so

bre o saldo dE!vedor.
O trema,mento se divi

de em dois grupos' de 25
a 30 empresas cada qual.
para indústria, comércio
e serviços. A 'taxa de 'ins
criçãp é, de' Cr$ 100 mil
e após sua realização e,ob
tenção do ftnaneiamento,
os recursos injetados na

':empresa pa-ra o ,seu de

senvolvillltmtol .
serãQ-, a-

60Inpallhados peloS"" técni
®s; do. Geßg.
.' Caberá • a Associação
Comercial e Ill,4qstfial o

recrutam�tQ ,das empre
sas e o lançqmépl0 do Rro
micro em. Jara,guá ..do_Snl
de-ver.á. -ser feitG, .,du�te
o SeJ)linário -de . ];r.eina
me�to ô.s ,Micmetnpresas
lQç;ais, .no prox1mo mês
de julho.
T{3LEFQl'illS
Foi cencluída a pe�ui

'sa P�X:a o 'levqptam.ento
.

de interessados em aq.qui
ri,I noyos telefones 'ern Ja
raguá dó Sul. Nªdi\ menQs'
d,o q�e L100 telefon�s' fo
ram solicitados e di,ante
ç1e tal número, a AssoCia
ção Comercial ein conjlin
lo com o Rodel' Público
Municipal vai reivindicar
à Telesc a ampliação da
central telefônica em\mais
2.000 telefones, conside
rando que muitos ·não
manifest�ram interesse

por d'esconhecimento da

pesquisa ou até mesmo,

lior simples eBql1eeimento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul _ Semana de 22 a 28 de junho de 1985. PÁGINA ..CORREIO DO POVO

Fazem aBOS hoje: 22
Rosita, filha de Alvim
(Hella) Seidel, em Coru
pä: Dehbert Terezínha,
Schmitt, Dirce Tomelín,
em Itapocuzínho: Sra. 1-
solde Mohr Vargas, Dr.
Mauro Luiz Cubas Moura,
em Ctba.; Cíntia Helena
Tomaselh, Sr. Victor Bau
er Junior, em Ctba; Pau
lo Roberto Pereira.

Fazem anos domingo
Sra. Olga, esposa de Gesa
Rodolfo Fischer, Sr. Valé
rio da Costa- Sr. Fritz Lern
ke, em Rio da Luz; Crís
tiane, filha. de Rolf e A
dali Porath, Rosane Loe
wen" Sr.Valeriano Zan
ghelini.

.

Dia 24 de junho
Sra. Joaníra Hafermann
Bruch, Sr. Odemir Eggert,
Sra. Lilian Eggert, Áurea
Maria Araldí, Sra. Nair
Wolf Quadros, Sr. João
Scheuer, Sr. João' Batista
Prim, Sr. João Felipe, Sra.
Eleonora Sterm Steíngrä,
ber, em Jlle: Sr. Luízmar
Rogério Stingllen.
Dia 25 de junho
Sr. Fausto Reiner, Sr. Caro'
los Gielow, em Rio Cerro;
Sr. Alfonso Wagner, Mar
cos Paulo Morbis, Sérgio
Luís Krause, Marlise Grott,
Humberto, 'filho de Valdir
(Yeda -Marílú) Conti.
Dia 26 de Junho

.

Ewaldo Bernardo Sch
möckel Junior, em Ctba;
Sr. Ludgero Tepassé, ex
prefeito de Schroeder: Sr.
Alwíno Hadlich, Sr. AI
bano

-

Píccolí, em Rio Cer
ro; Idia Kressín, em Rio
da Luz Vitória; Sr. Bruno
George Marschall, Sra.
Wanda Meier,' Waldemí
ro Martins. ;� .· ..ój t

Dia 27 de Junho
Sra. Maria' da Graça Fer
razza, no Parariá: Irene Lú
da. Bortolini1. na Lapa-PR;
Sra. Neusinari Benetta, Ta
Wma Stavis, Sra. Ursula
Rahn Braunsburger, Ctba.
Dia 28 de junho
Sra .. Adele Henschel, Sr.
Má�io 'MeHo, em Joinvil
Íe.: 'Sr� GermilnQ Behrens.
J;iín'i.ôr, .Sr.' Gustav() Lan
g�r em Jtapocuzinho; Sr.
pedrÔ', joãó Pedrotti, Pas
tor Ingo Piske, Sr. Julmir
j,<>sé. R.ozz,a.·

.

.

":".'1

'MARSCHALL
," .. ';PO�IMENTOS

:.... "'.

.

.

: .Lavagemce limpeza de
. .;tetol'" 'e $Stofamentos.
d?olimentos.. Procure os

:pr6fi:�$ion�is. gabaritá�
'

.. ;
..qas" -na,. :Rua. CeI, ·Proc.

. e,Q9:roes!:,227.

MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Oficial do Re.
gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguâ do Sul, ris
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em

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

habilitarem para casar, CIS seguintes:

Edital 14.339 de 11.06.85
José Carlos Tibéra e Do·
rotea van Vossen
Ele, brasileiro, solteiro,
índustríárío, natural de 1-
tajaí, neste Estado, domi
ciliado e residente em I
lha da. Figueira, neste dis
trito, filho de Nilton José
Tíbéra e de Edeltrend
Loos. Ela, brasileira, sol
teira, costureira, natural
de Jaraguá do Sul, domíci
liada e residente em Ilha
da Fígueira, neste distrito,
filha de Dorival van Vos
sen e de Tereza van Vos
sen.

Edital 14.340 de '12.06.85
. Valdemiro DrAmaceno e

Ivoní Adam • Ele, brasi
leiro. solteiro, pintor, na
tural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na

Rua Joinville, 2.365, nesta
cidade, filho de Laudelino
D'Amaceno e de Paulína
Rosa D'Amaceno. Ela, bra
síleíra, solteira, costurei
ra, natural de Jaraguá do
Sul; domícílíada e residen
te na Rua Joinville, 2.365,
nesta cidade, filha de Er
will, Adam e de Hilda.Fríe
demann Adam.
Edital 14.341 de 12.06.85
Valério Pelens e Maria de
Fátima Rincus
Ele, brasileiro, solteiro,

Proclamas

operário, natural de Gua
ramirim. neste Estado, "do
miciliado e residente' na
Rua Aguas Claras, em I
lha da Figueira,' neste dis
trito, filho de Bernardo
Pelens e Apolonío Berns
Pelens.Ela, brasileira, ope
rária, solt., nat. de Jaraguá
do Sul, domiciliada e re

sidente em Morro da Boa
Vista, neste distrito, filha
de Valérío Ríncus e Maria
Matilde Junkes Rincus.
Edital 14.342 de 13.06.85
Valmir Hanemann e Inês

. Stenger ,. Ele, brasileiro,
solteiro, lavrador, natural
de Jaraguá do Sul. domi
ciliado e residente em Ga
ribaldi ,neste distrito, fi
lho de Artur Hanemann
e de Edla Schmidt Hane
mann. Ela, brasileira, sol
teira, operária, natural de
Jaraguá do Sul, domící-
.liada e residente em Gari
baldi, neste distrito, filha
de Siegfrid Stenger e de
Onda Friese Senger.

NAS C I M E N TOS Edital 14.343 de 13,.06.85
j'osé Ediberio Torízaní e

Dia 22 de maio Rosa da Silva
Babiane,.· filha de Mário Eie, brasfeliro, solteiro,
(Marilene) Jung; tecelão, natural de Jara-
Dia li de maio . guá do Sul, domiciliado e
Blaíne, filha de Pedro (1- residente' na Rua Henri-
raci) Gorges. que Marquardt, nesta cí-
Dia 31 de maio dade, filho de Antonio To-
Raquel, filha de Rudí (Sa- rizani e de Ana Eskelsen
li) Mahs. . Torízaní. Ela, brasileira,
Dia 04 de junho solteira, operária, natural
Eliane, filha de Osvaldo de Jaraguá do Sul, domí-
(Agret) Frotscher. ciliada e residente na Rua
Dia 05 de junho Luíz Gonzaga Airoso, 159,
Valmíra, filha de Valdir nesta cidade, filha de Teo
(Célia) VicE'!nte. Jonathan, .-:- doro da Silva e de Amalia
filho de Wigando (Jure- Riehert da Silva.
ma) Gretter. Edital 14.344 de 13.06.85
Dia 07 de junho Brais Machado e Ivonete
Melissa, filha de Márcio . Frotscher - Ele, brasileiro,
(Mônica) Schürike. . solteiro, operário, natural
Dia 08 de Junho de Rio dos Bugres, !tupo-
Diego, filho de Hideraldo ranga, neste Estado, do-
(Cristina) Colli. miciliado e residente em
Dia 10 de junho Estrada Nova, neste dis-
.Juli�na, filha de Adacir, trito, filho de Sibirino Ma
(Maria) Wessier. EIcio, fi- chado e de Bárbara Kra
lho de Elias (Renilda)-Han- uso Ela, brasileira,solteira,
sen.

,,,...,

operária, natural de Apiú-
Dia 11 de Junho , na, neste Estado, domici-
Giovani, filho de Jair (Te- liada e residente em Ri-
rezinha) Fussi. beirão Molha, neste dis-
Dia 12 de junho trito, filha de Amaria
Everton, filho de Tarcisio Frotscher (', de Edite Odeli.
(Rosemari) Demo. Edital í4.345 de 14.06.85
Dia 13 de junho Cópia recebida do cartó-
Janeida, filha de Jócio rio de JoinviUe, neste Es-
(Otílial Backer. tado .

Dia .14 de J�o ' Luiz Fidel1s Demathé e

Fá,blo, filho de Feliz (Val-' Regina Siementkowski
zita) Eccel. Fle, brasileiro, solteiro,
Dia, 15·de junho mecânico de manutenção,
Daniela, filha de Vitor natural de .Jaraguá do Sul,
(Márcia) Bortol.lne. domiciliado e residente na

serralheiro, natural de Pou;
so Redondo, neste Estado,
domiciliado e residente
na Rua dos Bscoteíros,
100, nesta cidade, fm�o
de Alfredo Míloschad ie
de Eriea Miloschad. Ela,'
brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguá do Sul,
demicílíada e residente nél

Rua Rio Branco, 163, nes- Rua dos Escoteiros, 100,
ta cidade ,filho de Anto- nesta cidade, filha de Do
nío Demathé e de Emi mingos Peixer e de Hele
Voltoliní Demathé. Ele, na Severino da Silva Peí
brasileira, solteira, costu- xer.

reira, natural de Ilhota, Edital 14.350 de 17.06.8'5
neste Estado, domiciliada Daniel Kluge e Lizete
e residente em Joinville, Santos. Ele, brasileiro,
neste Estado, filha de Lu- solteiro, servente, natural
iz Síementkoweje] e de de Pouso Redondo, neste
Clara Siementkowski. Estado, domiciliado e re

Edital 14.346 de 14.06.85 sidente em Garíbaldí, nes
Luís Carlos Zapella e Dío- te distrito, filho de João
mar Schiochet Kluge e de Clara Burger.
Ele, brasileiro, solteiro, Ela, bresileíra. solteira,
servente, natural de Jara- do lar, natural de Pírabeí-
'guá do Sul, domiciliado e raba, neste Estado, domí
residente na Rua João Ja- ciliada e residente em �
nuarío Ayroso, 1807, nesta ribaldi, nes.te distrito, H
cidade, filho de Hilário lha de José Santos e de A.�
Zapella e de Vilma Belar- lice Antónia Ribeiro San
mino Zapella. Ela, brasí- tos.

leira, solteira, do lar, na- Edital 14.351 de 17.06.65
tu,ral de Jeraguá do Sul,

Márcio Mann 'e Sandra;
Leonice Erhardt

domiciliada e residente na Ele. brasileiro.' solteiro,
Rua João Januario Ayro- representante. natural da
so, 1807, nesta cidade, fi- São Bento do Sul. neste
lha de Waldemiro SChI'O- Estado. domiciliado e re-

sidente na Rua Tholl')a_�,'chet e de Edite Maria U- Francisco de Goes.. ..w2,.ber Schiochet. nesta cidade. filho de Al
Edital 14,347' de 17.06.85 varo Mann e de Marlene,
Ivo Kemper e Roselí Mi. Elizebeth Mann. Ela. bra-

. riam Baratto síleíra.. solteira, auxiliar
de escritório. natural deEle .brasíleíro, divorciado, Jarazuá do Sul, domícília ..

comerciante, natural de da e residente na Rua Cb•

Grão Pará, neste Estado Harry Hadlích, 341. nesta
d

' cidade. filha de Alcidesomiciliado e residente na Lourival Erhardt e de Lí- .

