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Inaugurado

CAMPANHA DE PRE-
.

. VENÇÃO DE ACIDÊNTES
No período de 14 a 20

de setembro, será.' reali
zada em Jaraguá do Sul,
a 2l.l Campanha Muníclpal
de 'Prevenção de Aciden
tes de Trá,nsito-CAMPAT,
com. o propósito de cons

eíentízar e alertar a po
pulação, dado o elevado
número de acidentes de
tränstto ocorrídos ultíniá
mente. '

..

A questão está
virando uma 'psicose e

buscando uma solução é
que será desencadeadà a

Campanha que envolve
rá à Associação de Adml
nístradores de' Pessoal,
Viação Canarinho,. im-

.

prensa, policia, clubes de

IserViçQs" Uere, pl"efeitQra",
Igrejas, conj1,lntos musi
cals "e revendedoras de
motoçlcletas. A prlmeira�
reu,nião com a (:omtssão
organizadora aC,on�eceu, ,

qUinta-feira, dia 1�, à noi
te.

, JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SfMBOLO DA FAMíLIA JOURD�N

o Monumento' dos Pracinhas

eapitál Sul. Americana do
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Erusc construirá linhas na região
Na' presença de um ,foi, guardado um minuto do Presidente da Associa-

A ERUSC _ Eletrifica- tando somente pequenosgrande público, e com o . de silêncio em honiena- ção Nacional dos Vetera- cão Rural de Santa Catari-' ramais ,decorrentes do,
prestigiamento de prefeí- gem aos mortos em. com- nos da FEB:

. "na, tendo à frente o seu
. crescimento vegetativo .

. tos, vice-prefeito, verea- bate e aos veteranos já Na . mesma solenidade diretor-presidente Paulo
dores e autoridades ecle- falecidos.' foram entregues 'meda- Roberto Bauer , realizou
síásticas e militares, foi, i- Em nome 'dos vetera- lhas e diplomas. O coman- no final da semana passa-naugurado sábado, dia 27, nos da FIm de Jaraguá dante do,62Q Batalhão de da reuniões em GuaramÍ-
o Monumento dos Praci- do Sul falou o Tenente Infantaria, de Joínvííle. rim e em Corupá, paranhas, na Praça do Expedi- Cláudio Martins da Silvei- Coronel Silvio Paulo' Ca- viabilizar a construção de

.

' cionário,' uma homena- �
ra Lima, que agradeceu a sali, entregou' ao ex-pra- linhas nesses Munícípíos

gem da comunidade. [ara- ,. ho�enagem perpétua que cinha Helmuth Utpadel; a" Em Guaramirim, nos dias .

guaense aos veteranos da i a cidade- lhes presta. O, inedalha Cruz -de Comba- 26 e 27, aconteceram teu;'
FEB e uma, reverência à- � Ten, Cláudio' é delegado" te de Prímeíra Classe, err.. '

. niões, das quais partíciqueles que tombaram no do Serviço Militar,' Da' quanto o' 3Q sargento da
param a Prefeitura, Erusc,cumprimento do dever, na mesma forma usou. da pa- Reserva, Brunö Scheíbel,: Celesc e as· Comunidades2a Guerra' Mundial, O lavra 0. Major -Ruí de 0-' recebeu däs mãos do ve�: beneficiadas. A linha deMonumento foi talha- ,liveira Fonseca, ein nome terano

'

jaraguaense 'Ha- João Pessoa, com 4ó315m,do em granito vermelho, APAEs reúnen- roldo Schneider, radicado' atenderá a 21 consumido-medindo o corpo princi- em Itajai,
,

a Medalha de
res e a do km 14 da BR-

pal 3,5 m de altura. se em' Jaraguá .

Guerra. O Secretário' Bal- 280, proximidades da WegO prefeito Durval Va- - duino Raulíno recebeu o Química, de 1,886 metros,sel, filho -de expedícíoná- Vinte e três APAEs das Diplomä' dê Reconheci- 15 consumidores. Com es-
rio, fez a saudação, quan- regiões Nordeste, Norte, mentó' da ANVFEB e o tas obras, Guaramirimdo também entregou ofi- Médio Vale e Vale do j ; Prefeito Durval' Vasel,- dí- será "fechado' com redescialmente a rodoviária, tajai estarão reunidos "a ploma e a medàlha Mare- de energia elétrica, res
que foi

.. remodelada e on- partir' das H horas deste chal Mascarenhas de Mo�'
de foram .ínvestídos Cr$ sábado, em Jaraguá do raes .entregus pelo Major'
80 milhões. O Padr.e Jo- Sul, no 'Clube Atlético Rui Fonseca,

'

O Hino do'
ão Heidemann �. o Pastor Baependí, com o objetivo Expedicionário marcou O'

Ingo Píske procederam a principal de discutir a es- encerramento
-

das cerí
bênção ecumênica do Mo- , trutura admínístratíva e � !!!_ônias,_,__

" .. ,.
'

",
num,en!o, :e, ato .,

contínuo, politica de ação das enti- 'KONDER REIS -HOJE EM
dades. Na tarde de ontem, CORUPA .:
sexta-feira, . presidentes e A Associação dos Ve-
representantes dessas A-' readores do Vale do Ita
PÃEs, reuniram-se na se-' pocu,' íundada em abril
de . da entidade jaragua- 'do ano passado, realiza
ense. tratando 'de 'assun- Ineste sábado, 3 de agosto,
tos comuns à' ambas. Ia partir das 9 horas; '. no

N<) encontro deste sába- Salão Paroquial de Coru..

do, participarão professo-' pá� a SUa reuníão trImes
res, técnicos e as direto-' trai, sob a 'presidêncfréV
rías das APAES. . Marca- do. vereador Ernesto Fell ..
rão presenças o více-pre- pe Blunk. O .. príneípal
sidente nacional das APA-' destaque do encontro da
Es para Santa Çatarina, Avevi será a palestra do
Aldo Brito e o Superínten ex-governador do Estado
dente da Fundação Catarí- e Secretário Bxtraordínä,
nense de Educação Espe- río da Reconstrução, D:.:.
cial, Dr, Álvaro José

.

de Antônio 'Carlós Konder
Oliveira.

.

Reis, sobre "Constítuínte", A Prefeitura Municipal,
A APAE de Jaraguá do às líh.

. .' através da Divisão Muni-

Sul define na próxima se- _ Ao' meio' dla ii Câmara cipal de Esportes e dentro
, , -" do Programa Esporte paramana a programação a de Vereadores

.

oferecerá
Todos, realiza' neste -doser cumprida durante a um almoço de confrater..

Semana do Excepcional, nizac;ão_ e Ás 14h inicia..se mingo, a partir das 8 ho�

de 21 a 28 de agosto, e a primeira 'ro�ada,' d�' ras, a Manhã do Lazer, ho
um 'dós eventos será a Campeonato de Futebol Conjunto Habitacional da E neste sábado e do-

d d
..

-

d -A i' "T Cohab de " Três Rios do mingo, o Grupo Escoteirofeijoa ii marça a para o de Salão a vev aÇa Jacoritaba realiza um a-
dia' 24, ao meio' dia, no Udo Wá,gner", B,O Gi.misio Sul. Uma programação es-

- portiva, 'cultural,' reCrea- campamento, em uma pro-Juventus. Os cartões estao de Esportes Wllly-Cenna- t' di' prl'edade' nas l'medl'aço-e's$ 15 Iva e e azer sera cum-sendo vendidos a Cr no Gessner.
'd b de Nereu Ramos.

. mil. '

_�__

-=-:--=-=--= -:..-:..::::..�_.:.p_ri.....d_a_a_té_·....:o:__m_e_i_o_I_·a..:_,,_s-::o=-=-=-::--:--==----::---

Jaraguá é nossa cidade. Não perturbe;uãa destrua, "ã,o polua"ARTAMA .ExPositQr�s.•

JAAAGuA DO SUL

Capital Latino AmeriQana .do
Motor 'Elétrico

,

25/07 26io3
1 1
8 9
7 3
6 4

Nó domíngo, na 10caU
dade de Faxínal, em Co
rupá, a Erusc tratou com

a comunidade e líderan
ças do munícípioia cons

trução da, rede, de ener
gia elétrica rural, em en

contro coordenado pelo
, presidente - Paulo .

Bauet,
com a' participação dó
prefeito Albano Melchert,
A rede de Faxinai terá
12,378 .metros .' e vai aten
der a. 36 propriedades. 'E,
,antiga aspiração dos mo
radores e um compromís
so, do .ex-deputado .Octa
cílio Ramos. desde o seu

primeiro mandato, que' co
meça a se tornar realida
de.

Festival dó Folclore dias 17 e 24
Valorizar. as raízes his...

tóricas e culturais das co

munidades, estimular o

conhecimento sobre o' fol
clore catarinense, em es

pecialo da região e viven
ciar usos e costumes re

gionais, são os objetivos
do 5Q Festival do Folclo
re da 19a UCRE, que se

rá realizado no Ginásio
de Esportes ,�rtur Mül
ler, no próximo dia 17 de
agosto, às 14h30min e no

Ginásio de Esportes Ro..

dolfo Jahn em Guarami
rim; no dia 24 de agosto,
no mesmo horário.

.

.

Participarão do Festi-

val a EB Heleodoro Bor
ges, com "Samba- Meu
BrasilBrasíleíro": ElfCruz '

e Souza; com "Folclore do
Mar'" CIP com "Desafio"
,

.. ,.. ,. f

CE Holançlo Gonçalves,
com "Folclore Brasílelro":
CE Abdon Batista, com
"Capoeira":" EB São' José
(Corupá) com "Charles
ton"; '. Colégio' São' Luís,

. com "Pouporrí de Can
ções Populares": CE Lau

.. roo Zimmermann, com "Fre
- vo"';' EB'Euclides da Cu
nha, com "Zorba, o Cegoi'
e EB Julius Karsten, com

"Dança Baiana"·

Lazer CohahManhã' do na

o comando do' Chefe da
DME, Raul Waldir Rodri

gues: O local será defron
te a Casa Comercial Scha
tenberg, no alto da Vila·
Cohab,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOTAS & NOTINHAS _ A festa' [ulína da Associação
dos Moradores do Bairro Vila Nova, realizada dia 20,
no Agropecuário, somou Cr$ 24.820.100 (bruto) e de
duzidas as despesas de Cr$ 15.161.680, deu um lucro
de Cr$ 9.052.420. A diretoria agradece aqueles que co

labotàram com a promoção. -1-11 O Rotary Club formou
a comissão para angariação' de fundos para O·Natal
da Criança Pobre.' Tal comissão é formada pelos com

panheiros Moacir Sens (presidente), Ildo Vargas, Joa

quim Salles e Vitória A. Lezzarís. III A Comissão Or

ganizadora do Baile das Debutantes
-

do Clube Atlético

Baependi, vem se reunindo para acertar detalhes
.

do
acontecimento. Atualmente já estão inscritas' nove

.

meninas-moças e outras deverão ainda fazer as .suas
inscrições. III O Coral Evangélico de Jaraguá do Sul

regressou segunda-feira -ao 'meio dia da excursão a

Assunção, Paraguai, onde se apresentou no final do
última semana. III Completa dois anos no próximo dia
8, o garotão Anderson, filho do' comunicador Ezdras

(Rosana) Felício. Parabénsl.

ITALO CASSIO MAYÊR

Coruja.
Artigos Infantis, bijouterias, perfumes e

coimétlcos
.Representante exclusivo doa famosos perfumes e

,

'Cosméticos L'Acqua Di Fiori.
.

Rua Bar�o d,o Rio Branco, 168-Jaraguá do Sul-SC.
.

FONE: 12-0695

Mamãe

Cetina Cabeleireiros
Atendimento personalízado por profíssíonaís

especíalízados em cortes de cabelo, penteados,
. limpeza de pele, manícure, pedícure, para deixar

você bonita, .atraente e charmosa.
Nosso endereço: Rua Gumercindo da Silva, H9 (ao

lado da CaiXa Bconömtce] --Fone 72-2165..

Decorações de Igreja e salão, buquês e

arranjos- pera aniversários e casa

mentes; plantas ornamentais é na

Casa 'das � Flores
(com 'entrega à domicílio)

Av� M�. Deodorõ n9 1.121, ao lado' da Praça
Paul BarriS

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

Relojoaria AVENIDA·
"Sempre um bom presente à sua escolha"

Na Marechal, �1 � .na_ ��lio _ V�r2.s. 11° _

9
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Gente & . Informações

as.

Encontra-se em nosso

melo, a Iívraría ambulan
te (caminhão com .Iívros]
da Editora SJnodal. com

venda de Uvros, discos e

fitas. no pátio da Comuni
dade Evanf!p.lJca luterana.
Está a dísnosícâo de todos
os Interessados.

, O Prefeito Durval Va- Completou dia 31, quar-
. seI e os Secretários Ivo ta-feira, quatro anos de 'í-

Konell e Balduíno Raulí- dade,
.

a garotinha Calliny, Neste sábado, 3 de a,

no, particlparam quartá'- filha do eneenhéíro Aris- gosto, unem-se pelos Ia

-feira à noite, do coquetel {ides (Marlene) Panstein. ços do matrimônio, na I
de lançamento do Hotel- ,Na tarde de domingo o a- greja Matriz, Aleixo Kos

Fazenda, empreendimento contecímento será come- IowskJ e Ivalina Rengel e, ,

. aue terá a participação
morado no BE!Íra Rio Clu- em Santa luzia; na Cape-

.

dos 'btlíonártos da loto de be de Campo. . la Santa luzia, .;.\rlldo Ro-
-

- sä e 'Lücía Rabelo. FeU-JI'oDlerode. O aconted�' O Clube Atlético Bae- cidades aos nubentes.mento deu-se em Po- pendi Iníormando que a-

merode, coordenado pela Inda tem titulos patrímo- No próximo domingo é
Secretaria de Turismo, do níaís para venda. A vísta o Dia dos Pais. No Bae
amt20' Prancísco Canela custa Cr$ 800 mil, ou em pendi, o ecônomos Rubem
Teixeira.