Rua Luís da Costa Freys- dia Tecílla Erhardt.
l�ben, 227, em Florianópo- Edital 14.352 de 17.06.85
lís, neste Estado, filho de Jaime Braun e Lia Kru�
F d K ver • Ele, brasíleíro, sel ..eman o - emper e de An- teíro, onerárío. natural detania Dacorégio Kemper. Jarazué do Sul. domtcílíEla, brasílsjra, so!teira, ado e residente em RiO da
do lar, natural de Jara- Luz 1. neste distrito. filho
gué do Sul, domiciliada e

de Alfonso Braun e de A-
id lona Hanemann Bräun.resi ente na Avenida Mal. Ela. brasileira. solteira,Deodoro, 764, nesta cida- onerária. natural de Jera ..

de, filha de Conrado Ba- Quá do SuL. domiciliada �
ratto e de Hildemar lehn residente e:rn Rio Cêrro II.
Baratto. neste distrito, filha de �,.
Edital 14.:148 de 17.06.85

no KrueQer e de Elvirêl
- Homburg KrueQer.

Cópia recebida do cartó- Edital 14.353 de 18.06.65
rio de. Pomerode, neste Es- Avostinho Dalcanale e n0-
tado.. roteia Koralewiskt
Ademiro Lindemann e Ve- Ele. brasieliro. solteiro.

operário. natural de JusTÔnica Hein sara. Paraná. domic;:iljadQ
Ele, brasileiro, solteiro, e residente na Rua Joã9
industriário, natural de Bonito. em Grandes Rios.

Jaraguá do Sul, domicilia-' ne&ta cidade. filho de Vélh
. mor Dalcttuale e de Slan.,.do e resiàente em Rio da dina Michalak Dalcanale.

Luz, neste distrito, filho de Ela. brasileira. solteir�.
Herberto Lindemann e de do lar. natural de Ribeirão
Edeltraud Lindemann. Ela, Bonito, tm Grandes Rios.
brasileira, solteÍra, indus- Paraná. domiciliada e re,

sidente em' Rua João Jé\�triária, natural. de Pome- nuário Airoso ..�886. nestp.
rode, neste Estado, domi- .ddad'e. filha �de Cl�uSl
ciliada e Jesidente no lu- Henrique Koralewiski �
gar Vale do Selke, em Po- Blondina Fehlauer Korale ..

merode, neste Estado, fi- wiski .

lha de "Valter Hein e de 'E para que chegue ao�
Edla Hein. eitrum'to de todos, mandei PlM,.
Edital 14.349 de 17.06.85 -

sar o
-

presente edital, q1,1e ""
Alcione· Alceu Mtloschad rá publicado pela impren,,, e

e Maria Aparecida Peixer em cartório, onde terá arJll:!t4o
Ele, brasileiro, solteiio,- durante' r! dias.

de Casamento
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TELEFONES ÚTEIS

Bombeiros 193
Rádio Patrulha" 190
Deleg. de Policia

'

72-0123
Deleg.Reg./Policia 72-1546
Detran/Ciretran 72-1546
Hosp. São . José 72-12'17

Hosp. Jaraguá 72-1800
Pos.o de Saúde' 72-0789
INAMPS 72-0958
INPS 72-0369
Pref. Municipal 72-0988
SAMAE

'

1.2-0590
SAMAE lETAl 72-0161

ou 195
CELESC 72-0924
Fórum 72-02[>8
Rodoviária 72-0447
Ferroviária 72-0405
Jornal "Correio do
Povo" 72-0091 '

Pontos de Táxis 72-0861
72-0914, 7'2-0461, 72-0661,
72-0216 e 72-1799.

,CLUBES DE SERVIço

Rotary Club - terças-fel
'FaS, 20 horas, no Restau
rante Itajara. Presidente:
Alidor Lueders.
Llons Clube Centro
quintas-feiras, �O h, no 1-
tajara. Presidente: Sigmar
Beno Lucht: '

Llons Cidade Industríat .

segundas-feiras,' 20 h, no

Iteiara. Presidente: José
Henrique Pereira.
Rofaract Club _ sábados,
,17 horas, no Centro de
Inf. Turístícas. Presidente: .

Zizmar Reeder.
Infetact Club _ sábados.
13h30, no Centre rnL Tu
rísticas. Presidente: Vera
Regina Senff.

,CONCURSO PARA
DELEGADÓ

A Academia de 'Polícia'
Civil abriu ínscríções 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 o próximo, día 26 de .

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

Serviços
Microempresa

(Ferdlnando Plske)
ministrados por pessoas
que também partiram da
estaca zero, acumularam
f:' assimilaram experiénci
as e, afinal, consolidaram
o crescimento de sua em

presa.
Geralmente o empresá

rio reclama das diflculda
.deä com que, se defronta
em decorrência da pleto
Ia de leis abrangendo. a

área fiscal, tributária. pre
videnciária .dos altos ju
TOS e da falta de dinheiro.
No' entanto, a expenen
ciat comprova que geral
mente o, grande problema

,

da .pequena e da micro

",n'lpresa não' é a falta de

Página de ONIBUS:"
,

.
.

.......;.

dinheiro ou o seu, alto Saídas da rodoviária de
custo. É, em muitos casos, Jaraguá do Sul para:
a má gerência dos negó-
cios como um, todo e .a AUTO VIAçÃO CArA-
ausência de ínfra-estrutu- RINENSE/REX
ra administrativa e orga- Joínvílle via BR-I0l

nízacíonal,
'

6h25, 7h3Q, lOh, 12h, 13h

Essa situação não é um 50, 16h, Ißh, 19h e domín

fato que se deva escon- gos às 20h30 (extra)
der e o empresário não Joinville via Streit - 9h30;

têm motivos para não São Bento do Sul- - 7h30,

confessar que se sabe fa- 'lOh e 14h30. São Bento,

brícar seu produto, gerir 'Rio Negrinho e Mafra -

uma empresa 'ê coisa di- 19h15.
'

versa. Esses percalços são Corupá - 7h30, lOh, llh3e,

naturaís te: compreensíveis. 141130, 19h1� e .20h15.
Mas no mundo moderno Blumenau VIa VIla Itoupa
impera à tecnologia evo-. - va : 8h40" 16h30, 19h e

lutíva que é míster acom- dommgos às. 20h30 (extra).

panhar. Desenhar as no- Blumeneu VIa Pomerode -

vas conquistas é o cami- 7h15, 9h3,),' .13h.e 1Th30.

nho certo para dificulda- Blu�enau .via Tímbó e

des crescentes. Indaial - 14115.

Nesse contexto cabe Blumenau, Gaspar, Ilhota,

pergunta.r:quantas' de nos- Itejaí,
..
B;Camboriú,. Itape

sas pequenas. e mícroem- �ar TI]UCaS e' Flona�ó�o
presas, têm um departa- lís. - 7h15 e 8h40 diaría-

mento de custos organiza- mente.

do? Quantas adotam sís- Barra Velha, Piçarras, I�

temas' de cronometragem, taJgí, B.Camboriú, Floria

de métodos e, tempos. de nópolís (segunda à. säba

relações humanas, setores' da) - 'Vh30.

que acompanham a evo- .Itajaí, B.Carriboriú, Floria

lução da legislação tra- nópolis (periodo escolar

balhista, previdenciáriä, aos (lomingosl - 20h.

fiscal e tributária" ' ,', PE N H A
É aí -ql:l€ o programa das' Joinville e Curitiba - 61

entidades patronaís pre- 30,- lOli30 e 16h15.
tende colaborar, dando Pomerode, Timbó, Indaía'
ásempresas a oportunída- e Rio do Sul - llhl0 e 13h
de de conhecerem os re- :30. _ Blumeneu - 20 h.
sultados positivos que po- Joinville é Curitiba (ex
dem' auferir, acomnanhan- tras ..f'Ó rlnmingos) - 17h30
do e assimilando tais cur- e 1-8 horas.
sos e palestras.
Voltaremos ao assunto.

A
A Associação Comerei

al, Clube de Diretores Lo
jistas e Sindicatos Patro-'
nais de Jaraguá do Sul es
tão desencadeando um

programa de assistência
as pequenas 'e microem
presas da' região, visando,
inicialmente, dois objeti
vos básicos: dar ao em

presário orientação sobre
a correta interpretação e

aplicação da legislação -

federal ,estadual e muni
cipal - que- beneficia essas

empresas, e, a implanta
ção gradativa: de uma in
fra-estrutura administra
tiva e de produção atra
vés de cursos e palestras,

INDICADORES ECONOMICOS
ORTN
Maio/85
Junho/85
Julho/85
CAI?ERNETA DE POUPANÇA
Abril/85 mês: 13,26%
Maio/85 mês: 12,37%
Junho/êô mês: 10,55%
INFLAÇÃO
Abril/85' mês: 7,20% no ano: 49.99%
Maio/85 mês: 7,79% no ano: 61,60%
ALUGUßL RESIDENCIAL (80% INPC)
'Maio/85 anual: 179,13% sem.: 71,22%
Junho/85 anual.. 177,01% ' sem.: 68,81%
ALUGUEL COMERCIAL
Maio/R5 anual: 242.80% sem.: 89.91%
Junho/85 anual: 246,28% sem.: 90,09%
INPC' (BASE 'REAJUSTE SALARIAL)
Abril/85 85,10%
Maio/85 ' 89,08%
Junho/85 86,02%
UPC (ABRIL A JUNHO) - Cr$ 34,166.77
UPC (JULHO A SETEMBRO - Cr$ 45.90l,91 ,

SALÁRIO M�NIMO - Cr$ 333.120.
'

MAIOR VALOR REFEReNCIA (MVR) -

Cr$ 167,106,70
'

POUPANÇA: RENDIMENTO EM JULHO - 9,756%

Cr$
,

38.208,46
Cr$ 42031,56
Cr$ 45.901,91

ITAPEMIRIM
Blumeneu a São Paulo (di
reto,' eJIlbar5}ue em Gua

ramíeírn] - 19h30 e 19h45,

crltóríos regionals da Ju
cesc junto as associações
comerciais e índustríais
nas cidades de: Chapecó
cricíúma, Araranguá.' BIu';
menau. Caçador, Itajaí.
Jaraguá do Sul São Ben
Bento do Sul. São Miguel
do Oeste, Tubarão. Xan
xeré, Canoinhas Joacaba
e Concórdia, locais onde
também podem ser 'presta
das informações acerca do

. Concunso,

BIBLIOTECA PÚBUCA
,

CONCURSO' ---PÚBLICO
,

JUCESC

Achem-se abertas as

inscrições para o concurso

núblico para o provimen
to de vagas para Agente
de Registro do Cornércío
da Junta Comercial do Es

tado, até o dia 9 de ju-
, lho de 1985. As inscri

ções poderão ser feitas
em Florianópolis na

'

Av,

Rio Branco, 154 e nos es-

A Blblioteca Públlca
Municipal "Rui Barbosa",
de Jaraguá do Sul. aten

.de. o público diariamente
das 8 às 19 horas, sem fe
char pará o almoço e aos

sébaeíos, das B às Ilh30. '

Ela localiza-se na Rua Jo- '

ão Piecolt.

AVTO'ES Horáríos

De Jolnv1lle a São Panle.,
9h (menos -domínge) e lah
30, (menos 'sábados). Ás
2tts" 3Gs e ,5Gs, feiras _ 15h
50. Quartas e sábados _

13h1O e 60s feiras e domín-
,

gös às 'l5h.
De Navegantes_São Paulo
7h30 . (diário). Segundas,
3Gs, SGs, aGsleiras' e domin
gos _ 13hlO. A� 4a8, 6as
feiras, .sébados e' domin-

'g@s' às', 15hSOmin.

L I TO R I N A _ Horários

De Jaraguá a S.Franciscó�
7h. Retõrno às l1h50min.
De Jaraguá a Joinville _

7h e 16h30. Retomo às
13h e, lßh.

-

De Jaraguá a Corupé _

14 e 19 h.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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L E I N9 1.025/85.
Concede isencão do Imnosto Sobre Serviços de Qual
auer Natureza' - ISS às mícroemnresas, e dá outras
orovidências.

O Prefeito Munícínal de Jarezué do Sul. no uso de suas atribui
cões aue lhe são conferidas Dor Lei.

FAZ SABER a todos os habitantes deste Munícínío aue a Câ-
mara de Vereadores anovou e ele sanciona a seguinte Lei:

.

Art. 1° _ Ficam isentas do Imposto Sobre Servicos de Qual-
. auer Natureza - ISS as mícroemnresas, assim consideradas as nessoas
iurídícas aue obtiverem. anualmente. receita igualou inferior ao valor
nominal de 1000 (Um mm ORTN's - Obrigações Reaiustáveis do Te
souro Nacionàl. apurada a ORTN segundo o valor unitário desse titu
lo no mês de ianeiro do ano-base.

§ 1° _ Denomina-se ano-base. pera efeitos deste artigo, o ano
.anteríor ao da ísencão.

§ 2° _ Para apuracão do limite anual. devem ser computa
das o total das receitas da emnresa. oneracíonaís e não operacíonaís,
sem aualauer deducão, auferidas no neríodo de 1° de ianeiro a 31 de
dezembro do ano-base. .

§ 3° _ Na apuracão da receita a aue se refere o oaräarafo
anterior serão computadas as receitas de todos os estabelecimentos
da emoresa. orestadoras ou não de servícos, situados ou não dentro
do território do Munícínío. .

Art. 2° _ No nrímeíro ano de ativídade. a emoress- noderä
enauadrar-se imediatamente no rezíme desta Lei. se a receita anual.
prevista e calculada em conformidade com os critérios estabelecidos.

nos parágrafos do ertíso anterior. for comnatível com os limites esta-
belecidos no "canut" do art. 1°. '

§ 1° .;... A orevisão da receita será obieto de declaracão à re
nartícão comnetente. no ato da sua ínscrícão no Cad. de Contríbuíntes..

§ 2° _ Para 'o exercício seguinte. o limite de receita fixado
no artízo 1 ° será calculado nronorcíonelmente ao número de meses
decorrido entre o mês de sua inscricão no Cadastro de Contribuintes
e 31 de dezembro do ano-base.

Art. 3° _ Ficam excluídas do .rezíme nrevísto nesta Lei as
empresas: ,; ,........ f
- I - Constituidas sob a forma de sociedade DOr ações:

II • em aue o titular ou sócio seia nessoa íurídíca ou. ainda.
pessoa física estabelecida ou domiciliada no exterior:

III • aue oartícíoem do canítal de outra Pessoa íurídíca.
salvo se tal ocorrer em funcão de investimentos de in
cenívos físcaís, efetuados antes da visrencia"desta Lei:'

IV • cuío titular. sócio ou resoectivos côniuzes, oertícíoem
tom mais de 10% (dez DOr cento) do capital de outra
oessoa juridica:

,

• aue realizem ooeracões ou Drestem servicos relativos
a: a • imPOrtacão de orodutos estranszeiros:
b - compra e venda, loteamento. incorporações. loca-

!cão. administrac3,o de lmóveis:
ç • armazenamento ou del>Ósito de bens' de terceiros:
d - cAmbio. se2Uro e distribuição de títulos e vaiores
mobiliários:
e - Dublicidadé' e Dropaganda, excluídos os veículos
de comunicacao:

'

f· - médicos. enszenheiros. advogados'. dentistas. vete
rinários. economistas. desDachanles e outros serviços
Olle' se lhe assemelhar: ,

Olle Dreste. serviço sob a forma, de trabalho oessoal,
e aue nao esteta registrado. como ,oersonalidade iurí
dica na Junta. Comercial do Estado e ou Cartório de
Registro Civil. .

Art: 4° _ As emDresas aue se enauadrarem no regime desta
'LeL ficam :obrigadas a, aDresentar declaracões especificas. e reauere-.
rem iunto ao Cadastro de Contribuintes atê 60 (sessenta\ dias. aoós a
'publicação desta Lei.

A.rt. 5° _ As emDresas aue deixarem de oreencher os renui
sitos oara Q seu enauadramento nesta lei. deverão comunicar o fato
à Administracão Municipal. no praZo de 30 (trinta\ dias, contados da
data da: ,resoectiva ocorrência. ficando. assim. suieitas ao paQtodo ISS.

'"
' Art. 6° _ As emDresas aue. enauadradas no reíZime desta Lei

'. rielà.,receita do ano-base. vierem a ultrapassar os limites estabelecidos
nó' artiQo 1°. perdem a condicão de microemoresa no âmbito munici

.

'tial para efêitos desta Lel. ficando su.ieitas ao recolhimento do ISS a
partir do exercicio serointe.

.

, ,§, lO _. A perda da condicão de microemoresa. em razão de
" naver ultraoassado os limites estabelecido,s, deve ser comunicada à
Administração até o dia 31 de ianeiro- do exercício seguinte ao aue se
verific:ar ,o fato. . '

c' '" .�' Art. 1° _ As empresas enauadradas no regime desta Lei fi-
. cam dispensadas da eserituracão de livros fiscais. mas ficarão suiei
tas ii emisSão de nota fj!=('I'Il de !':erviço.· aue poderá SHr simplificada,
consoantê autorizacão administrativa. .

" Art. 8° _ As infracões ao disoosto nesta Lei, suieitam o eon-
�ribuinte as seflUintes oenalidades:
J --para os oue prestarem declaracões falsas ou inexatas ao C'adastro

de contribuintes, a fim de se enauadrarem indevidamente no re
gime desta LeL - multa de 3 (três\ Unidade Fiscal Municipal:

'II -oara os aue, uma vez desenauadradas do regime desta Lei. deixa
rem de recolher o ISS no orazo devido. multa de 100% sobre o
valor do imposto.' "

Parágrafo Único _ A imPOsicão das oenaUdades orevi.st��
neF:te artipo e resoectivos oapamentos não eximem � contribuinte do
imposto. com o acréscimo de iuros e correcão monetária.

. Art. 9° _ ADlicam-se. às microempresas. no oUe couberem,
as dem.aij:; normas da legislacão municipal relativas ao ISS. -

Art. 10° _ E'sta Let entrará em vipor na data de sua Dublicacão, revogadas as disPOsicões em contrário.
. Jarawá do Sul. 11 de funhn n.,. 1985.

OURVAL VASEL IVO KONELL
Préfeito Municipal Secr. de Adm .. e Fm...

V

Declaração de extravio / títulos I

, Declaramos, a fim de prevenir responsabili
dades, que' encontram-se extraviadas duas NO
TAS. PROMISSÓRIAS, no valor de Cr$ 15.228.000
(Quinze milhões, duzentos e vinte e oito mil cru
zeiros) cada uma, ambas com vencimento para o

dia 10 de maio de 1985, emitidas por CURT KLEI
NE, CPF/MP 121.154.449-49, a favor de HELTRU
DES V. OTTO, CPF/MF 248.355.879-87, endossa
das a ALCIDES BAUMER, CPF/MF 049.375.629-
91, pagáveis em Massaranduba - SC, entregues
para cobrança a nosso cargo em 19.03.85.

Assim, eventual portador dos referidos tí
tulos, não é o seu legitimo possuidor, devendo os
mesmos serem entregues ao BANCO BRASILEI�
RO DE DESCONTOS S.A. - Agência de Joínvíl
Ie SC, seu legítimo detentor.

Por ser verdade e para que ninguém alegue
desconhecimento, firmamos a presente declaração..

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

I
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Imob, 'Morada
doSolLtda

ulados de

ZIRA DE SOUZA LANGER,
falecimento ocorrido em Coru

dia 11 de junho de 1985, com a

deixando o esposo Alfredo Lan-

duas filhas, duas noras, dois �en
demais parentes. Por este inter

aos amigos; vizinhos e pessoas

pelo conforto moral e espiritual
te o doloroso transe, bem como,

esforços dos médicos Dr. Sílvio

a equipe de enfermeiras do Hos

de São Francisco de Assis. '

o imorredouro agradecimento dos

Corupá, junho de 1985.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 12 - Fone 72-1250
CRECI N' 140-J 11' Região

V E N O'E
.... Um terreno com 600 m2. com casa de alvenaria
em cima. ria Ilha da Figueira.

- Uma casa em alvenaria com 120 m2 na Rua Ri
chardt Piske.

_ Um terreno com '864m2 (nróxímo ao salão Bo
Botafozo na Barra do Rio Cerro).

_Um terreno com 550m2 com casa mista na Rua
Padre Alberto Jacobs (ótimo ponto comercial}.

_Um terreno com 450 m2 no centro de Ita iuba
beira -mar.

- Um terreno com 909m2, com umä cäsa de alve
naria com 123,l1m2 nertö da Arweg na V.Lalau.

,

- Um terreno tOm 23.750m2 com casa mista. oas
tat!em. lagoa de peixe. em Ribeirão Molha. ó
timo para chácara.

NECESSlTA PARA VENDA: Casas e Terrenos••

e
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DIREITO DA COMARCA DE
UARAMIRIM-SC .