.

cinco vezes Cr$ 200 ou, e Ceni servirão . almoço
ainda, dez 'vezes Cr$ 'ISO coletivo,' devendo as re-Os participantes do 25°
mil. Em breve os títulos f 't 1Congresso Brasileiro de seryas serem el as pe os'

Olericultura, realizado em
sofrerão reajustes. telefones 12-0119, 12-2434-

Blumenau, de 16 a 20 de Já retornou da 'viagem'
ou 12-2236.

iulho, visitaram no dia 19 de' férias �mpI'eendida pa- A gincana promovida
Jaraguá do Sul, onde al- ra Buenos Aires e Barilo- pela Boate Caesat's Club,
maçaram no Monjolo e ehe, a economiária Denise em prol da' APAE, no fl
no Parque Malwee, além da Sflva._ Denise, que é nal da sem�a

.

passada,
do que fizeràm compras daqui de Jaraguá, é fun- foi bastante movimentadiJ.
em postos de vendas de cionária dá Caixa Econô- e cam boa particlpação,
malhas. Daqui, levaram mica Fede:ral, em Joinvil- onde a comunidade colabo
uma boa impressão. Ie. rou, com muitas doações.·
A APAE de' laraguá do FOi muito bonita e mar- O jantar festivo do Ro-

Sul, que hoje recebe 23 . cante a cerimÔnia de i- tacy -Club, '"na -próxima
entidades congêneres do naug,uraçi'o do M�numen- terça-feira, será na resi
Estado, marcou para o dia to aos, Pracinhas, sábado, dêI}cia do c:asal,.presiden-
24 de agosto, às 12 horas, na Praça do Expedlcioná- te Nêlson (NiniI'lha) do A-
no' Juventu8, nmá feljöa':'

' .

rio. "Äulórlaäões-dvls-;-Dil-
-

maräTCõsUC
- - ,---- .----,

dá. O custo do cartão é
Cr$ 15 mil e a, promoção
integra a' Semana dó Ex

cepcional, comemorada de
21 a 28 de agosto. Não
deixe de participar:
Do Comendador Alvim

Seidel, Relações Públicas
do Movimento Bandeiran
te de Corupá, vem a in

formação de que neste sá
bado, 3 de agosto, a par
tir das 20h, o Conselho de
Pais do. Movimento Ban-

.

deírante vai promover um
grandioso bingo no Salão
Paroquial e convida a

todos a partiéiparem.
Complêta 84 anos de

idade no próximo dia 06
de agosto, a Sra. Rosa
Costa, genítora da Dona
Geny Budal da Stlva- Pa-

.

ra marcar a data, os fa
mílíares prestarão uma ho
menagem na residência da
Dona Geny. Nosses para
bénsr.
O poeta e teatrólozo

Juarez Andrade' Lopes,
diretor do Grupo Teatral
da SCAR, recebeu uma

nova menção -honrosa.
Desta vez, da Azêncía de
Noticias . Brasília, nela
participação no "VI Con
curso Nacional de Poesi-

,

'''''1

Utares ,eclesiásticas e um

bom público prestigiaram.
o acenteeímento.

- -

A Juventude Evangéli-
ca . de Jöínvílle, estará

·

neste sábado em Jaraguá,
para uma noitada artísti
ca, às 20 horas; no s�lão
comunal. Para o evento,
será cobrado um ingresso
individual simbólico de
mil cruzeíros,

Já circulando os convi
tes pará o "Bai,le de Ailt�
versárlo", do Beira Rio no

dia 20 de setembro, às 23h,
com música do Grupo Ca
ravelle, de Porto Alegre.
As mesas e ingressos são
limitados.

Troca idade dia 06, o

ex-prefeito Victor Bauer;
dia 1, o engenheiro Edu
ardo Ferreira 'Hom; dia 8"
o vereador José Gilberto
Menel e Lúcia Mendonça

.

Gonçalves e, no dia 9, a
Sra. Mônica Schmídt Me
negottíSchünke, Parabéns!

A garota Meire Crístíne
Pedrl Silva, completou dia
28, 9 anos de Idade. A. da
ta foi comemorada com a-

· migulnhas e a famma, na
·

residência dos :

pais, que
oferéceram um saboroso
café, no domingo passado.
No próximo dia 6, às

escoteiro, na sede do Gru-
14h30, inicia o café-bíngo :

po Bscoteâro J:àcoritaba,
promoção do Clube de
Mães. A renda de Cr$ 300
mil do mês de julho, foi
doada para o '\ILar das
Flores". '.

.

A diretoria da SCAR
está ultimando os prepa
tívos para à sa Noitada do
Prato Típico Italiano
(jantar-dançánte). que a

contecerá sexta-feira, dia
9, -no Baependi,

'.

a partir
das 20 horas, "Moacir e

seu Conjunto" dará o re

cado musical e o convite
individual custa Cr$ 25
mil. Vários a valiosos prê
mios serão sorteadoa
Convites poderão ser ad
quírídos na Relojoaria
Lanznaster.
A Original Psaelzer

Blasmusikanten, 'banda da
Alemanha Ocidental, ar

rancou muitos aplausos
domínzo, defronte a' 1-

.
.

.

"

.

.

• ,grefa Màtrlz,· em sua a-
O �moço e uma parada. Fllho do ex-pref�lto Han� Ger- presentacão ao ar livre.
hard Mayer e dona Carla Haake Mayer e de muito es- Apesar do sol forte e da
tudar e' já está adiantado, na Faculdade' de Nutrição," falta de acústica, a apre
da 'Universidade Federal de Santa Catarina. Agora, sentação foi anlaudtdís
.resolveu mais uma vez �estar os �eus conhecimentos síma, Os alemães gosta
para submeter-se ao vestíbular de mvemo da ACAFE ram multo da cidade e da
e qual a sua surpresa: acabou bem classificado para hosmtalídade do povo e
a _Faculd�de: de· Administraç�o de Itajaí. �os" poucos prometeram v�ltar euan
o Italo Cássío consegue seguir a sua vocaçao. De Ita- do de nova "toumée" ao
.jaí possivelmente irá à Florianópolis e, depois, para Brasn.
Blumenau, onde nasceu e trabalha o seu progenitor. O Rotareet Club oe Ja
O pessoal do "Correio do Povo" recebeu com muita razuá -do Sul com sete re
satisfação a notícia desse seu novo feito es�u��ntil e prei;entantes: participou
formula t�dos os votos' par� uma grande vítóría, A-. dé 1.1 a 21 de íulho, em
vente, Am1iol Santos-Sf>,

-

da Conferên-
cia Latino-Americana, que
reuniu rotaracttanos do
Frruador, Fstados Unídos

.

BrMiJ, ArPE'ntinA, Chile,
e Peru, nn Brl'lsil partici
param 12 F!'!tl'loos. A ii'l
Ti'ltJ111'1p.n!'!e :Rn!,!p.mpTV Pptt
fni p.leita Ml!,!.� Simnl'ltii'l.
Rotaraet, nllrante concur
so realizado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jorge e Oallanhol instalam o PFl em Guaramirim
guimos superar sem ne
nhuma sequela", sublinhou
o presidente nacional do
PFL.

'

LEONIDA {Nena) DA _SILVA MORETTI
O Partido da Frente Li- rios da Energe, relembrou

beral .ínstalou sexta-feira, -

que esteve em Guaramí
dia 26, a primeira Comís- rim em várias oportunida
são Provisória no Vale do des para inaugurar obras
Itapocu, no município de qua�do Governador do
Guaramirim, em ato acon- Estado e lançou um desa
tecido no plenário da Câ- fio ao governador Esperí
mara de Vereadores. Den-' dião Amin, para comparar
tre as presenças, 'o presí- as obras feitas no seu go
dente nacional do PFL, vemo e no governo atual.
Senador Jorge Bornhau- B o r n h aus e n a

sen, o presidente regional crescentou que o PFL foi
WHmar Dallanhol, os ve- o grande responsável pc
readores joínvillenses A- lo momento histórico' que
maro Joaquim Alves e o país vive, alcançando a

Nestor Westrupp, o vere- democracia depois de 20
ador e presidente do legis- anos de arbítrio. "Nós ti
lativo guaramirense Ade- vemos muita coragem de

_ mir Izidoro, o presidente formar um partido novo,
do PMDB António Carlos num momento de crise e

Zimmermann ,o ex-depu- de transição, que conse
tado Paulo Konder Bor-
nhausen, o presidente da
ACIAG Francisco Herbert
Schork, além de simpati
zantes do novo partido.
Usaram da palavra, na.

ocasião ,o presidente re

gional ido PFL, Wilmar
Dallanhol, Paulo Konder
Bornhausen, Amaro Joa

quim Alves (presidénte do
PFL de Joínvílle). Ademir
Izidoro (presidente da Co
missão Provisória de Gua
ramírím] e o senador Jor
ge Bornhausen, que presi
de o PPL à nível nacional.

.

Para Ademir Izidoro, em

seu pronunciamento, o P
FL é um partido sem do
nos,' aberto a todos aque
les que queiram aderir à

sigla partidária, onde te
rão voz e vez. Izidoro dis
se que o PFL é um partia,
do corajoso e lembrou
que no dia 14 de abril foi
eleito presidente do PDS,
partido que deixou, "pois
não gosto de ser manobra
do. E vou mostrar que o
Partido da Frente Liberal
será grande em Guarami
rim. Eles podem rir da mi
nha cara, que nós vamos
em frente, porque a Fren
te é nossa".
Bornhausen, que dissera

ter recebido uma' placa da
Associação dos Funcioná-

·

Estamos' perplexos diante da noticia que se es

palha rapidamente. Morreu a esposa do Prof.
Paulo Morettí - inforina um telefonema. Oue ano

terrível ii. comunidade jaraguaense .está atraves
sando. A sociedade inteira vive continuados mo

mentos de vigHia, dor e saudade. Para o agrade
cimento o Prof. Paulo lembra Malraux - "Uma
vida não vale nada, mas nada vale tanto como u-

o

ma. vida". E nos pomos a pensar Sobre o signifi
cado dessas palavras que tão fundamente atingi
ram o veterano' mestre escola.
Leonída da Silva - a Nena _ nasceu em Jaraguá
do Sul, aos 23 de agosto de 1935, filha de Bernar-

·

dino Henrique da Silva e Olga Zimmermann da
Silva.' Seus estudos primários ela fez no Rio Cerro
e o normal, no Colégio da Divina Providência. E
quando já era professora no então Grupo Esco
lar Abdon Batista, ela veio a conhecer o também
Prof. Paulo Morettí, com ele casando-se em 31 de
dezembro de 1955.
Do feliz' e tranqüílo consórcio, nasceram a Rose
Helena, casada com 'Nivaldo .José Lehmkühl -

com um casal de filhos; Rosane, noiva de Ade-
·

mir Izidoro e Rosêngeles Cristina,
_

nascida em

1975, com 15 anos de diferença das duas anterio
res. No dizer de Paulo, foi ela o melhor presente
após a primeira cirurgia do TUMOR CEREBRAL
(Meningiona); em 1974. Anos amenos se passaram
até que sobreyeio a segunda cirurgia. Por seIo
calizar por sobre o nervo ótico, o, tumor não pô
de -ser totalmente extirpado em 1974, lia primei
ra círurgla, Após 11 anos, foi necessária uma no
va cirurgia, com a diferença de que, agora, o tu
mor se encontrava completamente calcificado, o

que exigiu 12 horas de cirurgia, com seqüelas
comprometedoras. 24 horas após a cirurgia, o

correu 'uma EDEMA CEREBRAL, com coma. Hou
ve nova intervenção, resultando num quadro ír
reversivel e no desenlace fatal.
A barbaridade cega do destino acabou de cortar o
fio de existência c;le uma criatura preciosa, não
só pelos seus dotes espirituais que tanto a orna- ,

I

mentavam, como pela soma de bens que espelha
va por aqueles que a rodeavam, porém o que a
cima de tudo todos somos forçados a lastimar, é
a mãe de famiUa, 'extremosa, dedicada, honesta
e Iaboríosa,
,A maternidade ,estado purificador de todas as

niáculas da mulher, foi para ela um verdadeiro a

postolado e cremos que do peito de seus filhos
nunca se apagará a- imagem da santa que lhes in
suflou a vida,' cercando-os .desde os primeiros
balbuciamentos, soletrar os. príncípíos da honra

,

e da virtude �" � "" ; ,

Não é só a prole, mas também a socíedade, a pá
tria que tem a prantear essa perda irreparável; a

morte da virtuosa Nena que deixa como legado
aos filhos um passado nobllíssímo, onde se refle
tem as ações mais beneméritas e filantrópicas.
Receba o' Senhor a sua 'alma na mansão dos [us
tos, e que Ele nos transmita, pela sua infinita
bondade alguns dos sentimentos que tanto a en

grandeceram.

o PFL de Guaramiriin já:
iniciou o trabalho de fili
ação, contando hoje em

seus quadros com maís de
cinquenta fílíados. A Co
missão Provisória é' for
mada por. Ademir lzidoro.
Luiz Sérgio Valle, Amoldo
TeIles, Jemirío Ribeiro
Cardoso, Renato César Dí
as, Guído Siewert, Silvio
Ruon, Arístoteles leik'
Passos, Benedito' Aguinal
do Dias, Roque Jacob de
Andrade e Francisco �i1-
veira Filho.

SCAR prom�ve
Noitada Italiana

sexta a

A Sociedade Cultura Artística de Jaraguá
do Sul realizará sexta-feira, día 9, a 8a Noítada .

do Prato Típico Italiano, evento artístíco-soctal
que terá a animação de "Moacir e seu Conjunto".
A tradicional promoção é em homenagem' aos

pais e será realizada no Clube Atlético Baepen
di, a partir das 20 horas, ao custo de Cr$ 25 mil .

por convite individual. O número de convites- é .

limitadQ e haverá também sorteio de prêmios,'
como duas passagens aéreas (para casal) à Salva- '

dor, oferta da ,Agência Cosmos/Varíg: um per,-.
noite em suíte do Hotel Itajara; um pedal-cal da
Metalúrgica Trapp (novo lançámento); um esto
fado da Estofados Mannes e, também dois tra
balhos artisticos (quadros), gentileza das al1_isfas
plásticas Thais Haberbeck de Oliveira e Vera
Dornbusch. Os convites poderão ser adquiridos.

com a diretoria da SCAR e na redação do "Cor.
'reio do Povo".