CRIME, CíVEL E ANEXOS
prazo de vinte (20) dias. O Doutor
Juiz de Direito, em exercício na

,

Estado de Santa Catarina�, na

Edi
C
Co
f

F
2;0

q

interessar possa, que por este Juí
.". Ação de Usucapião n9 '"68/.85, re
CIO E INDÚSTRIA BREnHA.

a declaração de domínio sobre:
com área de 800,00m2, localizado'

, com as seguintes confronta-
28 de Agosto em 7,90m; travessão
de Elfi Schneider Glasenapp em

lado direito em lOO,OOm, sendo 55,30
Valdir Alquini, 31,30m com terras

.

e 13,40m com terras de Arno
em 100,00m com ferras da su

O O dia 1l.09.8S., às 14,00 horas,
justificação. prévia de posse. Ficam

ados incertos ou ignõrados, para
do processo, cientes de que pode
no pruo de quinze (15) dias con_

faIgar justificada a posse, sob pena
lfleDÍ Mos por verdadeiros os fatos

nte. Expede.se, este Edital, publica·
Diário da Justiça e afixado no á.

30.05.85. Eu,(Raif }<'altin)
datilografar e subscrevi.

CLINICA 'DE VARlZES
Dr. CELSO ORLANDO STO:8.RER DA SILVA
Rua Gtiilherme Weege, 34 _ 1° andar
Fone 12-2500 _ Jaraguá do Sul _ SC.

"

na

çõ
dos
8,1
m.
de
li
pli

,"Brindes na revelação de s��·mmes .

Você' escolhe: blusão de nylon, bolsa térmica,

NOVENA PODEROSA AO máquinas fotográficas, luvas ou posters.
Só o LOSS que -dá, pçesentes.

MEN[NOJESUSDEPRA.��==�==���������������
GA -Oh! Jesus que dis
sestes: ; peça e receberás;
procure e acharás; bata e

a porta sc abrirá. Por in- ,

termédio de Maria Vossa'
Sagrada Mãe, eu, humil�
demente, vos rogo, que ;

minha prece seja atendi-,
da. (menciona-se o pedi
do). Oh! Jesus que dis
sestes: tuCio que pedires IIao Pai em meu. nome Ele
atenderá. Por intermédio I

de Maria Vossa Sagrada ---------------------
Mãe, eu humildemente ro

go em Vosso Nome, que
minha oração seja ouvida
(menciona-se o pedido).
Oh! Jesus que dissestes: o

Céu e a terra passarão mas

� minha palavra não pas
sará. Por intermédio de
Maria Vossa Sagrada Mãe,
eu confio que minha ora

ção seja ouvida (mencio
na-se o pedido). Rezar três
Ave Marias e uma Salve
Rainha. Eoi casos urgen
tes, essâ novena deverá
ser feita em nove horas e

mandada publicar,' por se

tér alcançado uma graça.
E.A.B.

ORAÇÃO DAS 13 ALMAS
Oh! Minhas 13 almas ben
ditas, sabidas e entendidas
a vós peço, pelo amor de
Deus atendei o meu pedído..
Minhas 13 almas, benditas
e entendidas a vós peço
pelo sangue que Jesus der
ramou, atenda o meu pe
dido. Meu Jesus Cristo que
a vossa proteção me cubra
com os VOS50S braços, me

guarde no vosso coração e

me proteja com os vossos
olhos.
OM Deus de bondade. Vós'
sois meu advogado na vida
e na morte, peço-vos que
atendeis os meus pedidos,
me livreis dos males e dai
-me sorte na vida e segui
meus inimigos, que os olhos
do mal não me vejam, cor
tai as forças de meus ini
migos. Minhas 13 almas
benditas, sabidas e entendi
das, sé nie fizeres alcançar
esta graça (pede-se á gra
ça) ficarei devota de vós
e mandarei publicar esta
oração. mandando também
rezar uma missa.
(Reza-se 13 Pai N e 13 a.m.)

C.P.U.

ORAÇÃO AO ESPíRITO
SANTO

Espírito Santo, VQS que me
esclareceis tudo, que iluminais
todos os caminhos, para que
eu atinja a felicidade. Vós que
me dás o döm divino de per
doar e' esquecer O mal que fa
zem, quero, neste curto diálo
go agradecer-vos por tudo e

confirmar mais uma vez que
jamais quero separar-me de vós
por maióres qUé sejam as ateu..
ções materiais. Pelo contrário,
quero tudo fazer em prol da
hum&nidade para que possa
merecer a glória perpétua na

vossa companhia e na com·

panhia de meus irmãos.
A pessoa deverá fazer esta o

raçio 3 dias seJtUldos sem di
zer o pedido, dentro de 3 di
as será alcançada a graça, por
mais difícil que seja. .

Publicar assim que receber
li graça. E.A.B.

CORREIO DO POVO ,

.

pAGlNA':.,.
• . • p" � •••• • •• 1

Casa. da Cultura tam mais 52 milhões para, obras
lenidade realizada funto as.

obras de construção .da
Casa da Cultura. Tais, re- ,

cursos destínam-se [usta-,'
mente a estas obras e cor
respondem à terceira par
cela do convênio assínado
no ano passado entre o

Governo 'do Estado e o

FAS, cabendo ii. SCAR'�.,
500 ORTNs, �

o que corres-

ponde, a, preços de hoje"
a aproximadamente Çr$�
232 milhões.

.

Udo disse na oportun]»
dade que, o Estado vem

construindo 51 é&paç()s
- E D I T A L - culturais em 45 municípi-

AUREA MOLLER GRUBBA, Tabeli� os, num investimento de
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca Cr$ 8 bilhões.' Octacílío
de Jaraguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da Ramos . destacou a entre-
lel, etc. ga dos recursos e desejou

Faz saber a todos quantos este edital virem. que que a SCAR, .cOlD a Ca�
se acham neste Cartório para protestos os títulos contra: da Cultura, cultue e de-
Ademir Alfredo Stuv. Estrada Garibaldi. snr .. nes- fenda as nossas tradições,
ta - Antonio Caetano, Rua Campo Alegre, snr., que com o tempo estão
nesta - Cleber dos Santos Belmonte, Rua José Em- se apagando. O deputado
mendoerfer, snr., nesta • José Carlos Batista, acrescentou que Udo
Ilha da Figueira, nesta - Leopoldo José Brück,

, Wagner foí o grande ])a.-
BR 280, nr. 4368, .nesta _ Marionice Pscheldt, nes- .

talhador para que tais re-
ta - Maria Luiza Schults, Av; Mal,"Deodoro, ,Hdt-,· cursos fossem' viabilizadôs
Ilcío Marquardt, nesta • Moto Schroeder, Rua A· à SCAR.

'

délia Fischer, 239, nesta - Suely Rabello, Rua Max Também pronuncia-
Nicolau Schmidt, 100, nesta - Silvio' Luiz Kl1me- ram-se acerca do ato o

koski, Rua Aguas Claras, snr., nesta. presidente Rolf Hermann
E, como os dítos devedores não, foram encontrados e o ex-presidente MarIo

.

e ou se recusaram a acel: ar a devida intimação, faz por Sousa, este último, desta-
intermédio do' presente edital para que os mesmos com- cando a atuação d� depu-.

_f1areçam neste Cartório, _na. Ru� Artur ��ner, 78, �o. tado..ledet.al Art�r Wf!r- .

prazo da 1ei a fim de llqwdar o seu debito ou enta? ner; : de
.

Octildlio Ramos
dar razão por que o não faz, sob pena de serem os reien- ";- e .de Ud6 Wagner, além
dos títulos· prot�tados na forma da lei, etc. {iii' ded.icação" profissiol)al

ns/Jitraguá do Sul, 20 de junho de 1985. do eÍlgenhel� Márçio
Aurea Müßer �Grubba - Tabeliã de Notas c. Marcattó, que tem acom-
.)ficial de Prote$tos .de Títulos da, Comarca de J.çio· �I Panllado diariamente asêo-

;..;=;;;;;;=;;=;;;;;;;;;;=;;;�====�;;;;;;;�i, bt�$·./dà. Cª�à 'da Cultura,

F" L
',' "êm:'fas��;.d�;',çfi:nstrução. '.

.' ·oto
.

oSS'
'.'

I ",FES1{1·:·��·�,:�jÀ,. BAUER"
, , ,e;

'. 'Ã�/Äss(jciação de Pais, e
,.Pl'ofessóreÊ;<;"·e a DiTe<:!o

,',
.

'dei' Esêöla' Reunida "AI-
.

bêtto Bauert;',' da Rua Gua
ftabatA, 500', promove Iles
tê?, s6bado, dia 22 de tu
'n ".' sua tradicional (es-
f . 'há, a partir das 14h
30; lio' pátio da escohl, e
para a qual está convidan
do a todos. Haverá. uma
série de atrativos.
No dia 06 de iulho, na

Sociedade Amizade, está

prógf!l�g.P, • um baile pu
blic..{}" corn',a entrega da
faixa, de.-- ":Rainha dos. Es
tudÄhtes:"da:

.

Escola".
.

As
candiaatas r�ceberão brin
des· ofertados por estabe
lecim.entQ�',comerciais de

Jq.raguâ dÖ'Sul.

sexta-feira à tarde pelo
deputado Octacilio Pedro
Ramos ao presidente da
Sociedade Cultura Artís
tica Rolf Hermann, em so-

O Superintendente da
Fundaçã<f Catarin.ense de
Cultura,' Udo Wagner, foi
portador de cheque de
Cr$ 51.807.256, entregue

" Brandenburg & Cia. Ltda.
Fábrica de vin�gre e comércio de álcool à granel.

Prefira sempre "Vinagre Brandenburg" .

Rua Joínvílle, 'n9 1.839 - Fone 72·0995

Jaraguá do Sul _ SC.
,

Desfil ,Máquinas lfdá.
__.,'

Equipamentos para fábriêa de doces e frutas .

chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.

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

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO'

Espírit"Ö Santo. Vós que me esclarecei tudo, que ilu

minai� todos os :Càminhos ,para que eu atinja o meu ideal.
Vós que me dais o dom divino de perdoar e esquecer O

mal que.me fazem e que todos os instantes, de minha vida
estais comigo, eu quero neste curto diálogo agradeCer por
tudo econfirmaT mais uma vez que eu nu.nca quero me

separar de· Vós, por maior que seja a ilusão material. 11

gmnde a vontade que sinto de um dia estar �onvoslXl .e
todos os meus .irmãos na glória perpétua. Obngado malS

uma vez�

A pessoa deverá fazer esta oração 3 dias seguidos
sem dizer o pedido. Dentro de � dias será ,alcançada. a'.
graça por mais difici1 que seja. Publicar assim que receber
a graça.

Agradeço por graça 'alcançadà.

. ;,�·�jjjRACÃO,

\.),,;ü',�iiAçROSA
, :2StJr� eJIi ':Deus com

.

todas às �li1bas forças,
por i�so pe'ço a De\ls
q1.!e,Uuniine .meus canú ..

:iJ.hO$ .. Mandar publi,cr,r
'é -ÖbsêrVe' ö que aeon·
tece ,no 4° DIA.

!

C.P.U.C.P.U

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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carxeiros
Dias

.

destes contamos alo
2UJllas �vência.$., de, .CCli
xeíros' víatantes econtecf-.

dos em Porto 'Uníão, Ma
fia e 'Tímbö. Nosso leitor
da Capital. dr. Sebastião
Bonassis de Albuaueraue,
1l9fltoq de ler as situacões
enllracadas daaueles ho
mêns Iízedos ao desenvol
vimento do interior do
nosso, Pais. Vai daí aue
na semana finda ele con
versou com o nosso díre
tor· e. dê auebra. contou
uma vivência de um amí-
20 seu: em comecos de
1962 o dr. Sebastião em
cemeenhíe de' Nllson Gou
lan. 'aue também iá ten
do exercido a atividade
de agente. do comércio.

viajantes ... ,
-.,,-�

sszuíem nara a cidade de do' hotel e dava um sono
Crícíúma. a servíco do Co- ro toaue de alvorada a
oneratívísmo.

.

todo r mílmão. Nãtural-. -

mente- aue isto t§rovocava
Em lá checando Niison um rebulico dos diabos e
topou: com um bom núme- todos os hósoedes salte
ro de víaíantes. nue se vam da cama, nara saber
hospedavam no mesmo do safado Que

-

acabava
hotel. No meio deles um com tão insólita maneira
chamou a atencão de am- de acordar os aue teriam
bos e Goulart, como ex- ainda uma -estíceda até as
colesa daauele viaiante. sete.

.

oonta uma nassazem no in- Ao pressentir o movímen
teríor do Estado. to nos cuartos. o come
Dizia. por exemplo, aue o teíro vlaiante sumia do
coleca aue aponta por corredor e se metia na ca
hábito cerrezar em suas ma. fínzlndo-se merzumuitas malas de -amostras lhado em profundo sono.
uma reluzente corneta de Assim contou a nassazem.batalhão. Às 6 horas da Se non é vero. é bene tro-matina tirava a suá cor- t
neta. ia nara o corredor

va o ...

i
JARDIM SÃO LUIZ

Ceaheça os nossos planos· de, pagamento e compre o seu lote no

JAJU)lM SÃO LUIZ a sua opçaQ de morar bem.

Empreend, Imobiliários
Marcatto Ltda.

_ Crecl 093 __: 11 to Regilo
Av. M.L �OI:o. 1.179.. - Fones 72-1136 e 72-1411 - Jaraguá d� Sul - Sc.

"o

. .

ZBEse �.
i

"Os . Herdeiros . da
. Duquesa"

71 MORADORES DÉ SANTA LUZIA El\l 1943:
o Ispetor Demétrio, Antônio, Lorenzettí, João
Lorenzetti, Agenor Camilo, Agostinho Flor, Ger- !

mano' Campregher, Emilio Lehmardt, Eduardo
Murara, Mathias Schulz, Doering, Ricardo Sa
tler, Salvador Siqueira, Severino Pedrí.Gíocondo
Pedrí, Sevério Girardi, Emilio Lenhardt, Manoel
Pedri, Ângelo Pereira, João Bertolini, Luiz Lo
renzetti, Cesíno Pedri, Lorenço Prettí, o Tavico,
o Orossklags, Bzelíno Rosä, Severino Ropelatto,
Henrique Pessatti, Alfredo Hettmann, Artur Píc
coli, Alfredo Píccolí, Luiz Cecatto, Rodolfo Nico
Uni, Terdlio Bagatolll, Frederico Zinke, Vicente
Sevegnanf Est'efano Norílles, Luiz MaffezzolU,
Hachbardt, José Maffezzolli, Remideo Vícenzí,
Germano Gascho, Emillo Wehrmeister, Olávío
Cardoso Mafra, Erminio Boltomíní, Pedro Loren-

.

zetti, Ignácio Tomasello, CImente Ferrazza, Lu- �

cínío Demarchi, Carlos Ramthum, Amadeu Cu
nha, Tercílío Demarchi, Carlos Ramthum, Ama
deu Cunha, Lucínío Demarchi, Paulo Freíber

ger, João Diogo, Amaro Cunha, Ângelo Demar
chí, Alexandre Buccio, Jôsé Severino Moreira,
Ervino Behling, Laítín, Emillo Maass, Carlos WH-
ly Werner, Eugênio Pradi, José e Francisco Mo- '

reira, Roberto PresUni, Daniel Prestini, José Buc- ,

cio, Hildebrando MartineU, Vergilio Moretti, 1- '

sídoro Pedrí (Doretão), Carlos Spredemann,. Guí-
'

lherme Prestíní, Luiz Buccio, João Leone, Leo
nardo Demarchi e Carlos Tomelin.

Esta lista. está mals ou menos em ordem dos
moradores de cima para. baixo. Talvez os Cunha

.
e os Pereira estejam ora da sequência. Segue a

gora àqueles da "Rua Tatu": Pedro Capraro, Jú
lio Nicolinl, Vitório Campregher..Germano Herdt,

.

Artur Ropelatto, Emilio Ropelatto, Ben jami_!l Buc
cio. Na Rua do Ribeirão Grande; Atillo e Angelo
Vícensí, Henrique Maffezzoll1 e Aparicio Mar
tínellí, (No próximo capitulo: Rudibert e Bertha

Schmelzer).

ce FRICiOR·íFICO CiUMZ S. A.

ANO 40
1945'" 1985

PRODUZINDO ALIMENTOß COM..QUALIDADE NºE2)�HIGIENE, COM INSPEÇ-AO. FEDERAL SOB 8
.•

FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRIC� RAÇÕES

Miromaq Equipamentos. pl
Escritório. Ltda.·

Máquinas de escrever Faclt-OUvettl, Calculadoras Faclt,
Sbarp e Dismac, Móveis Estil e Imalasa, Móveis de aço

Mojiano é Pandin. Assistência técnica e equipe de ven

dedores. Consulte-nosl
'Filial: Rua Preso Épitácio Pessoa 723 - Fone 72-�398,
em Jaraguâ e Matriz na Av. D. Pedro II, n9 166 -

São Bento do Sul - sç.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul _ Semana de 22 a 28 de junho de 1985. CORREIO DO POVO PÁGINA 99

[iI) S a ij (I' tIl' tIllfll]
Fundado em 10 maio 1919. CGC 84.436.591/0001-34..
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn.Prof.DRT-SC
n9 7'1:9 e Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem

bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator:FJivio José Brugnago - ORT-SC 09 214/
84. Repórter: Yvonne- A.S. Gonçalves - DRT.SC .09
219/84. Redação Administração e Publicidade: Rua Co
ronel Proc6pio Gomes de Oliveira, nl? 290· -:- Cx.Pos
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Impresso em Gráfica Própria
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Ltda, Tâbula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro

pai Propaganda Representações Ltda.

Este JorDal é associado a ADJORIlSC e ABRAJORI.

Relojoaria AVENID-A
As mais finas sugestões para presentes,

j6ias, rel6gios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Get6lio 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

Relôgios;: cristais, violões, troféus, medalhas e
.:

artigos finos para presentes em todas
.

as ocasiões.

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

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-se bem com a
-

moda Verão 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-nos!

Roa JoInVOle, i.016 ...... Telefone 72-1101

Rua VeDbcl0 da Silva Porto, �59 _ Fone.12-1.492

COMERCIAL FLORIANJ
Máquinas e equipamentos para escritório.

Assistência Técnica de Máquinas de Escritório
em Geral.

'

CONFIRA A HISTÓRIA ...
� �

- � _, � - -

Barão de Itapocu

Um defunto gargalha no caixão:
"Noticias oriundas do Rio de Jánelro
revelam que. médicos do Hospital S�I
gado Filho foram chamados às pres-

_ A politica andava aos . trancos e sas numa 5'-feira.· de manhã ao velório
barrancos. dívídíndo os eleítores. dos do Cemitério de Inhaúma para obser-.
vários partidos. Hoie: andamos às vol- varem um defunto 'que começou a dar

tas com o "Pedro-Bö", nrocurando um .gargalhadea. d�nb'Q,·do caixão. Otávio

novo espaço entre o PMDB � e o PFL deMelo, de.. 'i6:al'l0s de Idade, que es

{que se pronuncia "pefelê") o Partido tava sendo' velado" na Capela n'1 3 co

da Frente Liberal, í.é., entre os.Iíderes meçou a rir de repente, assustando a

Pedro Ivo de FigueIredo Campos e o todos os presentes. 'Os famlllares do
Senador Jorge Konder Bornhausen, e o morto saíram

-

em disparada, pedindo
"Jaís-Mín", procurando uma coalizão socorro e o caso foi atendido pelo mé
entre o Senador Jaison Barreto, com díco Madeira e o aca�êmico Danurí.

um pé quase no PDT, deixando o PM- do Hospital Salgado-Fllho. Os mêdícos

DB e o GovernadóÍ' Esperidião Amin revelaram,' depois, que esta é a segun
Helou Filho, do PDS Há 30 anos acon- da vez que o fato se verifica no Ceml

tecia coisa parecida. Era a UDN - Uni- tério de Inhaúma". Depois desta pes
lo Democrática Nacional oue não se quisa que é feita de madrugada, eu pa
entendia. Dizia a notícía: "negaI a Con- ro por aqui, porque senão grrr, grrr.. eu

.venção da UDN;" O Norte Catarinen- -. não conseguírreí dormir. Uma boa grrr.
se contra Lacerda. Os dissidentes da noite pra você.

...HA 40 ANOS

_ Dom Jaime Câmara, Arcebispo do
Rio de Janeiro, por si e pelo epíscopa
do do Brasil,ditigia um longo manifesto
ao povo brasileiro. Após explanar-se
longamente sobre a calamidade que as

solou o mundo e a volta da paz ao mun

do ocidental, o Arcepíspo referia-se
à tarefa imensa das reconstruções pa
cificas da humanidade de amanhã. A
certa altura ele dizia: "O momento é
de recriminações odiosas, mas de ação
Ilumínada' enérgica e fecunda. "Em se-

. guída aborda o problema politico, di
zendo: "O problema politico tem con

centrado nestes últimos tempos. a nos

sa atenção e os nossos sentidos. Trata
-se não somente de eleger os que hão
de receber os destinos desta Nação,
mas ainda de elaborar a sua estrutura

orgânica concretizada numa Constitui

ção que seja a fórmula de suas legítí
mas aspirações· e fundamento de toda
a'sua ordenação [urídíca. Esboça-se pa
ra estas graves responsabilidades, a or

ganização de 'partidos e repontam as .

primeiras diretrizes em que se divide
a opinião nacional. Dom Jaime con

clue: "Levantemos os braços à Deus
numa oração constante humilde para
Que proteja o Brasil e a humanidade

inspire propósito de justiça e de paz
aos que neste momento tem .08 destí
nos dos povos. A virgem Imaculada,
que, na colina de Aparecida, estende

o seu manto materno sobre a Terra de

Santa Cruz, renovamos com a consa

gração das nossas almas e desta Pátria
estremecida" e ela singularmente devo
tada". Queni lê estas Irases pode con

fUndir as manifestações da maís recen
te Nova Repübllca, tão parecidas elas

são. Quarenta anos separam esta pes
anisa e pouco se progrediu em termos

de redencão do Pais e dos brasileiros.
Como pode n

• .•HA 30 ANOS·

UDN não comparecerão à Convenção
do Partido, pois acham ilegal a mes

ma. De acordo. com o parágrafo único
do art. 8�, as reuniões extraordinárias

para escolha cio candidato ao Gover
no do Estado compõem-se de conven

cionais especialmente .

escolhidos para
esse fim. Formalidade essa que não foi

cumprida. Consta também que a maio

ria dos representantes de São Francis
co do Sul, Araquari, Joinvtlle, Guara
mirim, Jaraguá, São, Bento, Mafra e

Porto União está pela tese do candida
to partidário, não tendo ido à Florianó

polis". Pois é, conta a história que hou

ve acomodação no partido que elegeu
Jorge Lacerda e que, falecendo este

em acidente aviatório, obrigou o vice

(da UDN), Heriberto Hülse, comple
tar o seu mandato.