TEATRO DA SCAR DIA 10_ -

\

O que pode acontecer quando uma críançe
usa a imaginação? Se você não sabe, venha des
cobrir e participar das fantasias. do Zeca, um me

nino sapeca que aprendeu a ser feliz é até gostar
de matemática. O Grupo Teatral "Rosa Azul"; da.

SCAR, ':vai apresentar no día 10, sábado próxí
'mo, às 16 horas, no Salão da Comunídade Evan
gélica Luterana, a peça infantil "Use a Imagina
ção", em um único ato, de Juarez Andrade Lo
pes e que tem como auxiliar Ana Jànete Pedri
de Andrade Lopes.

Os ingressos custarão Cr$ 2.000 e estarão a
venda a partír do día

_

05 de agosto, na Relojoa
ria Lanznaster.

InternoAuditorE.V.S. - Julho/85.

Para atender necessidades de expansão, a WEG está recrutan-
.

do profissionais para atuar na área de Auditoria. .'
Os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos:

_ Formado ou cursando Ciências Contábeis, Administração ou Economia.
-

_ Conhecimentos contábeis e de tributação (IR, ICM, IPI).
Oferecemos beneficios como: atendimento médico/dentário,

refeitório no local de trabalho e seguro de Vida em grupo. Além de �
lário compatível com o cargo, proporcíonemos chence de desenvolvi
mento profissional, ótimo ambiente de trabalho e associação recreativa
para as ihoras de lazer.

Os candidatos deverão enviar currículum vitae detalhado ou

comparecer pessoalmente ao Setor de Recrutamento e Seleção, na rua
Venâncio da Silva Porto, 399 - Jaraguá do Sul - SC.

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

I'-"'�___'" Laoagem.Iimpeza de
tetos e estofamentos.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227
Jaraguá do Sul/SC

COMPRA E VENDA. DE CARROS USADOS
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Rl lha, Evaldo (Etelvina) Pld C t 817': ANIVERSA ANTES' Kressín, Jonathan Marcos;' • roe amas 8 a,sam'uß o
' nesta cidade, filha de

.

filho Ademír (Edíanal Gar- Julio Híntz e de Adelina
Fazem anos hoje: 03 M b
Sr.:<Hetinilio °RáIÍlOS, Sr,' nas. cía. a a Hintz.

lis,.:BchioChet, 'Sr; Waldemar nJa 17 de tulho MARGOT ADELlA GRUBBA LEHMANN, Oficial do R'� Edital 14.410 de 30.07.85;

�1)J.�h�" �r;, Al.miro' OUffiZ,., Sr, Kelli Renata, filha Orlan- gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul ßs- FideUs Döge e Walll Witt
J 'H do (Lucie) RumDD, Luís tado de Santa Catarina.. Brasil, faz saber que éomparecera� em
ose ermelo Marchi, Sr, Ak, Femando, . filhó Mauro Cartério exibindo os documentos exigidos pela lei a fim de se

Ele, brasileiro, solteiro,
fredo Müller, Sra. Leonir D.· (Ilda) Correa. habilitarem para casar, os seguintes: '.

'

lavrador, natural de Jara-
Qretter" Kenía e Aíbío, filhos D"

.

Ad EI b R lf S á' d S
oo�Leon:az:ao', e-Jussara Neckel,

.' ia 18 de lulho pia amo a, rasileira, o. plitter e de Otília gu O ul, domiciliado e

FaZém..,ánes 'doÓliDgo
Sivonei Alexandre, filho solteira, do lar, natural Ravache Splitter. Ela, bra- residente em Rio da Luz II,

�'.é,Vi,.tól,'� Lazzans, Sra. Ja, Grezórío (Edite) Dana. Os- de Jaraguá do Sul, dcmi- síleira, solt., cost. nat. de neste distrito, filho de E-
'�

.

6'
.' mar, filho Gerhold (Edlal

IM�, ::t::o.bia�, .� à!oj.� �r� Wi-, Glasenapo. Tatiane. filha ciliada e residente em Rio Indaíal, neste Estado, 'do- rich Döge e !le Veroníca
��dô yÔigt, .�r�·I;IJ.!.3(t!o Schl,: Almire (Brunilda) <Macha- da Luz, neste distrito, fi- miciliada e residente' em Baade Döge. Ela, brasilei
öCh�t/:;Sr. 'Jose ·1\'L'.· Jünkes, do. Karl Willian, filho de lha de Lauro Arndt e de Rio Morto-BR-470, em In- ra, solteira, do 'lar," .natu-Pahlo '''''FerilàIido ·'Springffiil.Iui.· L (Sr.:Mmo <"Mántngmti� ':SIa.' ,o:ren� Ma�ise) Lessmann.. Erica Schade Arndt daial, neste Estado, filha raf de Pomerode, neste

!.�;,��9;!l�a!lS<rtz.:.,.. 'f'.:'..'�o��JAí·�.�.:rtboetn',.,· �:x�!ct�: L��:. filha Ar-
Edital 14.102 dE> 23'.07.85. de Erich Gielow e de Hil- Estado, domiciliada e re-

'Uj
uo ,.., ,.

nu tino (Lídia) Baratto Rafa- Oswaldo Bachmann e Ro- degard Gíelow. sidente em Alto da Ser-

�. ,f����::'i,
,.

e), 'filho João Carlôs (Ro- sita Meisen Edital 14.406 de 29.07.85..ra, em Pomerode, neste

Sili�"���' :-eSPosà 'de Bze,.
selü PipD�. Fernàndo. fie Cópia recebida do cartó- Edison Krause e Mariane Estado, filho de Udo Witt

rlM1e-�ec1{'Ol;'.SJ;',::i'!��{lla�,:Lwz' �gntn����o Carlos [Mara) río de Joinville
'. neste Es- Kanenberg e de Vanda Witt.

��õitô��:��it�Ö�w.���: Dia 21 de Julho ta?o. - Ele, brasileiro, sol- Ele, brasileiro. solteiro, Edital 14.411 de 30.07.85.
""� , , __ . �,""'.. '"' _. )Jíl.r o. Andersen. filho Célio teíro, autonomo, natural lavrador, natural de Jara, João Ramos e Llgi� Ma-

�r���kfi�!���r::. (Landía) Linder. de MassaranduLa, neste guá do Sul, domiciliado e' ria Fugel
.

.

Wnl.1;�":' S
., � Kl' Estado, domiciliado e re- residente em Jaraguszt- Ele, brasileiro, ,solteiro,aâínéía trebe, .'JDrge, . "t;z:, Ed"t" I 1'4398 d '190785 '

ber�r...Oli!l4a Leier. Aldro-
1 a: . 'e ..,. sidente na Rua Carlos Eg- nho, neste distrito, filho operario, natural de Jura-

v�do' Marca.iTnr;�sril. Märina" Nilton Carlos Leníers e gert, 274, nesta cidade, ii- de Kunibert Krause e de guá do Sul, domiciliado e

S�II�a�'_ s:soss.p,:>:.' '��,�hur.No- Rozani Laube lho de Urbano Bachmann Elsina Kreísig Krause. Ela, residente na Rua João
��i Ele, brasileiro, solteiro, e. de Cristina Lemcke brasileira, solteira, do lar, Doubrawa, 84, nesta cí-
Uba U6 ue a.&�t(),· :: .,' • operário, natural de Pomp- Bachmann. Ela, brasileIra' natural de Timbó, neste dade, filho de Arnoldo

. v:�ore:a�:-�����i:MO��:' rode, rieste Estado, domi- solteira, costureira, natu- Estado .domíciliada e re- Ramos e de Paula Brueh

rk1iibà/Zapélfit soâfês; Ssa..' ciliado.-ê 'residente ne 1- ral de Massaranduba, n"!s� sidente em Rio Rosinha, mueller Ramos. Ela, bra
ês; 2:'éspo�� de .EIW1no 'Steí- -lhe da Figueira,. neste dis- te Estado, domiciliada e

.

em Rio dos Cedros, nf'�tE' sileira, solteira, costurei
rt..�SI;;'i\rtUa:ijty;:.p;ícaoli-.Sr.a., tríto, filho de Bruno Len- residente em 'JoinviHe' Estado, fUha de Egon Ka· ra, natural de Jaraguá

i.·:�';;7:�p'g� ..��Ös�:i��' 'ffers eEdIe Abdel�l�aria Len!. neste Estado, filha de Iri� nénberg e de Modesta Ka- do Sul, domiciliada e re-

tti;êm tiUiUhá:; ;:"; �,,;;. ers;·' Çl,. ra,Sl eUq,' so - neu Meisen e de Anna nenberg. sidente na Rua João Dou-

1a'�l-;éle'�àgó8to';'�'" -',
'.

-teira, operária, natural de Koehler Meisen Edital 14.407 de 29.07.85. brawa. 84, nesta cidade
t.:,EdUarlio_Feneira. 1l0Ip, ,Casçável, Paraná, domici- Edital 14.403 d� 23.07.65. Roberto Alves de Miranda filha de Mauro Fugel �

i' JQ�: 'S1;I?U.�in,_���o",;Mér- . liada 'e residente na Ilha Silvio Francener e Rosima e Astried Hausmann de Apolonia Palmira Kam-
a .���t:�,,����.?;�s�re�: :'.tla' �iguéú·àJ .neste. distri- Maria Kisner Ele ,brasileiro, solteiro, mer Fugel.

J.'
'óH� 'tóstô:';;' ,:: "�

,

. ,�º, fllha de ,Har.dvlg Lau- Ele, brasileiro, solteiro servente, natural de Irine- Edital 14.412 de 30,07,85.
José GllberW :Menel,' S:..a. pe- e: d�. Lourdes Lal.lbe. auxiliar de escritório, n�� ópolis, neste Estado, do- Cópia recebida' do Cartó
ciã;. T�reZiriha:- : 1VJen<l9!l�,' Eslital '1'4,399 de 19.07.85. tural de Guaramitim, neE-

niicilÍado e residente em rio de Garuva, neste Es-

n��J,'y�s":'jSr,, Wlllter,,Bar:r,_el, Valdir ,Porfirio Bozelo fi te Estado, domiciliado e J?raguá-Esquerdo, neste tado.
.

,L.ar��M���le�, YI\,SK�l, li��- ·Cecilia Olska, 'residen'te em E&trada No- distrito, filho de Tobias Adair José t:izeski e ,A-
\qoo�e1. GarCia .crmes, uc en.. - "

'..
.

.

ickér'Ad1:i�a"
fWiâ de:Wal-

. Ele, ,- brasileIrO, solteIro, va ,neste distrito, filho de Alves de Miranda e de daisa Zanoni.

rriir� i Marlli!' R:eeCK,' tii'ta;' operário, natural de Pe.. Evaristo Francener e' dA Si;mtina da Miranda. Ela Ele, brasileiro, solteiro,
a':Dóstet:".;:Quill!eJ:J:lle::9rog... ,dias arandes, 'neste ,Esta� Maria Guesser. Francener. btasiÍeira, solteirà, do lar: viaiante, natural de Morro
p�),etQ,.:7�:;Jll;e; Ko�ert.a,;: eto', domiçiliado e reslden� Ela, brasileira, solteira, natural de Itoupava ,nes- da Fumaça,

_

neste Estado,

'�c'y'r, fs:���o .J����� te. em �a:r:ibaldi; nes�e dis- operária, natural de Sani- te Estado, domiciliada e domiciliado e residente em

as de Luiz �.Roberto {râ- -, tflto". f�lho d,e Mano Bo� guá do Sul, domiciliadfl e residente' em Jaraszuá-Es- antiga Estrada Três Bar

EsJX(zim) .' 'ÜarbÕsa,' �l:n zelo e de Carolina Porfi- residente em Estarada No- Guerdo, neste distrito, fi- ras, em Garuva, neste Es

lS.·"F/:·:";
,; ',::: �. �: ',' , fio 130zelo Ela, brasileira va, ,neste distrito, filha de l�a de Bruno Hausmann e tado, filho dé Carlos Es-'

-1t9;A d��.agQStP ." .::' "', solteira, operária, ,natural Anastácio Kisner e de I.r- de Laurita Hausmann. tefano Cizeski e de Gen-'
"Môm<:a ,Schnlldt Mene-. d J

..

d 0.'1 d
. EG't 1 14408 29 O t'le Cat· Se' f' EI• ". "0;- \. .'

•

' -

.'

•

e aragua O· "u om' -

ma Sardanha.· uLa de. 7 RS. 1 arma ra 1m. a,'
gotti . .&chi.inke.,. Alyaro WISCh- ..

'.

.

'
.

J
•

mi '1)iVâ'MÖildiÍri' <)víQio Nu-' 'cIlIada e reSIdente em Ga· Edital 14.404 dE: 24.07.bS. S�ndro Januárlo de Olf- brasileira, solt,eira, pro-

��'Erthi Sch��. .,.
,

"rjbaldi. ,neste distrito, fi- José Goulart Machado e V:eira e Maria Aparecida fessora, natural de 3° sub-
, , .' '. ,. . . ,

.
lha de Floriano Olska e de Doraci Herculano André

- �ta _ Ele, brasileiro, sol- distrito de Belo Horizon-

�. N:A\S'CJ.M ,)!j N T�O �' Magalena' Luy Olsk&. Ele., brasileiro, solteiro: teiro, operano. natu- te, em'Minas Gerais, do-

iia""21,·dê.
fúnhõ .•. "",:

.

JEit�l R·14'.400 ,dHe 19.07'J815. operário ,natura.l de Riod' ral de São Francisco do' miciliáda e residente na

ablQ'�aiç,óP,!�lHrrp:de'.:t;n.:: ,.'. ose_
. lcardO.'