.

..•HA 20 Al�OS

_ O "Correio do Povo" pUblicavaldois proclamas de casamento em épo
cas diferentes, com intervalo de 10 a..

nos: em junho de 1955, sob n'l 3.791·
de 31.05.55, habilitavam-se para casar

Manoel Lidio da Cunha e Maria Gon

çalves de Araujo, filhos de Lidio Mar
ques da Cunha e de Ana Maria Perei
ra e José Gonçalves de Araujo e de

. Conceição Fagundes de Araujo; sob
n� 5.966, de 01.0665, pretendiam casar

-se Agostinho Araujo e Maria Anésla

Gonçalves Araujo, filhos de José To
más de Araujo e Prancísco Pereira A
raujo e Paulo Gonçalves de Araujo e d�
Adelaide Gonçalves de Araujo, tQdos,
naturais de Jaraguä, menos a segunda
noiva, que era natural de Joínvílle
Os .

nomes são muito importantes para
determmar a identidade, não acbam?

•••HÁ 10 ANOS

Faça o seu SEGURO OBRIGATÓRIO, CONTRA INCENDIO e de VIDA
EM GRUPO conosco.

Qrganização Contàhil " A.Comercial"
_

SC Ltda.
Rua CeI. Procopio Gomes de . Oliveira, n? 290 - Fone 72-0091

Jaraguá du Sul SC.
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No começo da 1 a quinze
na de Junho/85 surgiu em
Guaramirim o JORNAL
de GUARAMIRIM, quín-

.

.zenárío para servir 0- vi
zinho município, municí
pio esse .que experimenta
torte desenvolvimento, em
todos ps sentidos.

'

O "Correio do Povo" foi
agraciado com dois exem

plares, um que passará él

fazer parte de uma cole
ção iniciada há muitos a-

.

nbs e que será motivo de
uma grande exposição,
quando o nosso semaná
do alcançar os primeiros
mil exemplares de jornais
com as edições na O ou 1,
o' segundo exemplar ser

ve para os comentários
desta nota.
O manuseio da edição n"
1 .nos revela um começo
de muito amor ·1 Guarami
rim, állás, merecidamente,

--·Jornal
pelo que representa no

contexto . das unidades
municipais da Associação
dos Municípios do Vale
do Itapocu - AMVALI.
É a comunidade que acor

da e se dá conta de que
o esforço desenvolvido es
tá rendendo os seus divi
dendos e se junta celere
mente aos municípios que
a cercam. É a corrente

pra frente de que nos fala
um 'apelo patriótico, um

hino que varreu o mundo
nas jornadas esportivas,
em busca da vitória ver

de-amarela. A cidade jâ
possui potente estação de
rádio a reivindicar um lu
gar de destaque na comu

nidade catarinense.
Impresso na Gráfica Ave
nida, de Jaraguá do Sul,

de GuarallliriDl--
(e porque não?) saiu à al
tura de um bom jornal,
graças a máquinas sofisti
eadas que possue.
Sob a denominação de
EMPRESA JORNALtSTI
CA BANANAL LTDA)
apresenta-se o novo ór
gão dê imprensa. Acha
mos interessante a razão
social do jornal quínzená
rio. Quem olha pelas fres
tas ou nas dobras

-

da his
tória, certamente �E' con

vence que é uma comovi
da homenagem ao primei
ro nome oficializado da
localidade que seria o fu
turo município de Bana
nal e que se perde no lon

gínquoano de 1851, já co

nhecida no mapa da Pro
víncia de Santa Catarina,
um quarto de século 'an-

. tes da fundação de Jara

guá do Sul, no sertão do

Itapocu. É um bom comê

ço para um trabalho de

fôlego na pesquisa ria ori

gem do vizinho município,
pois não?
Olhamos, também, o ex

pediente: os editores são
Flávio José Brugnago e

Celso 'LUiz Nagel, "crias"
(no bom sentídol) do "ma
g antígo'', pois, nesta ten

dä dê trabalho exercitam
e exercitaram o manuseio
da palavra que, se usada
no sentido construtivo,
alcança os seus grandes
.objetívos e, se de forma

negatíva, concorre para a

desagregação da comuni
dade que a agasalha.
Cada jornal tem suas pe
cularíedades. dividindo

.

.

.

. :Noyo pipiomata.
Categona e pra quem tem.

Quem tem Diplomata, sabe o 9!JC � categOria tlnica. Isto � tão aut0m2tKO quanto a

Venha
..

�queoDiplomatatml.AIW,dc�m;maisdo:qutis50;Muitomais.
-

e-:
seti: O'pnmel�o:O Diplomata tem-confu!lO, nnUloJuxo e é-pmprio daS.pa.soas gut: gostam de estar à frente.

í&iIrio.você. Esabe de umacoisa?O Diplomata, aI6n do_4 ciIíndJOs. também tmI4'nova
�.�omotor de 6� a4kooI.l}mais polEnte da�I Mas-, $C ele E-possan�, tamb6m
ESofisticado. Mwto sofisticado. Por-caem�: o banto tt.ueuomil com apoio pm obesa e

í�-braçocenaal. Tem luz de Icitwa-deduplófoco. SombR:iracom espelho iluminado. .Emmendõrfer CO'm. Velec. I .tda,..R�nto dos bancoscm 1dudo tOtdê.<.onsolerom extoftIIo,doudo de cinzeiro Cl acendedor eIl
Ipmcompanimento trascim. Aramdicionadoe�hidtáulic:a normale de linha complementam -

:�taSOf1SUcaçioromnnUIDCXIIÚoIto.'MasislosloapcllanJJlllI5dcWhcs. ".A, .6_1 -.._ It '

Omelhormesmo'YOt'tpnrisa_dep:rco,FonanIO,IamtWUapqo .Wh- AV. &Uf&I.-. �$7 - Ponea 72006.SS, 72-0060 e 72-0969
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-

sua participação numa' es-
-

cala' .anotando
-

o que de
positivo ou negativo te
nha praticado na comuni
dade em que se instalou.
E a diferen-ça entre os d-o�
is extremos é que lhe dá
a credibilidade dê pen:nâ
necer ou não no seio -dã
comunídada em tIUe äÜlit
Os editores são joVe�s í:l
é na juventude é na re

novação de valores .,q�@
se procura à contínuída
de de uma ímprensa dís
posta a aceitar os g��m
des desafios dos homens

ligados à área da comuní
cação.

.

r
.

Nâo fosse, o nosso obsti
nado desejo de pràçla�
mar a verdade na infor
mação, não teríamos. ehe
gsdo ao 66'1 ano de exis
tência, transíormando o

nosso semanário no "rnaís

antigo" do Estado. em

cuja luta tombou recente
mente um jovem idealis
ta:' Antônio José Gonçal
ves. E ele era amigo dos
dois.
Facilidades e felicidades
aos editores dó JORNAL
DE GUARAMIRIM.
Eugênio Victor Schmöckel

MILAGROSA Virgem do
RoSlá.tt> de Pompéial-Aco-r
lhe-me sob a Vossa pr0te_
ção e amparo.Em. prova do
meu· afeto para

. Convosco,
ofereço-vos esta luz que a

cenderei todas as quintas
feiras em Vossa honra.'
Consolai.me em minhas
aflições e pela ventura que
tivestes em hospedar Nos
so SenhorJesus Cristo. In
tercedei por minha família,
socorrendo.nos em nossas

necessidades e concedei-me
a graça que Vos peço (Pe
de-se a graça}. Coração
Eucarístico de Jesus, rogai.
por nós. Reze um pai nosso
em intenção da pessoa que,
lhe deu a novena e uma

<\ve Mapa à Sagrada Pai
xão de N.Sr.Jesus Cristo.
Reza-se esta oração nove

quintas-feiras seguidas e

acende-se uma vela na hora
de

_
rezar. Mande publicar

assim que receber a -graça.
Nota: Bsta milagrosa ora

.ção concede a 'graça antes
.da .noaa quinta.feira por
mais difícil que ela seja.
-Por várias graças alcança
das. Marlene..

-----

I
, !
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PÁGINA'Jaraguá do Su! ..... Semana de 22 a 28 de junho de 1985.

JOGõS SESIANös DE SALÄO
MOVIMENTAM EMpRESAS'
. O Conselho Desportivo Sesia
no ,é o Centro de Atividades do
Sesi de Jaraguá do Sul deram
inicio ontem, dia 21, aos 2°s Jo

gas Sesiarios de Salão, com a

participação das empresas
'

Ne
ves, Marisol. João Wiest, Mar
catto, Maiwee,' Gráfica, Bombeí
ras, Seara, Menegotti, Ind. Reu
nidas, Dalmar, Frigumz, Argi
Wég e Helgamar. Canastra, do
minó, general e truco masculino
foram as modalidades iniciadas
ontem à noite, no Sesi e, ainda,
xadrez, no Clube Jaraguaense
de Xadrez e· sinuca, na Associa

ção Atlética Kohlbach. As de
mais modalidades serão desen
v&i'vidas a partir das 14h:�0 des
te sábado, no Sesi, e o tênis de
mesa masculino' e feminino, te

rá lugar na Associação Recrea
tiva Weg.
Por outro lado, no proximo

domingo, dia 30, às 9 horas, ini
cia-se. a Prova Rústica Sesiana,
com a participação' de atletas
,das naípes masculino é Iemini- -

I

no da Marisol, Bombeiros, João
Wíest, _Menegotti, Marcatto.
Malwee, Gráfica, Weg, Dalmar,
Jaraguá Pabríl e Kohlbach.
PILOTOS JARAGUAENSES
AINDA LIDERAM o ESTADUAL
Um

-

grande público acompa
nhou no domíngo, no Autódro-

'

mo Artbur _ Breithaupt, de Jara
guá 40 su.. a' quarta etapa do

Campeonato Catarínense de Au
tomobüísmo, que teve como

príncípaís destaques os pilotos
da Kphlbach, a escudeira me-

"

lhor organizada t estruturada do
Estad.Ó,

_ 'que obtiveram vitórias
nas categorías força livre' e 1600
cilindradàs:' Na ,cat�gorià: 1600
cc, ,o piloto Orlando ,jPadiiha"
de SoUZA foi o vencedor; assim
como foi campeão Sávio Murila
�vedó_ no for:ça livre, ambos
da Kohlbac_h, que agora lideram
absolutos o campeonato,fruto do
bom rendimento dos seus carros,
com 66 e 63 pontos, respectiva-
mente.

. ,

'Este a.noi Oriando foi o ven

càdor', das etapas reálizadas em

Sã:o Carlos, São Bento e Jara
guá: e Sávio ganhou 'em São Car
los' e' Jaraguá. A pi:omoç.ão foi
do Jaraguá Motor Clube, com a

supervisão da Federação de Au
tomobilismo do Estado de Santa
Catarina.,A próxima etapa será
no dia 18 d� agosto, em São Ben
to'do :Sul e·'após esta, Qutr'1s cin
c.o estão programadas para a

temporada.
BOTAFOGO VENCE O CLÁS
SICO -E LIDERA ABSOLuTO
·',O,clássico Cruz de M;:llta e

Bota,fogo, disputado sábado em

Rio da Luz, pelo Campeonato Es-
tadual"'Amador; GTUpO 5, em sua

!er,ceira rodada do 'returno, on

de 've,Fificam-se incidentes lamen
táveis, foi vencido pela equipe
da Bana ,do Rio' Cerro, por 2 a

I, que continua liderand,) absa- ,

luto o certame ·em seu ,grupo,
'com: 16�:ppn:t.os, cm® fi anais do,·
que:,o segundo colpcado. Em Jo
iAvllle, a Embraco derrotou a

Tupy, 2 a' O e, em. CQlupá, o D.