. e..ck e 0- Una-Imaurí, neste Estado Sul, neste Estado, do.mi- Rua Epitácio Pessoa, 1.080,

d'o" '(Elvl··ra·)·t,lll;ae·'s:" - ,'. o •• sefa Wisnieskt ,': d' '1' d
'

ci,liado e r.esidente em Es' - 'nesta cidade, filha de A-
lVJ. •

.
omlel la o e residente

ia 04 de julho Ele, . br!isileiro,� solteim, na Rua Joinville, 674, nesta trada Nova, neste distri- dalberto Zanoni Brito e,

!d.ri�·
O� 'filho

,A.dál.,.berto "prof�ssQr, natural,

de. Mont, cidade, filho de João J0- to.· filho de Sandi de Je- de Izabel Borato Zanoni.
V:Qm) ,B��9-r, , :.;" ,:' ... �,

. Jenegro, ,Rio Grande do sé Machado e d,e._Ml'nervL sus Oliveira e de Irma. Ce· EditaI' 14.413 de 30.07.85.
. a 10 de Julho S 1 d

.

'1"d"
... .

01" Villy Jo S h ib Filh
caa,André, filbo Luiz u, om�c� la:o

. � reSl- na Goulart Machado. Ela; reseto I Iveira. Ela,. bra- rge c e e o

Canos .-(J·anete) 'P-iifers� _, ,.' .. dente na Av. Angela Ray- brasileira, solteira, do laI, sileira, sQlteira. a1,lxiliar e Mar�ene Perelra

:Ola 11 de iulho mundi,- 395, em Sanandu- de e.scrit.ório, natural de Ele, brasileiro, solteiro,
h S'l'

natural de Rio odos Bugres$ílviq. Nara.. �il a 1 VlO va, Rio Grande do Sul, fi- Ituporanga, neste. EstadQ, jaraguá do SuJ, domicili- garçom, natural de São
(N.euza) G{iv'loh, 'lho de Joa-o Heck e de 00' 'd t

.

R
-

O Roque Sa-o Paulo doml'
Dia 13 de julho .

. .

- domiciliada e residente na a e reS1 en e· na ua '- , ,-

�llchelle Jàaueline. iilha ,Mana ThereZla Heck. Ela, RUa João Franzner, 14G, nélia Horst, nesta cidade, ciliado e residente na Rua

�aniel lLizetel KIUQe. An- brasileira, solteua, profes- nesta cidade, filha de A- filha de Antonio Rita e Joinville, 500, nesta cida

cJreize, :ratiaJ;le" filha _Ade-, sora,. natural de Rio 00 bílio Herculano André 'c, de Luiza Machado Rita. de, filho de Villy Jorge
Ilor (Màdalenel ArbeIt.· "

'Oeste, neste Estado, do· de OndI'na Machado -An- Edital 14.409 de .30.07.85·
. Scheibe e de (Edvirges

Dia 14 de Julho ' .. .'
'1' d'"

�

'd t J J V
.

R l' S h'b EI b
A d f'lha""'Elo'l' '(GI'I- mlcI la.a e reSI' en e na d' van air olgt e Nair' osa ma c el e. a, ra-
n ressa, 1

.

"

R' P dA-I
. . .

B
'

re.
H 'I

.

It
. .

da) Zavarizé.. Vanilson ,', ,"ua a re .Mo. OlSlO omg, Edital 14.405 de 24.07.85 .lntz...,.,' Ele, 'brasileiro, SI elfa,
.

so elIa. costurel-

SidneL filho 'Ru<U
.

IClaci,) �, :3.25, nesta. cidade, filha de Cópia recebida do cart_.'.- solteiro; imptesSõr, natu- ra, natural de Rodeio, nes

RudeH,. ,,'
- "-

'-,'- Wladisl,au Wisnieski e de ,rio de Indaial, neste Est;:i-
ral de Sãó Bento' do", Sul <

te Estado, domiciliada e

J)ia 1'5 de. tul�C)- .' . Maria Wisnieski. da. neste Estadó, ·(lomiciliadb residente em Guàramirim,
Mé!-ciet M<;>isés, f'llbú J�.. l�

,

Édjt�l: 14.40( -d� 23.07.85 e residente na: Rua Presi- neste Estado, filha de Li-

AnyaItr, t��oAnIda) tB�Cf�l�hafiA'n� VaÍí:ÍÍnhq Àdarp.: e Asnllda, Edmundo Splitter Neto e dente Costa e Silva, . 56
. ci:oo Cândido Pereira e

gost�:�� , fN�� �á�ó� .

- Arndt _ Ele, braslleirr), Marlise G�el�w
' .' nesta' cidade; ,,' fÜho d� de Gercina Soares Perei

IDouQlas, {ilho _Werner (1- �olteiro, operário,' naturili Ele'T brasIleHo, SOlt:HO, Theodoro Voigt e de Clau- ra.

l�nef-Wíens.
" ,. c"'. ," ,. de Benedito Novo, neste _'auXl lar �e metrologIsta, dina Voigt. Ela, brasilei

Dia r:6"de 1ulliQ!:,;' '.' ...� Estado :domiciliado' e" te', .natural de Jaraguá do Sul, rê', solteira, do lar, natu
,!nelize Meire.,filha Heri-' sidénfe' �ni Rio (fa Luz·'Vk.d:omíctliado e residente na ra! oe Jaraguá do Sul,' do-
berto (CarmelIta) Schulz.

t" t d' t' f'lh R J C·· .

'1 d dElijine., .. fi1ha .. ,A..rlindo _iRe:. ona, nes e IS nto, 1 o ua orge zermeWlCZ, mlCI ia a e resi ente na

szina) Müller. Sidineia, fi- de Arno Adam e de Olim- 927, nesta cidade, filho de Rua Cabo Harry Hadlich,
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E par,a que chegue ao conhe_
cimento de todos, mandei pas
sar

.

o presente edital, que se

rá publicado pela imprensa e

em cartório, 'onde será afix�o
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Sindicato' amplia base
o Sindicato dos Empre

gados no Comércio' Hote
leiro e Similares de Jlle,re
cebeu do Ministro do Tra
balho, Almir Pazzianotto,
autorização para 'ampliar
a 'base territorial da enti
dade sindical, que atual
mente tem jurisdição so

mente sobre Joinville. A

ampliação inclui os muni

cípios de São Francisco
'do Sul, Araquart. Schroe
der, Guaramírím, Jaraguá
do Sul" Corupá, São Ben
to do Sul, Campo Alegre

e Garuva, que, a partir de
agora poderão se assoei
ar ao sindicato e lutar por
melhores salários e con

dições de trabalho.

No próximo dia 7 de a

gosto terá inicio em São
Francisco do Sul a primei
ra reunião com os empre
gados já ou não associa-
'dos que irão discutir te
mas como aumento salari
al, gerantla de emprego,
melhores condições de tra
balho, 10 por cento na

à região
carteira, salário normati
vo para ,comissionistas en

tre outros. Estes mesmos
temas serão discutidos em
Jaraguä do Sul no dia 8,
na sede do Sindicato dos

Empregados do Comércio'
e no dia 9, em São Bento
do Sul. Segundo o presi
dente 'Manoel Francisco
dos Santos, o que será dis
cutido nesses encontros
serão' levados à reumao

estadual, que acontece
no mês de novembro.

Aqropecuáric;l
Lavrador

Casa
Lida.

do

Dístríbuídora exclusiva das rações e' concentrados "GUABI".
Mantém completa linha de defensivos, adubos, sementes

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

Loja 2 __ Barra do Rio Cêrro _ Jaraguá do Sul -SC"
,_' _

ZBESC Q

"Os Herdeiros da Duquesa"
, 66.EMlUO E PAULA WEHRMEISTER
Ele nasceu em Pomerode, aos 6.4.1914. Chegou a-

'

qui solteiro em março de 1938. Antes trabalhóu no
,

Gai'lbaldi e no Marquardt.:Ela nasceu em L.Alves ,

aos 28.8.1917. Ambos -trabalhavam no Gascho quan
do casaram no dia 6.7.1940. Moraram um ano na

quele salão grande do Otto Henschel; depois
compraram do Tercillo Bagátol1 aquele terreno

que hoje é dele e da Roberto. -O boteeo foi com- :

prado do Calixto, em 1944. Tiveram os seguintes
filhos: Nélson, casado com Bnca Tompson; Albi-,
no, casado com Ana Rodrigues; Valdemar, casa

do com Noêmia Píecolí: José, casado com Ceci
lia SeyegnaD.l; .Osvaldo, falecido; e Irene, casada
com Afonso Rosá.

Ele . é celador por profissão, mas tentou dé
tudo: trabalhou com comércio, açougue, arroz,
com bananas, ferraria e marcenaria. Ela sempre
se destacou como excelente dona-de-casa. e mãe
educadora de seus filhos.
ROBERTO WEHRMEISTER'

.

Nasceu em Pomerode aos 21.5.1922; chegou
aqui solteiro em 1944. Parou na casa do 'Em1l10
até o casamento aos 6.9.J947. Marceneiro protís
sionaÍ desde 1944. Tem como tal, prestado servi
ços de portas, janelas, armários e mesas para
todas as féllÍúlias de Santa Luzia. Ele com sua

esposa criou os seguintes filhos: Sabino, casado
com Anélia Hefter; Rolànd, casado com Belma
Piccol1; EIti, casada com José Valdir GaIvão e Rolf,
solteiro. '

A grande parte de seu terreno ele a comprou
do seu .lrmão Em1l10. O lote da casa onde mora

comprou�o de Leopoldo Panstein. '

'

• FRIGORíFICO GUM I ,S� A.

ANO 40
1945 1985

PRODUZINDO 'ALIMENTOS COM QUALIDADE NoE.I;'HIGIENE, COM INSPEÇAO, FEDERAL SOB
_ -82�

FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇOES '

SPEZIA " elA, LTDA.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

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

,

querdo _ Fone n�03ÓO _ Jaraguá ,do Sul _ SC.

,Brandenburgl&Cia
Fábrica de vinagre e comércio de álcool à granel.

Prefira sempre "Vinagre Brandenburg";
Rua Joinville, n? 1.255 -: Fone 72-0239

Jaraguá do Sul _ SC.

Miromaq Equipamentos
Escritório Ltda.

Máquinas de escrever Facit-OHvettl:, Calculadoras
_

Fadt,
Sharp e Dismac, Móveis Esdi e Imalasa, Móveis de aço
Mojiano e-Pandin. Assistência, técnica e equipe de ven-

dedores, Consulte-nos"
,

Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398,
em, Jaraguá e �atriz na Av. D. Ped,ro n, nQ r66

,

São Bento do Sul - SC.
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.PERSIANAS
• BOI .' ESO. DE ALUMíNJil

.

i -, PERFLEX
RUA JOINVILLE. 1838 - .iARAGUA DO SUL· sc

,,- FONE: 104731 n-G9116 �
'. .

Persianas honzontaís e verticais, vidros
temperados,

_

box para banheiros,
divisões, toldos, portas sanfonadas, lum1n�sos

_
e serralheria em alum�o.

Consulte-nosl Qualidade e preço é. conosco.

, -

'Proporcionar
ao homem
do campo

confório$ já
usufruidos

pelo "omem

urbano"

Carta' dos Catarinenses

A ERUsc comemora 10 anos
.de ativ idades em 1985.-'

,33 cooperatlvas distribuindo energia'
elétrica a 95 mil consumidores.

600 mil beneficiários atendidos com obras,,

,

subsldladas pelo Governo Estadual.
Esse é um patrimônio do povo catarinense.

ERUSC
EletriflC8ÇJloRural de santaOItarina

Gabinete do Vice-Govefnador

�
. GOVERNO ESPERIDIÄO AMINIVICTOR FONTANA· ANO 3

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO NC? 1.174/85
Declara de Utilidade Pública, para
fins de desapropriação amigável ou

judicial, o imóvel que especifica.
o

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

Art. 69 do Decreto Lei N° 3.365,' de 21 de junho
de 1941;
DECRETA:'

Art. 19 .... Fica declarada de Utilidade Pública

para fins de desapropriação, por via amigável ou
judicial, a área de 297,52m2 do imóvel de proprie
dade de OLIVIA LOMBARDI, SCHIOCHET, situ
ado à Rua 141· - Augusto Mielke, registrado sob
N9 41.272, no Livro n<l 3-V, fls. 68, no Cartório .de
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do

Sul, para fins de arruamento.

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

Art. 3° _ Este Decreto entrará em vigor na
. data de sua publicação; revogadas as disposições
em contrário.

.

23 de julho de 1985.

IVO KONELL
Secr. de Adro. e Fin.

Jaraguá do Sul,

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

Novo Sindicalo
Ironal

A Associação Comerei-
. aI, Industrial e Agrícola
de Guaramirim, em .reu

nião realizada no dia 25
de julho, deu início à for
mação do sindicato patro
nal das Indústrias da Cons
trução e do Mobiliário de
Guaramírím, do qual par
ticiparão também empre
sários de Schroeder e Mas
saranduba. A primeira
diretoria já foi formada e

tem esta constituição: Pre
sidente Gilberto Sausei

(Guaramirim), Secretário
Saulo Eccel (Massarandu
ba), Tesoureiro Cláudio
Tomaselli (Schroeder).
Suplentes - Lio Tironi e

Pedro Almire 'Webber,
Conselho Fiscal _ Aclíno
Feder, Tadeu Stoinski, Do
mêníco Webber e Ludge
ro Tepassé. I

O trabalho de mobili
zação da classe' ficou ao

encargo de Gilberto Sau-

Pa- Vozes da
·GN CidadeeIn

seI (Estofados Mannes) e

Aclino Feder (Móveis
Berlim).