CORREIO DO POVO

x Karkêí,
COMEÇA AS FINAIS DO CITA
DINO ADULTO DE FUTSAL
Urbano 2 x 1 AABB, Coneza

8 x 1 Arweg, Marisol 2 x 6 Mó
veis Weber e Coneza 7 x 2 Ja
raguá Fabril, foram os resulta
dos das rodadas realizadas se
mana passada. pelo Campeona
to Citadino Adulto de Futebol
de Salão, cujo returno foi encer
rado terça-feira, na Arweg, o

portunidade em' que jogaram
Fabril x Urbano, Coneza x Mari
sol e Unibanco x Arweg. Naque
la data, foram conhecidas as du
as equipes que ao lado da AABB
e Jaraguá Fabril iniciaram on

tem, sexta-feira, o quadrangu
lar final que apontará a campe
ã da temporada 1985.

,

E ontem
também foi decidido o titulo do

Campeonato Juvenil, entro Ar

weg e Urbano. No primeiro jogo,
dia 14 passado, o

_ Urbano havia
vencido por 1 aO.
INFANTIL DE FUTSAL- REUNl·
RÁ LIGAS- NO DIA 26

'

A Federação Catarinense de
Futebol de Salão 'marcou pare o

-día 26 deste mês, na sua sede, a

realízacão .do conselho arbitral
para o Campeonato Estadual de
Futebol -de Salão Infantil.'Estão
sendo convocadas as' Ligas de
.Plorianópolis, Joínvtlle, Brusque,
Canoínhas, Campos Novos, Ja
raguá do Sul, Itajai, Blumeneu.

. Rio cio Sul, Joaçaba. Vldeíra,
São Miguel do Oeste e Criciú
ma. Ás .demaís Ligas não terão
condíçõês tlê participar (ias cam,
peonatbs estaduais infantil! ju�
yenil e �dl.ilto. As Ligas que fo
ram relacicnadas ê que não rea�
Hzaram o çampeonato Infantil,

, não. partiçl..barâo do estadual ju
venil 'e adulto; �egundo a FCFS.
CORUPAENSE :E :FAIXA' PRE
TA DE KARATE.
O corupaense Renato Adler,

aQS 25 anos, pa-ssou à faixa pre
ta, 1 ° graU em karatê, sendo a

provado pôr lima banca exami

nador� formada por faixas pre
-tas de 20 a 8° graus no Tênis
C,lube 'de Santos, mediante exa
,me realizado no final de mato.
Desde os 15 anosRenato prati-,
ea o karatê na Associação ';oin-

villense de Karatê, com o pro
fessor Suzuki e hoje já p.nsina

,

uma equipe em Corupá e outra
.,

em Jaraguá do Sul. Seu mestre

principal é Yoshide Shinzato, de
Santos, São Paulo.
'FUTEBOL SUlÇO DA :QdAM
MOVIMENTA GUARAM,.:RIM
A quínta rodada do 5° Cam

peonato de Futebol S!1í�Ç9 , d�
Guarami,riIIi, realízado e' patro
cinado pelo desportista Lourí
valoStoínski, rios Campos da I
mam e da Feira de Móveis, 'a

presentar os seguintes resultadós:
Casa Martini' 3 x 2' CEFfBB, A
jax O x ovna. Imam O x O Wag-

, ner, Transportes' e Pp$to -&ud
nick 3 x 2 Moveis Berlim. Hoje
jogam CEFfBB x Movf3is aerlim,
Casa Martini x Ajax e Imam x

Vila e amanhã, domin�,o, .P�J:Q
Rudnick x Wagner Tr,ansport�$.
VOLmOL ADULTO D:GFlNE PE
TALHES HOJE À TARDE
A Liga' Regional de 'Völib01' e

Basquetebol, presidida por �'Ra:1f
Egerland, realiza às

_

14_ nores

deste 'sábado, no Centro 'de "'!A

tívídades do Sesi, reunião cem

as equipes inscritas pére tratar
sobre o Campeonato de Vo1i:-

, bol: AduUÇ>, que começará r>. no

dia 29, quando será entregue rQ

regulament-o, .bem cOlÍ\0 es �
belas 'e deflníeão dos 'locais .dos
'jogos: P.artiei�rão .no -AÇÜll�9
"Femmino ,;. ',Menegqtti, HeJ.gâ.;,
mar, AABB, Clube. das .Doze,
.Kí-Kaska, Weg, AGV" �_al:w�
e Marcattb e; no Mascutíno
;Ki-Kaska, Weg,. _AGV, _Mà��eE},
Kohlbaêh:-b 'Kohlbaçh-2 'e ,. Po-
,meróde'., .' " " '. .

...QU.(tRO ',JQßO.s' MO�E�.
.r: TAM O' PFtR1'AME· ..BANCAR10

, -:',Z"Mêréa:paulo-XSulbrasilê_ir�;._J�:a�
cional x Bamerind'us .:Je Best e

ßamerindus -JS -x" Unibanco/ 'á

partir' -das �14 'hoTas, lia> Coináffio
,Artur Müller,' darão' connnuiqa
de- ao Campeonato Bancárió, 'cem

.

súa segunda' rodada uo -returno.
Os resultados da rodadac-anleriör
foram Bamerihdus JS 4 'x '4 SUl ..

.brasil€Í'fo, MeI:capaulo.4 ..x ,3

Bamerindus GM, Nac.iona,J 1 Je: .1

Besc -e Bradesco W x _O Unlb�
co. Na liderança oonti;nua.o-M,er
capaulo com 1;4 pontos,._seguido
pelo BradescQ .13 e Sll.lo.ra.s.ilei:
.rO 11. ,Celinho" da ,Sulbras,ileirp,
é o artilheiro _absoluto, cc.m, 27

gois.
-

Pedro II perdeu outra, 2 a O, pa
ra o Ipíranga de São Francisco.
Após esta rodada, a classifica
ção aponta o Botafogo com 16

.

, pontos, Embraco 11, Atlético la,
Cruz de Malta e Tupy 9, Ipiran
ga 5 e D. Pedro nenhum ponto.
Três partidas darão contínuí

dade ao Estadual Amador neste

final-de-semana) pela quarta ro

dada, entre Cruz de Malta x Em
braco, D. Pedro x Tupy e Ipiran
ga x Atlético.

'

TERMINA O PRIMEIRO TURNO
DA SEGUNDA DIVISÄO
Avaí x Aliança, Ponte Preta x

Guarani, Grêmio Garibaldi x XV
de Novembro, Malvice x Vitó
ria e Cruz de Malta x Alvorada,
são as partidas programadas pa
ra este final-de-semana, pela de
cima-primeira e, última rodada
do primeiro turno' do Campeo-

, nato. da 2a Divisão da Liga Jara
guaense de Futebol. No final
de-semana passado, os resulta
dos toram: Ponte Preta 1 x '2 A
vai, com Ricardo Nardt no api
to; XV de Novembro 2 x 2 Cruz
de Malta (Alberto Taranto] . Al
vorada 1 x O Aliança (Walde
mar Vieira], Grêmío . Garibaldí
2 x 3 Malvice (Ivo Aldrovandí)
e, ainda, Vitória versus Guaränl,
paralizado aos 17 minutos do
primeiro tempo em funçãö dê
problemas havidos; que orígína
ram em duas expulsões" entre ou-

'tros incidentes .relatados pelo
árbitro Ivo Aldrovandí,
A Segundona tem con.o líder

.o .Alvorada. que venceu todas a

té aq.ui,� e além da partida não
'concluida domihgo entr� Vitó
ria e Guarani, deverá ser ainda
realizado o jogo entre Cruz de
.Malta e ,Avaí, adiado do dia 6,
'de junho.
TRANQUILO, VARZEANO TEM
RODADA NO C.A.BAEPENDI.
Sem incidentes maiores que

venham a empanar o brilho da
,. competição, (> 30 Campeonato
Municipal Varzeano da Divi
são Municipal de Esportes, está
-realizando as rodadas intermedi-'
árias da ptimeira fase de clas
sificação. No domingo, dia 16,
no Estádio João Lúcio, do JQão
Pessoa, a. quarta rodada das
Chaves Verde e Amarela, apre- ' ,

'

Estado de Santa Catarina
sentou os resultados: Fluminen- Prefeitura Municipal' de Jaraguá do ·Su�
se 2 x O Portuguesa, Nova Ali- , DECRETO N° 1.144/85 /

ança 1 x O Seara, GUdrani 3 x 2 Declara de Utilidade Pública, DaTa fins .de de-
Co rinthians, Canarinho 1 x O saorooriacão ami�á�l ou iJld�cial, p jtJlóvel
Cohab, Arsepum 1xO Atlântida' que esoecifka.

'

2 2 O Prefeito Municioal de Jar-aguá do Sul. ,no ,u- ,

Independente . x SAntonio
so de suas atribuicõßs leQais. � nos termos do,Art. 6°,!:lo De-"

e Fruet O x O Figueirense. A par- creta Lei, N0 3.365, de 21 de 1unho de 1941:, ,

I

tida entre Cantareira e Soturno DECRETA:· ,

foi transferida para, as 11 horas Art. 1° _'Ficâ declarada de Utilidade Pública nata fins \

deste domingo, no Baependi em 'de desaorooriacão, Dor via amiQável ,ou' fudicial.
.

a ,.á-r�, ®
'

553,05 . m2 do imóvel de orooriedade <ie INGRID JANS.EN
função do jogo entre as söleçães WELTER.sltuado aos fundos da Rua AUQu�to. Mielke. rr�Q�5tr$i-do Paraguai 'e do Brasil. do no Livro N° 3-V, fls. 149 sob o N° 41.923, do Cartono de

.

A quarta rodada das' Chaves Re�istro de Imóveis da Comarca de JaraQuá do Sul. oªrd finß
Azul e Vetmelha, amanhã, dia de a-bertura da rua que dá acesso a Dante nova, sobre o Rio

23, no Baependi, prevê as par.ti- :ltaooc'Ärt. 20 _ As desoesas decorrentes do oresente �Cl'etodas a partir das 8 horas. envol- ,correrão Dor conta de dotação Ol'óoia ,do Orcamento VIPente.
vendo Rio Molha x Columbia Á'rt. 30 "- Este Decreto entrara em, vigor n� data de sua

Olaria x Vila(Lenzi, Pinheiros :x; p.uölicac.:ão. revogadas as 'dü,ooJ;icões eID; contráno.
.

Tubarões, Vetera,nos x BanQu,
. , . JaraQuá do SuL 11 de lunho de 1,985.

: DURVAL VASEL IVO \KO�L
Floresta x Canto .do :Rio, Man.

.