FACISC E PROMICRO
Na próxima sexta-feira,

será realizada em Guara
mirim, no Salão Paroqui
al da Igreja Matriz, o en

contro trimestral da Co
ordenadoria Regional da
Facisc, que reúne as As-

. sociações Comerciais Ei
Industriais do Norte/Nor
deste Catarinense. À pau
ta está sendo elaborada
pelo presidente da enti
dade microrregional, Ni
valdo Nass.
Por outro lado, inicia

-se no dia 12, às 19h30,
no Salão Paroquial, o cur

so do Promtcro, lançado
dia 9 de jUlho, e que te
rá duração ,de cinco se

manas, As inscrições con

tinuam abertas na,Secre
taria da AClAq.

_ AgradeciInento
"Uma VIDA NÃO VALE NADA, MAS NADA

VALE TANTO COMO UMA VIDA",dizia Malraux.
Identificados com toda a extensão e profun

didade deste pensamento, os familiares da sau

dosa LEONIDA (Nena) DA SILVA ,MORETTI

cumprem, por este nieío, o dever de expressar o

quanto de dedicação e esforço devem ao Hospital
São .José, de Joinville e, em especial, ao Dr. Ro
nald Fiúza; o quanto de carinho, conforto e soli
dariedade mereceram dos Irmãos Maristas, do Pe.

Vigário, das Irmãs da Divina Providência, de pa-
, rentes,· amigos e conhecidos; o quanto de flores
e mensagens telegräücas receberam daqui e das
maís diversas cidades.

-

Para nós, que de tantas formas fomos dís

tíngutdos, só nos resta o registro de um profundo
reconhecimento, repetindo com o älôsoro: "TU_
DO PASSOU E NADA PASSOU".

As Jamilias enlutadas
Prof. Paulo MoretU
Viúva Olga da Silva
Orlando Bernardino

COMERCIAL
Máquinas e Equipamentos para Escritórios

Temos à disposição: Assistência técnica de má
quinas de escritório em geral, relógio-ponto, au

tenticadora Burroughs e caixa registradora.
Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC,
máquinas de escrever Olívetti novas e usadas,
máquina de escrever eletrônica DISMAC-OLYM
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga
da, móveis para escritórios e

.

acessórios para
máquinas em geral.

,

Consulte-nos pelo Fone 72-1492 ou na Ru� Ve
nâncio da Silva Porto, 353. _ Jaraguá do Sul - SC.

FLORIANI

"DONA" CELESC, CAD:J3
.

A LUZ?
A redação' recebeu esta

semana, por telefone e

pessoalmente, reclamações
de moradores do Bairro
Água Verde e imediações,
ísto é, do Posto Marcolla
até a Rua Pará, que dá a

cesso à"Faculdade, do a�

buso que a Celesc vem
cometendo, praticamente
todos os domingos. Se
gundo os reclamantes, a
Celesc simplesmente des
lig� a energia elétrica,
deíxsndo por mais de 10
horas sem luz e força to
da aquela região, compro
metendo principalmente
os alimentos perecíveis
que são guardados em

,

freezers e geladeiras, a
lém do que prejudica o
lazer.
Ainda' no domingo pas-

sado,
.

a energia esteve
desligada das 7 às 17 ho
ras ocasionando inúmeros
transtornos. Pelo fato dé
ser constante esse corte,
oe reclamantes consíde..
ram um abuso por parte
da Celesc e exigem expli
cações e providências por
parte da empresa. "Seo"
Udo, a bola está contigo.
Nahas qu-er

.

a-

judar Pracinhas
o ex-combatente Gilber

to Nahas, Oficial da Re
serva da Marinha de
Guerra' do Brasil e presi
dente 'da Secção Regío-

.

nal de Florianópolis da
Associação Nacional dos
Veteranos, da Força Ex
pedicionária Brasileira,
manifestou' ínteresse em

proferir palestra é trans
mitir informações aos ex

combatentes de Jaraguá
do Sul e região, acerca

das novidades da legis
lação, que converte em

\

aUxílios e pensões, cujo
documento foi recente
mente aprovado. Conhe
cedor do assunto, Nahas
quer informar aos ex-pra
cinhas locais como e on
de éncaminhar tais plei
tos, .: dentre' outros assun

tos, de interesse de todos
Os veteranos da FEB.

Clínica Veterinária
SCHWElTZER .

D R. W A L-D E M A R SCHWElTZER

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
raio x, ínternementos, boutique.

Rua Joinv1lle, n9' 1.178 (em frente ao Supermercado BreIthaupt)
Fone 72-0910 - Jaraguá do Sul· Santa Catarina.

------
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TELEFOz'lES ÚTEIS

c�v��s .

DE
.

SERViÇO
Rotary {Club . � terças-fei
ras; ,·20 horas;" no Restau- ,

rànté: .Ita Iara .. :,Presidente:
NeIson:"TàbaIara A Costa

Llobs ;. Clúbe Centro

quintas-feiras. 20 h.' no T,

talara. Presidente: Gilber
to

- Cessüll.
Líons" Cidade. Industrtal -

"

segúndes-feíres, 20 h.':nn.
Itajara. .Presídente: Ary�
berto Léo Bartusohek.
Rotarâcif Club _ sAhados,
17 -horas, no Centro

�

de
fnf Turísticas Presidente:
7ifJril�r Reeder.
Jnt.eracf Chlb _ sábado-s,
13h30; no 'Centro .Inf. 'Tu
rísHtias� Presidente; 'Vere
Re2ina ,.Senff.

' .

;".

LI'TO�R I NA...:... Horários

Ile Jaragué a S.FTandsco"":'
. 7h> Retorno às I1h50min.
Oe Jaraguá a Joínville _

7h "e t.6h30. Retomo 'às
nh_

.

e 1 8h.
" ,

.

Oe Jaraguá. a -Corupá _

14 e Hth.
"

�" ..

---.,---_...::._--_.- . __ ._._-�

BmLIQTECA· ; PÚBLICA

'A Bíblíoteca PubliCa
M�i��pai "IhÚ 'Barbósa","
de J-q(aguA.:do Sul, "aten
de'o público: diariamente
das 8 as 19.horas, sem fe�.
chai pára o almoço e aos .

sábàillós, das"8 às ßh30. '

Ela localiza-se na Rua Jo-
ão Píccclí.

'

CORREIO DO POVO SUPLEMENTO

Página de Serviços

; CEF COMEÇA PAGAMENTO DO PIS DIA 28.08

; A Caixa Econômica' Federal anunciou que

f os pagamentos dos abonos, rendimentos e cotas

; do Programa de Integração Social (PIS)� começa
,

rão a partir de 28 de agosto. As cotas serão pagas
: a partir de 24 de setembro e, em ambos os casos,

o prazo terminará em 30 de maío.de 1986. O ca

lendário de pagamentos é o seguinte:
CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS

RENDIMENTOS E ABONO

Os nascidos cde:
01 a 15 de iuiho
16 a 31 de iulho
01 a 15 de azosto
16 a 31 de azosto
01 a 15 de setembro
16 a 30 de setembro
01 a 15 de outubro
16 a 31 de outubro
01 a 15 de novembro
16 a 30 de novembro
'01 a 15 de dezembro
16 a 31 de dezembro

Recebem no período de:
28.08.85 a 31.10.85
05.09.85 a 31.10.85
12.09.85 a 31.10.85
19.09:85 a 31.10.85
26.09.85 a 29.11 85

. 03.10.85 a 29.11.85
10.10.85 a 29.11.85
17.10.85 a 29.11.85
26.11.85 a 31.01.86
03.12.85 a 31.01.86
10.12.85 a 31.01.86
17.12.85 a 31.01.86

T .Ó.P.I.C:O.S
- A Associação Comerci
al e Industrtial de Joín- '

ville fará um painel sobre
o tema "Conjuntura Tec
nológica Brasileira - U
ma Visão Critica", no dia
5 de agosto, às 18h, no au

ditório do Banco do Brasil
daquela cidade. Na ocasi
ão o Prof. Mauricio Pra
tes, da Unicamp promove
rá palestra e as inscrições
poderão ser feitas gratuí-
tamente pelo telefona
(0474) 22-4017.

\.

- Em data próxima, o pre
feito Durval VaseI irá à
ACIJS, para um novo en

contro com os empresári
os e um debate em torno
de problemas da comuni-
dade, dentre outros, o

problema do trânsito,
construção de um parque
de exposições, isenção do
!SS às microempresas, etc ..

- O Diretor Regional da
Empresa Brasüeíra de Cor
reios e Telégrafos infor
mou que. a reforma e am

plíação da Agência' de
Jaraguá do Sul está pre
vista para o corrente e-

xercicio. �

ONIBUS

Isaidas da

rOdoviá.ri_a
de

Jaraguá do Sul para:
AUTO VIAçÃO CATA
RINENSE/REX
Joinville via BR-I0l-

6h25, 7h30, lOh, 12h, 13h
50, 16h, 18h, 19h e domin

gos às 20h30 (extra)
Joinville via Streit - 9h30.
São Bento do Sul - 7h30.
lOh e 14h30. Sã<1 Bento,
Rio Negrinho e Mafra -

19h15.
Corupá - 7h30, lOh, I1h30.
14h30, 19h15 e 20h15.
Blumenau via Vila Itoupa
va - 8h40, 16h30, 19h e

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

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

Indaial - 14115.

jBIumenau,
Gaspar, Ilhota,

Itajaí, B.Camboriú, Itape
ma, Tijucas e Florianópo
lis - 7h15 e 8h40 díaría
mente.
Barra Velha, Piçarras, 1-

tajaí, B.Camboriú, Floria
nópolis (segunda à sába
do) - 7h30.
Itajaí, B.Ca�boriú, Floria
nópolis (período escolar
aos domingos) - 20h.

;PENHA
Joinville e Curitiba - 61
30, 10h30 e t6h15.
Pomerode, Timbó, Indaia
e Rio do Sul - flhl0 e 131
30. _ Blumenau - 20 h.
Joinville e Curitiba (ex
tras, só domingos) - 1 '1h30
e 18 horas.

ITAPEMIRIM·

Blumenau a São Paulo (di
reto, embarque em Cua

ramirím) - 19h30 e 1.9h45 .

Bombeiros 193
.

Rádio. Patrulha ,,190
Deleg. de Polícia 72-0123

DeIßg,Reg;,/J;>?licia 72-1546 ACIJS DISCUTE HABITAÇÃO. PASSONI NÃO VEM

Dehan/Ciretran 72�154'6' MAIS

Hosp. São José 72-1977
J

.

72 l' 00 '

Na próxíma segunda-Ieíra, dia 5, a Associecão
Hosp. aragua - � y

Pos.o' de Saúde 12�0789 Comercial e Industrial voltará a debater o problema
INAMPS' 72-0958 habitacional.de Jaraguá do Sul, com a participação da

INPS�; :,"� . 72-9369 Associação dos Engenheiros e Arquitetos, Secretário

Pret':_rvftinicipal 72-0988 de Planejamento da Prefeitura, Sindicato da Constru-

SAMAE ", 72:0590 ção e do Mobiliário e Imobiliárias de Jaraguâ. Nesse

SAtvlÄE' WTÂ) Ti-Olßl; debate deverá ser definida 'uma linha de ação da co-

...

ou 195 munídade pl buscar solução para o problema da falta'

CELESC;,
' "' 72-0924 d;e moradias 'na cidade; que é crítico.

Fórum' 72,02el3;, Por outro lado, o Encontro de Empresários, a prin-
Rodoviária :,",.; ,.' 72-0447 cípío marcado para 7 de agosto, Iace a impossibilidade

. Ferroviária '. ";:: 72�0405 cip comparecimento do Presidente o Besc, Carlos Pas

Jornal ", "Correio do· soní Jr. vir a Jaraguá, foi transferido para,28 de agos

Povd".'· 72-0091 to ou 04 de setembro. A ACIJS' está convidando o Sr.

Pontos de Táxis ,12-0861· Eggon João da Silva, para proferir palestra, quando
72�69H, 12.0461, ·'.12-0661, deverá também relatar as suas ,observações quando.
72-0216 e 72�1799. de recente viagem ao Japão.

Os nascidos d�: Recebem no período de:

01 a 15 de íaneíro 07,01:86 a 31.03.86
16 à 31 dé íaneiro 14.01.86 a 31.03.86
01 a 15 de fevereiro '\ 23.01.86 a 31.03.86
16 a 29 de fevereiro 04.02.86 a 31.03.86
01. a 15 de marco 18.02.86 a 30.04.86
16 a 31 de marco 25.02.86 a 30.04.86
01 a 15 de .abríl 04.03.86 a 30.04.86
16 a 30 de abril 11.03.86 a 30.04.86
01 a 15 de maio 18.03.86 a 30.05.86
16 a 31 de maio 25.0386 a 3011586
01 a 15 dê íunho 03.04.86 a 30.05.86
16 a 30 de iunho ',08.04;86 a 30.0586

QUOTAS _ SAQUES PELOS EVENTOS

_ Casamento ocorrido a partir do cadastramento
_ Anosentadoría
_ Invalidez Dermanente
_ Transferência nara a reserva remunerada.
_ Reforma de militar
_ Casamento realizado no exterior
_ Morte do nartlcinante
Solicitacão de 17.09 85 a 30,04.86
Pazamento ; de 24.09.85 a 30.05,86

- O empresariado local

respondeu consulta do

deputado federal Luiz Hen

rique da Silveira, dando .

o posicionamento dos em

presários do Vale do Ha

pocu contrários ao Vale
Transporte da forma co

mo estava:no C"T' "',..,-:0,,1')
e sugeriu que a lei deter-.
míne que o forneclmento
de tais Vales seja opcio
nal e não obrigatório.
- Do 169 Dístríto Ro�nv';';-
-rio Federal vem a ínror-

mação, em resposta a con

sulta da ACiJS, de =ue

estão sendo procedidos
estudos a respeito da re

cuperação do acostamen
to da BR-280 e do patru
lhamento pela PRF, no

trecho Ponte Abdon Ba

tísta/Dívlsa de Guarami
rim.

AVIOES Horários

De Joínvílle a São Paulo.,
9h (menos domingo) e 18h
30 (menos sábados). Ás
z-s, JUs � 5us feiras _ 15h
50. Quartas e sábados _"
13hl0 e 6as feiras e domin
gos às 15h.
De Navegantes_São Paulo
7h30 (diário). Segundas,
3as, 5as, 6as feiras e domin
gos _ 13hl0. Às 4as, 6as
feiras, sábados e domín
gos às 15h50min.

Uma empresa que
® ttíOHL-B-A-C-H

.....

Cresce com sua
SUPERMOTOR lIellte.
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Canurinho Ltda.Viação JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE

Jaraguá do Sulo transporte carinhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição Os modernos e confortáveis ónibus da sua
'

frota. Venha conversar conosco,

Av. Mal. Deedoro, 987 _ Fone 72-1422

Jaraguá do Sul SC.

EDITAL DE PRAÇA

O Doutor Rogério Mariano do Nascimento, Juiz Subs,
tituto em exercício na H' Vara da Comarca de Jara2uá
do Sul, Estado de Santa_Catarina, no forma da lei, etc,

,
'

FAZ SABER (em resumo, art, 687 do CPC) o seguinte:
Venda em l� praça: Dia I3.0�.85, às 1O:UU noras, ven

da em 2\1 praça: Dia 30.08.85, às 10:00 horas, por qucem

mais der e maior lance oferecer, � LUCAL: bUUICIO 00

Fórum desta Comarca. -EXECUÇÃO NV 9.7�J1. Lxe

quente VILSON GUERINO DO PRADO e Execu.aco
SlLVINO CANI e ALVINU CANl.-_ tlem A ,:,J::,.1{

PRACEADO. -1) Um terreno de forma írregular, situ

ado as margens da Rodovia SC-301-Waldemar Gruboa,
,
em Jaraguá do Sul, fazendo frente em ll,OOms., 'Com a

Rodovia SC-301 Waldeman Grubba, fundos' em ·�3,OU
ms., com aluvião Rio Itapocuzinho, estremando do taco

direito em 321,00ms., com terras de Metalúrgica Zanom ,

Ltda., e do lado esquerdo em três linhas, sendo a 1 \1 ae
'

99;00ms., com aluvião _ Rio [tapocuzinho, 2a num ângulo
para a direita de 47,OOms., e a 3a de l74,00ms., em di- I
reção à Rodovia SC-301 Waldemar Grubba, ambas com _

terras compromissadas à 'Indústria e Coméricio de Madei,
ras Eldorado Ltda., contendo a área de 5.845,OUm2., 10-

-

calizado no lado ímpar da Rodovia SC-301 Waldemar
Grubba, km 5 e a distância de 145,50 ms., da Pon.e
sobre o Rio Itapocuzinho, divisa' entre os municípios de

Jaraguá do Sul Guaramitim. Título aquisitivo n9 Rl-
9.960 .ficha 1 livro 2 do Registro de Imóveis da Comar
ca de Jaraguâ do Sul, avaliado em Cr$ 26.302.500. -Nos
,autos não consta '" qualquer ônus ou. recurso pendente.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguâ do Sul, -aos 09
dias do mês de Julho do ano de mil novecentes e eítenta
e cinco. Eu (Adolpho Mahfud), Escrivão, o subscrevi.

,Destil M·áquinas Ltda.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de al�mínio e bronze,

Rua Joínville, 433 - Fone 72-1564

Jar-aguá do Sul _ SC

RQGERIO MARIANO DO NASCIMEN'IO
Juíz Substituto-em Exercício

Oficiria Mecânica TIBERIO
Rua Leopoldo Malheíro n, 67 _ Fone 72-1059 _ Jaraguá do Sul _ SC.

Serviços de lataria, pintura, polimentos em todas as linhas de carros-panseio

Motores à base de troca com garar tia de 20.000 km.

Retífica de motores,' régulagem, revi sões e demaís serviços espectalízados

Hodeío Crioulo

atação do ,

pro-
final-de-

semana

o 'Centro de Tradições
, Gaú�s "Laço Jaragua.
,

,
eIl5e , -marcou para 0.8 di
as 9, 10 e 11 de agosto, o'
IV Rodeio Cri0410 de Ia
raguá do Sul, que nos a
nos aateriores sempre ,)b
teve amplo sucesso, com
a .pr�sença maciça do pú
blíce. A programação 'ini

�ia no dia 9, sexta-feira,
as 10 horas, 'com recep
ção aos crcs e Piquetes
no parque (BR-280, pró
ximo à Nereu Ramos); 12
horas churrasco; 14 horas

. desfile pelas princípaís ru

as da cidade; 16 horas la
çada individual para CTGs
e Piquetes e às 22 horas r. ,

, baile com "Os Filhos do
Rincão", no Juventus, No
dia 10, sábado, às 6 horas,
alvorada; 9h-lnício das
competições com tiro de
laço: 10h-prova de rédeas:
12h-churrasco; 13h30 mín
reinício das competi.ç:õe�::
l ôh-zíneteadas ' em cava
los chucroe e boís: 16h-1a
cada de patrões e, às 'Z2h,
novo baile no Juventus.

No dia 11, último do
rodeio, a programacão
marca alvorada às 6 ho
rasrB h reinício das com

petições com tiro de Jaco:.,. r

llh misse crioula a ser
celebrada pelo ,vlgano
,João Heidemann: 12 h
churrasco: 14h-final da
prova de laço; 15h-final
da .gineteada em cavalos
chucros e bois e, às 18h,
encerramento do rodeio
com entrega de prêmios
e troféus aos vencedores.

.

As inscrições para () IV
, Rodeio 'Críoulo de Jara

,

guá do Sul serão encerra-

das às 11h30min do sába
'do, dia 10, antes da reali
zação da prova de rédeas
devendo as entidades in
teressades serem filiadas
a Associação Tradiciona
lista do Estado de Santa
Catarina.

Ltda.
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SORVBTESY/

COLUNA DO EMAUS

Atividades realizadas em

julho de 1985.
21 - Foi realizada, na Co
munidade São Francisco
de Assis, a reunião dos

.

Grupos Jovens (Grupão],
com a participação da E

quipe do Secretariado
Diocesano.
O Presidente do Secreta
riado, Valérío da Costa,
incentivou os

: jovens: a
continuarem perseveran
do nessas reuniões que
muito colaboram .para. o

enrliquecimento' pessoal
do jovem cristão.
28 - Foi realizado, no Se-' '

minário de Corupá, o EIt
contro dos Grupos de Jo
vens Emauistas a nível
de Diocese. Os jovens
que participaram desse
encontro puderam ter u

ma visão maior e melhor
da Missão do Jovem-Igre
ja no Ano Internacional
da Juventude e

.

debater
sobre a realidade do ja- ,

vem nos dias atuais.
'

'

Atividades de Agosto, de
1985.
18 - Maranatha .Fechada,
a nível de Diocese, em
Jaraguá do Sul.
18' - Primeira Reunião Pre
paratória para os Cursos
de Emaús do 2° Semestre
25 - O Grupo de joven� ,

CAJJA promoverá uma
tarde esportiva, no Agro
pecuário, dara todos os

Grupos de 'Jovens Jara-
euaenses. ,

Eltane Lourdes'Demarchi

CÂMARA, VEREADORES
A Câmara de Vereado

res de Jarazué do Sul, a

pós o recesso do mês de
[ulho, relnícíou ,as ativi
dades quinta-feira, 'día 19.
A, edilidade participou dos

,

trabalhos, discutindo e a

presentando índicações.j
quando foram lidas as

mensagens dos projetos
de-leis do Executivo Mu

nicipal, como o que fir
ma convênio com a Se
cretaria da Educação, no.

valor de Cr$ 1.400.000
destinado a aquisição' de
material didático às esco

las e material escolar aos

alunos carentes e, Cr$ 14.
600.000 para a construção
de uma escola e comprá
de equipamentos e mate

riais permanentes à mes

ma. Qs recursos são ori
undos do Programa de
Desenvolvimento do En
SiRO Munícípal.

- EDITAL
AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã

de Notai e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca' ,

de- Jaraguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

lei, etc.
Faz saber ,a todos quantos este edital virem que

se acham neste Cartórió para protestos OI títulos centra:

Dieter Volkmann, Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
nesta � Gentil Mariano Andre, Rua Hercilio Luz,
225, Corupá _ Gilberto Voltolíní, Ilha da Figuei
ra, sn, nesta _ Hildegard Kwitschal Rocha, nesta c,

Heraldo Silva de Bíttencourt, Av. Mal. Deodoro,
268, nesta _ Jair Dalabona, a/c Banco do Brasil
SA, nesta _ João Carlos Zipf, Rua 28'de Agosto,
195, Guaramirim _ João Öravío da S,ilva Filho,
Estrada Roseira, nesta _ José Jaime da Luz, Es
trada Nova, sn, nesta � Marcos Erich Muller, Rua
Waldir Marcos Girda, 354, nesta _ Marlene Ben

to, Caixa Postal 143, Guaramirim _ Mariano' Mi

chalach, Estrada Garibaldi, sn, nesta _ Marco An

tonio de Araujo, a/c Banco do Brasil SA, nesta _

Maríoníce Pscheidt, nesta _ Odiléia Ines Tecilla,
nesta .,.... Osnilda Reif, Ilha da Figueira,' sn, nesta _

Rogério Ersching, Rua Pref. José Bauer, 1402, nes
ta _ Romílda Walz, Rua Valentín Zoz, 250, Sch
roeder _ Sérgio Luiz Bayer, Rua Francisco Todt,
100, nesta z Tarcisio Prestínt, Rua Santa Luzta, sn,
nesta _ Vicente Manoel dos Santos, Rua Jardim
São Luiz, 570, nesta _ Valdir Arno Stricker, a/c
Banco do Brasil SA, nesta i, Valmir Arísteu Grott,
Rua Rio do Sul; 35, nesta.

PÁGINA 67

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

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

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

ns/Jaraguá do Sul, 01 de Agosto de 1985.
Aurea MüJ1er Gmbba • Tabeliã de. Notas e

.)ficiaJ de Protestos de Títulos da CoJJl4f"ca � J.do Sul

Fique fríol Venha falar conosco

GELO E SORVETES
"PINGUIM"

Rua Angelo .Rubíní, 1.119 -

Barra do Rio Cerro (fundos do

Sup. Benthien) - Fone�12-2t81
e 12.0599.'

Lar JIDQV.
ß:.====�Jara9uá

COMPRA E VENDA,
TROCA, LOCAÇÃO,
INCORPORAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO

DE IMOVEIS '

Av. Mal. Deodoro. sn � Galeria Dom' Francisco _
-

Sala 13 - Fone 72.0510 -Jaraguá do Sul _ SC.

,
LOJÃO.DO POVO APROVEITE A

GRANDE PROMoçÃO

Escorredor de Louça

Potes para Freezer e Geladeira

Faqueiros 24 peças

Ofertas válidas somente até o dia 05 .de agosto

Lojão do Povo

Estado de Santa Catarina
Prefeitura MUDlclpal de Jarapá do Sul

EDITAL DE LANÇAMENTO N° 19/85

A Prefeitura.Municipal de Jaraguá 'do Sul, divul
ga através do" presente Edital os lançamentos re

ferente a pavimentação a paralelepípedos da Rua

8 - JOÃO JANUARIO AYROSO, de acordo com

o Edital de Custos N° 15/85, de 30 de maio de

1985 e 9 Decreto N° 1.140/85, de 31 de maio de

1985, sendo que os confrontantes ficam lançados
de acordo com a relação anexa e com o venci

mento. do pagamento (à vista ou la parcela) fi
xado para o dia 15 de agosto de 1985.

I

M2 VALOR CR$
01 - Lauro Junckes 105,00 _ 3.114.960
02 - Ivo Stinghen •..•. ,... 51,00.... 1.833.552
03 - Beno Mathías •.. ;..... 53,00 _ 1.905.456
04 - Jpsé. Stínghen .

,
, 51,3�.,.. 1.8�5.41õ)

05 - Pedro Stínghen _ 'AI,33.... 1.101.608
06 - João Pedri, •....... ,. -51,33.... 1.845.416'
01 - Olmo" Derettí <:«, o,... 51;00 ....

- 2.049.264
08 - Luíz 'Chíodíní : ..• ', . .. 250,00..... 8.988.000
09"- Ameldo Stríngarí

'

... : 45,oa :... - 1.617.840
10 - Oscar Sternhei:çl" •.... 56,67.... 2.031.,400
11 - Valdir Barth ..... ,.. 57,61... 2.013.352
12 - Dolorino Piccini 12,00 _ 431.424
13 - José Barth .•.. . . . . . .. 66,00.,.... 2.372.832
14 - João Schmidt • . . . . . .. 140,00 _ 5.033.280
15 - Ewáldo Schutze . . • . .. 216,61"... 9.946.840
16 - Orlando Pamplona 31,33 _ 2.468.824
11 - Ido Konell • . . . . • • .. 31,33 _ 1.342.088
18 - Apolônia Míchalack '

.. 110,00:" 3.954.720
19 - Dercílio Henkemaler .; 40,00 _ 1.438.080
20 - Irineu Tecilla . • • • . .. 183,67 _ 6.603.304
21 - EIIimendöerfer Com. de

Veículos Ltda. 200,00 _ 1.190.400
22 - Renato Pradí 136,61 _ '4.913.560
2;3 - Nelson Murara . . . . .. 75,00 _ 2.696.400
24 - Alfredo J. Fernandes .. 126,61 � 4.554.720

'

25 - João T. Rocha . . . . .• 110,00 _ 3.954.120
26 - Nestor Knieger . . . . .. 96,61... 3.475.418
21 - 'Afonso Fodi " '. 50,00 _ 1).797.600
28 - Luiz Chíodíní 101,61 � 3.655.240
29 ', Marília L. Píccol] 70,00 � 2.516.640
30 - EUy Rolloff

'

83,33 _ 2.995.88(,)
31 - Vilberto Rolloff 50,00 _ 1.797.600
3-2 - Ademar Rolloff 50,33 _ 1.809.464
33 - Eduardo Adratt 50,33 _ 1.809.464
34 - Venâncio Dar�m,..... 93,67 _ 3.367.624
35 - Hilberto Porath . . . . .. 156,61 � 5.632.600
36 - Empreend. Imob. Marcatto

Ltda: •........ � ..... 124.6.1 � 4.482.136
;31 - Empreend. Imob. Marcatt() ,

, Ltda. _. . . . . . . . . . . . . .. 42,67 _ 1.534.012
38 - Norberto R:. Gonçalves 18,'33 _ 2.816.120
39 - Apolônia Míchalack .. 170,00 _ 6.111.840
40 - Empreend. Imob. Marcatto

Ltda. . . . . . . . . . . . . . .. 66,00 _ 2.312.832
41 - Ivo Butzke . . . . . . . .. 110,61 _ 3.978.808
42 - José Carlos Stein ..... 86,61 _ 3.115.960
,43 - Renato Pradi . . . . . . .. 435,00 _ 15.639,120

é na Reinaldo Rau 86 - Jaraguá do Sul - SC.