;Pl.'efeito Municipal Secr. de Adm. e Fln.
chester x· SQ_ntQ_ Lu�iQ. e -B:i-a�il :_:..___�-::==.:......:-:-�...:_-�....".....�..,..,..".....,........_._".,..,""""".......r.=-=-=-==-===="
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As Anotacões de Flávio José
I

*'* Está marcado para o dia 06 de julho, às- 17h30, no

Ginásio de Esportes "Horst Verch", a apresentação em

Jeraguä o Sul da Orquestra Educação do Talento, da

Capital do Estado, que virá à convite'da AABB. A pro
moção tem o apoio da Fundação Catarinense de Cul
tura, Secretaria Municipal de Cultura e SCAR, com o

patrocínio do Grupo Weg e �a Carroçarias Argi Ltda.·
•• O PDS de Jaraguá do Sul, reúne o Diretório às 19h
30 de sexta-feira, dia 28, para tratar, dentre outros as

suntos, sobre o posicionamento do partido no tocan
te 'as coligações, candidaturas para 86 e assuntos gê
rals. Segundo o presidente Dr. José Alberto Klítzke, o

encontro reveste-se de grande importância para o par
Udo, e para o qual convidá para a participação. .'
•• Noticia divulgada a ano e meio atrás pelo "CP" da

pretensão do PDT formar Diretório em Jaraguá do Sul,
foi recebida com indiferença. Hoje, a meio do contur

bado quadro político, existe movimento para a implan
tação do partido do governador Leonel Brizola em Ja

raguá apoiado por pedetistas de Joinville. Os contac
tos vêm sendo mantidos e convites feitos.

,**.0 PDT, com a propalada ida de Jaison Barreto e

do próprio Bsperídlão Amin, tende a crescer. Tem ba
, sê . socialista e é opção àqueles que. têm esta ideolo

gia. O PDT, aliás, poderá fazer vérías prefeituras de
..capitais, dentre elas a de Porto Alegre, que tem co

mo candidato a prefeito o ex-deputado Alceu Colares
e como candidato a více, o jaraguaense POlibiõ Braga.
.* O deputado, Roland Dornbusch que está assumín
'do por um mês a presidência da Assembléia, foi pro
tagonista de cenas insólitas sexta-feíra, durante a as

sinatura dó convênio do Pláno Diretor. Além de au

'to-promover-se, criticou' empresários, denunciou as

manobras de Joinville centra Jaraguá do Sul e, de

quebra, defendeu o governador Esperidião Amin.

," .

Para o deputado, o Governador não' está discrimi-'
Ilando as Prefeituras do PMDB e considerou uma in

jusUça o que fizeram os prefeítos indo a Brasilia re

clamar do Governador. Disse que foram por indução
de um prefeito (Ale�andre Puzyna) e que o próprio
prefeito WIttIch Freitag, de Joinvllle, por exemplo,
.tem reiterado que nlo tem reclemação contra o Gover-
no/Estado.

.

.* As colocações do deputado causaram certo' mal-és
tàr, pela inoportúnidade do momento. Muitos tiveram

que: engolir em seco e digerir o rompante de Dorn i

busch, que confirmou a sua aliança com o PDS. E li

cada afirmação dirigia-se ao "nobre deputado Octací
Iío", que limitava-se a menear a cabeça. Sinceramente,
não dá pera entender mais nada.Morro e não vejo tudo.
.. Nlo está de todo decidida chapa única à Convenção
do PMDB, como 9 anunciado. A ala dissidente, apesar
o compromisso, poderá bater-chapa. Reuniões têm se

sucedido e pelas Informações, para -ao composição da
Executiva, a ala do Prefeito ficaria' com a presidência
é tesouraria e os dissidentes com a vice-presidência e

tesouraría. O imbróglio continua.
•• Pelo que 'se observa, as desconfianças são mútuas

�tre as duas alas. Comenta-se que para a presídên
cía Ivo Konell seria o candidto e Aristides Panstein o

tesoureiro; enquanto Regínaldo Schiochet e o "Dr. Fo-
.

gaça dividiriam os dois cargos restantes. E como lobo
�ao. engole lobo, trava-se uma verdadeira guerra sur

da nos bastidores do PMDB de Jaraguá.
'•. De cocheira: Cometava-se que o secretärío-execuü-'
vo da .Amvalí, Dävto Leu, teria sido convidado para
ocupar a Chefia de Gabinete da Prefeitura de Jaraguä.
!IEm Corupá, um vereador pedessista assanhá-se e po
derá

.

cair nos braços do PFL.!IPoUtico local ameaça
tomar público aquele Que seria conhecido como "o
episódio da cortina';. Acontecido recentemente.

BALAS E CAFl! S ASS. E

O PRAZER DE FAZER'

BEM PEITO

PROVEI

Senai treinou 20 mil pessoas 8 comemora 10 anos
quines doadas pela Igre
ja Evangélica de Confis
são Luterana do Brasil,
Decoridos dez anos, as

números atestam o quão
eíícíente e útil tem sido o'

Senai ii região. No perío
do, 19.591 pessoas (até
maio/8S') foram 1reinadas,
resultando 1.311.391 ho
mens/hora/treinamento .

e

97.050 horas de jreínamen
to.

o CT do Senai está comemorando dez anos de

inauguração

Convênio

poluição
o Secretário de Planejamento Aristides Panstein.

-

nartícínou de 03_ a 05 de íunho. em Florianópolis, do
I Seminário Catarirtense sobre Administracão de Ba.
cías Hídrozréfícas. nromovído pela Fundacão de Am-

. oaro à Tecnolozía e ao Melo-Ambiente-Fatma. rrue
reuniu cerca de oitocentas pessoas ltzadas as prefei
turas. órQãps estaduais e empresas. De Jaracuá. além
do SecretáI)i.o. participou também a Eletromotores WeQ.

Sezundo Aristides .0 Seminário serviu nara cons

cientizar sobre a nreocuoacão cue as' orefeituras e as

indústrias. nrincinalmente. devem ter com relacão ao

meio-ambiente e a nreservacão dos mananciais de á
Qua aue gradativamente vêm sendo exauridos e com

nrometídos .. O Secretário de Planeiamento da Prefei
tura de Jarazuá do Sul informou aue o presidente da
Fatma. .Iosé Maroues Vieira. mostrou o estado em uue

se encontram as Principais bacias hidrozráftcas cata
rínenses. ·onde observou-se aue a bacia do Itapöcu,
anesa.r de crítica e auase atinQindo níveis de satura
cão com relacão a Doluição e lançamento de metais
oesados. ainda há condições dé realizar um artmlo
trabalho e reverter a situacão.
CONVl3NIO COM A FATMA .

Aristides declarou ao "Correio do Povo" aue 'Se '

encontra em fase de estudos a assinatura de um con

vênio entre a Prefeitura e a Fatma. criando'mecanis
mos aue obriQuem as indústrias novas e as atuais crue

vierem a ser ampliadas. a obterem hintamente com os

alvarás de licencas de construcão. o' licenciamento
Dor parte da Fatma. no aue tanQe a instalação de eaui-

.

oamentos oara o tratamento de deieto.s. O documento
setã riszorosamente observado, atra\Yés' dª, ação con-

iunta Prefeitul'alFatma. ,

. No 'período de 24 a 28
de junho, o Centro de
Treinamento do Senaí de
Jaraguá do Sul comemo

ra o seu décimo aniversá
rio e uma promoção di

nãmica será cumprida, vi
abilizada pela direção e'

pelo Departamento Regio
nal do Senat, através do
Dr ..

'

Célio Goulart. Se

gundo o diretor do Cen
tro de Tteinamento, Pe
dro Paulo' Pamplona, a a

bertura da semana de co-
- memorações está marca - .

da. para as 8.horas do dia
24, com ciclo de palestras
por ex-alunos do Senai
que o freauentaram em

1975; no dia 25, as insta

lações estarão' abertas à

visitação pública, das 7h
30 às I1h30 ,e das 13 às
17 horas; no día 27, às
19 horas, haverá pales
tra para a classe empresa

rial no Centro Emnresa
rial -de Jaraguá do Sul f':Q
bre o tenia· "Formacão
Profissional no

.

Brasil",
na qual se farão presen
tes o Diretor Nacional do
Senai, . Dr. Arivaldo Fon
tes e o'Diretor Técnico
do Departamento Nacional
Dr. Lauro Pio' de Miranda,

o encerramento. da pro
gramação está previsto

·

para O· dia 28, com um

torneio de futebol suíço
entre alunos e funcioná
rios do Centro de Treí-

. namento.

UM POUCO DA
HISTÓRIA
No dia ·24 de junho de

1975, com o crescimento
· industrial do Vale do 1-
tapocu .

e a instalação de
novas empresas, a região
passou a sentir carência
de mão-de-obra especialí
zada, era inaugurado o

Centro de Treinamento
do Senat, após realizados
estudos e detectadas as

necessidades de formação
profissional, os quaís Io-

·
ram feitos pela Associa
ção Comercial, com o a

poio a classe empresarial.
Para a ínauzuração veio
o então Ministro do Tra-.
balho, Arnaldo Prieto, e

no início' o CT era peque
no, contando com 912,46
m2 de área construída e

sete funcionários. O ter
reno foi doado pela Pre
feitura, os encargos de
construção assumidos pe
.10 Senai e parte das má-

vai controlar
. ambiental

PROJETOS ESPECIAIS

Há de se considerar que
Jaraguá foi pioneiro em

termos de Brasil na im

plantação de projetos es

peciais do Senai. Em 19
BO, foi implantado no Pa
ís tendo. como palco Ja
raguá do Sul, o Projete
Jaraguá I - Curso de Ini
ciação à Formação de Pe
quenos e Médios Empre
sários, reunindo 1.494 par
ticipantes e· 76 empresas.
Dois anos após realízava-,
-se o Projeto Jaraguá II .

Curso de Formação de Su
pervisores de Produção.
reunindo 446 participe
ções e 32 empresas. Em.
84, realizou-se o Projeto
Guáramírím 1 - Curso de
Formação de Pequenos e

Médios Empresários,' en-,
. volvendo 627 partícípan
tes e 58 empresas..
Neste ano, no dia 24 de.

maio, iniciou-se o Projeto
Jaraguá III - Curso de A-·
perfeíçoamento 'pare Su-�

pervisores de Produção na.

Indústria de Confecção,'
com doze módulos, qua
tro dos quaís já realizados;
E para o segundo semes-:
tre está previsto. o Proje
to Jaraguá IV - Curso de
Formação e Aperfeiçoa-,
mento de Admínístrado-.
feS de Recursos Humanos.
para encarregados de se

tor de pessoal das. peque
nas e microempresas e

para os profissionais da
área de recursos humanos.
das médias e grandes em-:
presas .

O Senai oferece em J�'

raguá do Sul cursos nas'
áreas de mecânica, .eletrt
cidade, desenho, operaciö=
nais, de segurança e SU�

pervisão e gerência." É .

diretor. do CT o Sr. Pedro'
Paulo Pamplona, que teve

como anteces.sores 'Paulo'
. dos Reis, Jerônimo Loz .

e

Luiz -Durieux Sobrinho;'
Abílio Daniel é o supervi
sor de Aprendizagem, -.so-

. lange Mendonça é a- 6ti
entadora educacionar, Es
ter Medeiros a agente de'
treinamento Ei seis profes-
sores formam n corpo. ·do.-

.

cente e igual número for-.
mam o pessoal de apoio
do . CT que está comemo-'

.

rando () decênio de iilau;.,
guração.

f .

-
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