Jaraguá do Sul, 29 de julho de 1985.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
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s P C e o movimento do semestre
O Serviço de Proteção ao Crédito de Jaraguä do

Sul, informou o mevímento estatístico do- primeiro se

mestre e o comparativo relativo ao mesmo período de
83 � 84. Em 1983 foram prestadas 53.012 informações,
em 84 56.456 e em 85 64.823. Houve um, acréscimo de

informações, de 83 para 85 de 11:811 (22;28%) e de 84
.

para 85 dé 8.367 (14,82%).
Neste primeiro semestre, o SPC recebeu dos usuá

rios fichas de clientes inadimplentes: em 83 - 2.479, no
valor de Cr$ 82.438.966; em 84 - 2.678, valor deCr$ ...
213.117.943 e, em 85 -2.106, no valer de Cr$ 599.465.903.
Através de intercâmbio foram recebidas em 83, 312 fi

chas, no valor de Cr$ 13.785.549; em 84, 248 fichas, Cr$
25.178.509 e, neste ano, 274 fichas, Cr$ 73.594.449.

PDS deGuaramirim tem S�lim Dequêch presidente
que Guaramirlm pare de
crescer. Precisamos dar a

resposta aqueles que na

oposição sempre nos cri
ticaram e que hoje, no

governo, nada fizeram ou

conseguiram fazer", desa
bafou o novo presidente.
do PDS de Gueramírrm.

o Partido Democrático Para o prefeito José de
Social de Guaramirim, reu-

.

Aguiar, o PDS. em Guara
niu dia 26 à noite, na Cã- mirim, apesar de algumas
mara de Vereadores, ceI- . defecções, está fortalecido,
ca de noventa correlegio-- "não é o que dizem e ho
nários, para 3. eleição do je, aqui, está o teste. Es
novo presidente do Diretó- tes são os verdadeiros pe
rio Municipal, vago com a dessistas ·que vão às ruas

renúncia de Ademir Izido- e lutam, não iguais aque
ro, que -ingressou no Par- les que nos traem lá íora".
tido da Frente Liberal. Aguiar relacionou as o- Trecho Járaguá-Desde então, o pDs vinha bras da sua admínlstra-
sendo presidido pelo vice- ção, prometeu apoio ao

presidente Oswaldo Oéchs- partido em todos os senti- Joinville é críti
ler, que no seu pronuncia- dos, elogiou Salim DI�- l

mente, defendeu uma am- quêch e o governador Es- .:
pla sacudida no partido, peridião Amin e criticou iCO, diz Rede
"que está dormindo, para- a Nova República, "que
do, retraído e com medo". -prometeu uma coisa e Os acidentes ferroviári-
Oechsler elogiou O gover- hoje faz justamente o os causados por falha de
no municip.�� e o g�verna- I co�tr�rio". . .

terceiros está preocupan
dor Esperídião Amin e a- I Salim Jose Dequêch, E'- do a Superintendência Re
firma confiar na vitória \ leito por aclamação uná- gional-Curitiba da Rede
do

. p�rtido nas próximas � n�n:te presid�nte do Dire-' I' Ferroviária Federal S.A.
eleições.

1 t�no Municipal �o PDS,I
, Segundol' levantamento

Paulo R,oberto Bauer e dl�se ser u� .de�aflO assu-, !feito pelo DepartamentoUdo Wag�er, que postu- n:Ir a pre�ld�ncla do par- Regional de Segurança
Iam candidatura a depu- t�do, .substltumdo a um an- Industríaí, nos prímeíros
tado, demonstraram-se ttgo companheiro, hoje 'Cinco meses do ano dos
ímpressíonados e admira- presidente do PFL, "par-

'

282 acidentes ocorridos no
dos pela presença maciça tido que é uma muleta e Paraná, e Santa Catarina,
de pedessistas no �ncon- um am�n�e ,?O P�B de 35 foram atropelamentos,
tro, destac:=:ndo ser Impor- Gu�rammm. D�q�ech _c- correspondendo a 12,4 por
tante a umao de todos pa- logíou a adminlstração cento do total. Desses aci-
ra .enfr�ntar os embates pública e disse, que "não dentes resultaram 27 pes-eleitorais que se

aVIZI-1
podemos ter vergonha de· soas feridas e oito mor-

nham, objetivando a con- ser do PDS. Perdemos o tes, Pelo levantamento E'-
quísta da simpatia do elf'�- Governo Federal, mas te" fetuado observa-se que to-
torado e vencer as elei- mos um grande Governa- dos os acidentes ocorre-
ções. i -dor. Não podemos deixar ram, não em locais 'oficia-

lizados para cruzamento e

trânsito de pedestres mas
sim, ao longo de trechos
ou em pátios.
Em S�nta Catarina, os

trechos maís críticos. on
de .' estão', concentrados
maior número de aciden
tes 'são' entre Mafra-Rio
Negro e Jaraguá do Sul
Joinville, sendo as causas

as mais variadas, ..

como

dormir ao lado- da linha,
tentativa de atravessar a

- linha, caminhar nos tri
lhos, tentativa de passar
por baixo do vagão em

pátios de manobras e me

nores subindo nos và,gõe'J.

Descontos especlals em tC)da linha de

Jo:;:;:��t;;;OLA" 'f
Rua Reinaldo Rau 289

Jaraguá do Sul
Fone{72";1823 '

seu imóvel

Anuncie aqui e tenha
. retorno garantido

.

CORREIO DO POVO
Fone - 72-0091

Anúncio não é
despesã, é
investimento

·'c9mprar, vender,Para, alugar
administrarou

procure· 'a

Imobiliária
AGORA EM SEU NOVO ·ENDEREÇO:
RUA REINOLDO RAU, 61 _ CRECI 643-J

,
_ FONES 72-1390 e 72-2321

lARAGUA DO SUL SC. .

'.' C i r -o ' s

Lavanderia·
'V a i,

I

m u �d a' r.
EMMENDöRFER. . COM.
DE VEICULOS LTDA.

Av. Mal. Deodoro. 557 - Fones
'. 72-0655. 1Z-006Ö-Jarâ9'l1Ã nO Sul
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Assinatura para Jaraguá d9 Sul . � ......• CR$ 20.000
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-
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\
....

'

..• Cr$ 30.000
Número Avulso , . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ SOO
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Este Jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

Relojoaria AVENIDA
A�mais finas sugestões para presentes,

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

REI.OJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na GetáUo Vargas

Funilaria Jaraguá ltda,
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores' a

energia solar.
.

Rua Felipe Schmidt, 279 Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artígos 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. Vísta-se bem ,com a

moda Ver ã o da "-

CINDERELA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS

Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA

Tubos' de concreto para todas as obras.
Consulte-nos!

Roa JoinvlUe, 1.016 - Telefone 72-1101

Fot o L O s s
Fotografias ...,. equipamentos de cíne

foto _ som e video.
.

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

CONFIRA A-.. HISTÔRIA� •. Barão de Itapocu

PASSAGENS A�REAS E CARGAS VIA VARIG � CONOSCO.

Organização Contábil" A Comercial" se Lida-
Rua CeI. Procopio Gomes de Oliveira, n" 290 - Fone 12-0091

.Jaraguá do Sul SC.

...HÁ 40 ANOS

_ A Prefeitura homologava o despa
cho para que Anton Zahler-alemão,
requeresse licença para engordar- dois
súínos nos fundos de sua propriedade
na rua Preso Epitácio Pessoa, 869, me-

,

diante termo de assinatura de termo

de promessa. Coco vai longe o tem

po, não é, Heinz Zahler?
_ Naquela época 'valia tudo: Em dili

gência policial, afim de, 'por determí
nação do exmo. sr. Cap. Secretário da

Segurança Pública fazer a apreensão
'do arquivo, do consulado alemão, em

poder da Hespanha em São Francisco,
esteve naquela cidade o dr. Arquime
des Dantas, digno Delegado Auxiliar
de Policia de Jaraguá do Sul. E se deu
maU

.'

_ José Pereira Lima era o Secretäríó
da Prefeitura e comunicava os despa
chos do prefeito: "Manoél F. da Costa -

Ind. e Com., .

firma brasileira, requer
tranfs. para o nome da Firma os im

postos relativos a bicicleta e motoci

cléta adquirido de João 1. da Costa e

Alfredo Jordan, como requer.
_ Uma publicação interessante: ..A-

.

RANHA troca-se contra carro de

quatro rodas leve porem forte. Infor

mação na A COMERCIAL LTDA. A cí- .

tada A Comercial é a atual Organiza
ção Contábil "A Comercial" S/C Ltda.

..;_ O "Correio do Povo" publicava os

"Quatro "azes" do esporte": Guilher
me H. Emmendoerfer, filho do snr. Jo
ão Emmendoerfer e Berta Emmendo
erfer; Jorge Ersching, filho do snr. Jo
sé Ersching e de dona Elisabeth Ers

ching; Carlos Walter' Hertel, filho do

snr. Walter Hertel e dona Elsa Hertel
e Germano Karger, filho do snr. João

Karger e de dona Ana Karger. Todos
expedicionários recem-vlndos do cam

po de batalha da Itália.
--;;_, Comunicava-se o falecimento de

Harry Hadlich: "Bastante pesaroso co

muníco-vos, de ordem do Exmo. Sr.

Ministro, o falecimento em conseuuen

cía de explosão de granada, em Sale,
fora do serviço, no dia 2 de junho do

corrente ano, do cabo Harry Hadlích
da Força Expedicionária Brasileira.

..•HÁ 30 ANPS

I'

A maledicência existiu em todos
os tempos e, por via disso,' alguns fo

ram chamados às falas, nas delegacias
ou em juizo. E houve quem se arre

pendesse do que disse, resultando no

que se classifica de retratação.' Que
rem um exemplo? "DECLARAÇÃO -

Eu abaixo assinada E.M., casada com
'

C. •. M .•. , domicUiada e residente' no
distrito de Corupá, a estrada Fachlnal,
declaro que tendo falado contra a hon
ra de A ... Zoo. e R ... V ... , por es-

"�o ta, declaro que retiro o que disse por
não ser verdade, e também tenho a di-

zer que' a filha de A. .. Z .... de nome "

C ..• , com 18 anos de .ídade, .. é uma'
.

moça 'de bom comportamento ehones-.
"

ta- Pelo que passo a presente que as.

sino. Reconheço a firma Supra de .E ....,i.
M. .• do que dou fé. �si.nava o tabe
lião José Pasqualini". É a honraesta-' .

va lavada •.•
_ Numa tarde de julho, DQ ê'ampQ' do'

,

Baependí, o Botafogo caia pelo el�v:a�, ..

do escore de 5 x 1 ..ÖS quadros: 'p'�.e-
.'

pendi - Rom, Eduardo' e Octacíltó, T��. o',
,

ranto, Baloquinho e Zépi; Jorge, \V.�l�-:.
ter, Chadéco, Turibio e .Nntzt ...BQfafp,.,' �
go - Antoninho, Jacú 'e. Olíndoi _ Buh( _:
Pino e Walter; Olivlo� Adolfo, Ailpré,".:
Keiser e Zico. Juiz da _ partídár. A.itlÚu:�)
Zimmermann. Renda;..Cr$ ,7�5JOO.,� o",'

'

. .•HÁ 20 Al'10S
,

T' • � •

- "Bianca" apresentava
-

ii. çOJu'na �:
":Q.ADAR 'SOCIAL": Em' festa o lar do

,

simpático casal Hermes Krueger
,.

(lise);"
.,'

com o nascimento de uma robusta me
nina que na pia batismal receberá 'o

o

nome de Eliane. Ao irmão Robertínho."
distintos pais e avós, as felícítações �' ,.
Radar Social. Radar Social- tem' a sat�-' "

fação 'de participar o noivado {lo sr,
"

Rodolfo Hufenuessler, presidente _ ro-: : .

tariano, com a simpática srta, Karín
'

Duwe, da cidade de Ibírama- Ao dis-·.
tinto par, sinceras felicitações e

, De iD.ä� .

las prontas para. passar suas férías -. na' -

capital Iíortanopolttana a, srta, Marta :"
Elisabeth Póvoas. Radar Social desejã:: o'·
-lhe felicidades. �'

...HÁ 10 ANOS

UNmANCO CHEGOU. Assim saiu
a publicidade de uma página do :"Cor
reio do Povo" na edição festiva do 25
de Julho de 1975, saudando Jaraguá
do Sul pela passagem do 999 ano de
fundação: "Esta é uma noticia muíto
saudável. O UNIBANCO

. chegou. E

"
cumprimenta Jaraguá do Sul pelo seu'
aniversário. UNmANCO - o seu grupo '.

financeiro".
_ Uma edição de 24 páginas do "Cor
reio do Povo", assinalava o 999 ano de

.

existência e Frei Aurélio Stulzer com- "

parecia com um comentário que tínha.l:
por titulo O TRICENTENÁRIO FRAN- ,.
CISCANO - os prímeíros evangeliza
dores do Brasil, lembrando, entre ou
tros, Frei Bernardo -de Armente e' Frei
Alonso Lebron insignes evangelizado
res dos carijós do atual Estado de San-

-

ta Catarinp. Um tópico que diz respeí- .

to à Jaraguä do Sul: "Estes dois íran- :

ciscanos acompanharam, a' contragos- .'

to, o "adelantado Alvar Nuiiez Cabe
za de 'Vacca" na sua expedição até As
sucíon, no Paraguai, antrando no Va-
le do Rio Itapocu (S.C.), pelo sertão ou

pelas águas para em quatro meses a

tingir o destino. Partiu Cabeza de Vac- '

ca a 2 de novembro de 154.1 e chegou
a 11 de março do ano seguinte".

------
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ros? Essa importância cor

responde ao salário de
um trabalhador durante
58 anos, ou às contribuí
ções para a Preveídéncía
que esse operário faria
durante cinco séculos. E
olhem que o Planalto «in
da ficará devendo favor à
Globo: o preço era de SOO
milhões e foi ,"rebaixado"
a pedido, de acordo com

font-es palacianas.
Deve-se acreditar, natural
mente, que Sarney teve o

cuidado de promover u

ma tomada de preços en

tre as firmas que traba
lham no setor, escolhendo
a que ofereceu os servi
ços mais em conta. Ou
será que a "Nova Repú
blica" não toma essas

'precauçõesê
Um pronunciamento do
presidente da República
não se torna maís ou me

nos interessante em fun
ção da equipe de maquía
dores da televisão. Ainda
mais quando às custas do
Tesouro". Pois, é!
Fritz von Itapocu
Em homenagem a um ve-
lho amigo.

.

"r

Confecções Sue 1 i Lida.. II
Veste bem Senhoras e Crianças\ fi

l-Foi o rumo novo que
está levando o caso do custou 250 milhões dejornalista Alexandre von cruzeiros. A ordem paraBaumgarten com a denún- contratar os serviços, se
cía do travestí Cláudio. gundo informa o secretáWerner Pollila, mais co- rio <le imprensa, .partíu

, nhecido por Giló, e que do próprio chefe do gosó resolveu falar agora vemo, que quer ver seu
porque temia pela sua ví- "recado bem dado". Antes
da, vida que foi assegu- de mais nada, Sarney pasrada pela própria Policia sou um atestado de incom
Federal, afirmando que, petência para sua assessoagora, o governo é outro. ria de comunicações, an-
O envolvimento do gene- de há uma batelada de proral Cruz no seqüestro de fissíonaís, Se o governoBaumgarten, segundo o está pagando essa gentedançarino de boate, que toda para cuidar da imaafirma ter presenciado' a gem do Presidente, não
ação na Praça XV, no Rio, faz sentido que, na hora
na noite de 12 de outubro de gravar uma simplesde 1982, deverá levar o mensagem aos brasileiros,delegado Ivan Vasques ao o 'Palácio tenha de contratotal esclarecimento dos tar uma empresa privadafatos até agora obscuros para resolver o problema.e indefinidos. Aliás, a assessoria reve-2-Também a morte do jor-' lou-se duplamente íncomnalísta Mário Eugênio es- petenté: em primeiro lutá tomando' outros contor- gar, quando não. conse
nos, com a confirmação guiu impor a solução inda existência de um grupo terna; em segundo, porde extermínio dentro do não ter advertido o PresiExército, segundo o chefe r

dente de que essa "tranda 2a Secção (Serviço. de sação" iria repercurtirInformações) do Coman- muito mal. Ao' contratardo Militar do Planalto, uma firma associada à Re"
coronel José Luiz Sávío de Globo de Televisão, oCosta. presidente 'Sarney des-3-0 presidente José Sar- prezou também as equíney aprovar a atitude a- pes da TV Nacional dedotada pelo ministro Wal- Bresílía, que, não pagasdir Pires, da Previdência com dinheiro público e
Social, de exonerar os fariam de graça o serviço.funcionários que exercem E, não houvesse tanta.

cargos de confiança e que preocupação com as qualiparticipam do movimento dade' cênicas da mensa-
grevista dos prevtdencrárí- gem, poderia ser lembra- Il :.)���o���O�����l���������������������:�������������ponto des faltosos. gueíredo fazia suas grava- �

JARDIM SÃO LUIZO QUE NÃO GOSTAMOS ções - de graça, é claro -/

Conheça os nossos planos de pagamento e compre o seulote noO que lemos na Folha de na Escola Nacional de In-
JARDIM SÃO LUIZ a sua opsao de ,morar bem.S. 'Paulo, de 21 de julho, formações. Como parece .

d I b .1.'
.com o título de Charme demonstrado, o presiden- E

.

een .mo .

I larlOSCaro, assinado por Ruy te da República não preci-' m,pr .

•.
.

Lopes. De acordo com a- sava gastar um centavo
'quele jornalista, o recen- do Tesouro para levar seu

.

Marca'tto ..Ltda.
te pronunciamento feito recado aos brasileiros.
pelo presidente Sarney, a- Mas ele decidiu gastar e
través da rede nacional de pagou muito. Por que tri�-

Creci 093 _ 11 Iro Região '

.

rádio e televisão, "foi gra- ta mi.nutos de grava7ao •

1.179 _ F�nes 72-H16/e 72-1411 _ Jaraguá do Sul _ Sc.

����������I:�A�v�.:�Ma�L:D�ro;d;o;ro;,���������========�==�=====�privada • a Globotec e tar 250 milhões de cruzei-
�

Fábrica e Loja 1 .

F 72 0063Av. Marechal Deodeo da Fonseca, n" 1085 -
.

-

Jaraguá do Sul
-:-
se.

Loja 2
Rua Reinaldo Rau, n" 530 -:- F. 72-2911 _

Jaraguá do Sul _ SC.
'

O QUE GOSTAMOS Política
CORREIO DO PGV8 PÁGINA 10

Estado de Santa Catarína.
Prefeitura Municipal de JaralZ� do Sul

DECRETO NI? 1.-173/85
Declara de Utilidade Pública, para
fins de desapropriação amigável ou

judicial, o imóvel que especifica.
,

O Prefeito Municipal de Jaraguá do .Sul,
no uso de suas atribuições legais e nos term?s do
Art. 69'do Decreto Lei N9" 3.365, dé 21 de Junho
de 1941;
DECRETA:

Art. 19 _ Fica declarada de Utilidade P�bl�-.
ca para fins de- desapropriação, por v�a .amIga,- .

velou judicial, a área de 1.633,53m2,do Imoyel de :

propriedade de INGO SPLITTER, situado a Ru.a
22-Ney Franco, .regístrado sob n? 27,630,. no LI
vro N° 3-N, fls. 190, no Cartório de Registro ,de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul, para fms
de arruamento.

Art. 29 _ As despesas decorrentes �o pr�-'
sente Decreto correrão por conta de dotação pro
pria do Orçamento vigente.

Art. 39 _ Este Decreto entrará em. vígor _na .

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

.Jaraguá do Sul, 18 de julho de 1985.

DURVAL VASEL IVO KONELL
.

Prefeito Municipal Sec. de Adm. e Fm.

DuOFEREÇAUM
PRESENTE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO 'OVO, i, PÁGINA 11

COMBINAQO E JEC EMPATA-
'

RAM SIjM QOLS
Um público, ii duas mil .pesso

as assistiu domingo à tarde, no

Estádio Max Wilhelm, o amísto-
,

so Combinado Local x Misto
do JEt; integrante das comemo

rações dos 109 anos da cidade,
O placar final acusou empate
sem aber.tura de contagem, do

jogo de bom nível e onde as

forças se equivaleram.' Na pre -e,

,

Iímínar, o juvenil do Baependi
perdeu para a D. Pedro,de ,��
rupá, por 3 a 2 e, antes do im

cio da partida' principal, os lea
ros do Vale, de Blumenau, pro-
moveram uni. show de paraque-,
dísmo-

"

�.
.João Nunes foi' o árbitro, au

xiliado por Ari Enke e Simão

Benícib. O técnico Arno Deretti,
do Combinado Local, formado

à base do Botafogo, mandou a

campo os atletas Maba: Tarso

(Ildõmar), Chicão, Renato (Bar
tolomeu) e Nilton; Rogério, Ma
líca e Moacir '(Tino); Waldir

(Luizinho), Carlíto e Laranjinha.
O Misto do JEC foi de Cidinho;
Jorge, Dema," Egon e Eraldo;
Gélson, Joel e Jurandir; Dido,
Mauro e Rogério (Tonínho).
VASTO VERDE BISA O TITU
LO DO BOLÃO
De 26 a 28 de julho, na Socie

dade Vieirense, foi realízado o

49 Torneio de Bolão "Cidade de

Jeraguá", bola 16cm, em disp�
ta do troféu transitório ofereci

do pela Câmara de Vereadores.
A promoção foi do Clube de

Bolão 81, com apoio da Secet e

da' Indumak. 'Após os jogos
quais participaram 8 sociedades,a
participaram oito sociedades, a

fase final apresentou-no domín-:

go os .resultados: Vieirense 1

1423 x 1501 Vasto Verde, Tupy
1393 x 1364 Baependi, Vieirense
1440 x 1422 Baependí, Tupy 1414

x 1474 Vasto Verde, Vasto Ver

de 1425 x 1398 Baependi e Tu

py 1436 x -144,2 Viéirense. Por

pontos ganhos, a ' classific:.ação
final foi esta: 19 Vasto \i erde

8726 palitos (6 pontos),' 29 Viei�
rense 8616 palitos (4 pontos), 3 ..

Tupy 8486 palitos (2 pontos), e
4<! lugar Baependi com 8�69 pa-
,litos. A melhor média do Tor
neio foi' o bolonista Marcos

ÇV'asto Verde) com 251,3 p�li
tos, detentor também do maior

POJ;lto - 275 palitos.
,

, Nos quatro anos de reahza

ção, o Torneio foi ,vénêido nos
,

anos 82 e 83 pelo Vieirense e

'em 84 e 85, pelo Vasto Verde,
de Blumenau. E neste final, de

semana, o Baependi. pàrtici�a
tlo Floresta, em JoinVille, do 7Ç1

Torneio' de, Invernó de Bolão,
bolas cheias e limpas, masc�li-
no. .',

BRADESCO CONQUISTA QUA
DRANGULAR' DE FUTSAL
Coube a Bradesco/Atlânti�a,

do 'Rio de Janeiro: a principal'a�
tração a" conquista

' ,dó, torneio, �

}
quadrangular de futebol �e sa-

lão, disputado, sexta-feJra e sá

bado' ,no Oinási� "de' Esportes,
Artur Muller,' caril a pre;sença
de um público- apenas regular,

.ocesíonando prejuízo financei
ro aos organizadores. Na sexta
,-feira, na preliminar,' 'pela ca

tegoria. infantil, Arweg ,6 x 2 Ur
bano e abrindo o quadrangular,
a Seleção de Jaraguá perdeu pa
ra o Besc (Fpolis) por, 3 a, O, en
quanto que a Bradesco goleou
a Tigre (Joinville) por 8 a 1. No
sábado, Arweg 4 x 3 Urbano
(juvenil) Seleção de Jeraguá 2

,

x 4 Tigre e Bradesco 2 x 1 Ti-
gre.

'

A equípe caríoca ficou com o
titulo, Besc em segundo, Tigre
em terceiro e o selecionado 10-'
Cal na última colocação.
SETE JOGOS MOVIMENTAM
REGIONAL/VOLmOL '

A Liga Regional de Volíbol
e Básquetebol deu, continuidade
nos dias 24, 27 e 28, ao 10 Cam
peonato Regional de Volibol A
dulto e .reahza mais sete partí-:
das rieste .flnal-de-semana. No
dia 24, no "Artur Müller", o

Clube das Doze venceu a AGV,
3 sets a 2, o mesmo. placar de

, Kohlbach-DME e Kohlbach. pelo'
naipe masculino. No sábado, em

Pomerode, .Arweg 3 x O Mene
gotti (feminino), Ki-Kaska O x 3
Pomerode e Arweg O x 3 Kohl
bach (masculino); .domíngo, na

AABB, Kí-Kaska 3 x O Marcat
to Ei AABB 3 x 2 Helga-Mar
(feminino) é Armalwee O x 3
'AGV (masculino}. Neste 'sábado,
día 3, a partir das 14h, na Ar�
inalwee, jogarão Armalwee, jo
garão Armalwee x Clube das
Doze e Arweg x Marcatto (íe
míníno), Pomerode x AGV e

Kohlbach - DME x Armalwee

(masculino). E no domingo, día
4, na Menegottí - AGV x Helga
-Mar � Ki-Kaska x AASB (remi
nino)e _Ki-KaskaxArweg (masc).
OLIMPIADA SESIANA INICIA
EM SETEMBRO

mio Garibaldi 2 x 2 Avaí, Cruz
de Malta 4 x 3 Ponte Preta, Mal
Vice 2, x 1 Guarani e XV de No
vembro 2 X; 2 Aliança. O jogo
Vitória x Alvorada não foi rea
liazdo porque simplesmente o

árbitro não compareceu no lo
cal. A classificação aponta o

GUarani com 6 pontos, Grêmio
Garibaldí e Aliança 5, Avai, Al
vorada e Malvice 4, Ponte Pre
ta 2, Vitória e XV de Novembro
'1 ponto. A quinta rodada, neste
domingo, marca as partidas on
tre Ponte Preta x Malvice, Gua
rani 'X 'Aliança, Alvorada x xv
de Novembro, Vitória x Grêmio
Garibaldi eAvaí x Cruz de Mal-
ta.

CORNELIA OBT:EM MEDALHA
DE OUR:O NOS JUBs'
A 'barreírísta [araguaense Cor-

nélia .Holzínger , íntegrando a

seleção, universitária, catarínen
se nos Jogos Universitários Bra
síleíros � JUBs,. disputados em

Goiânia, obteve medalha de ou

ro nos 400 m c/barreíras e me

dalhas de prata nos 100m c/bar
reíras e 400 metros rasos. Cor
nélia, ao lado de Clarice Kuhn e

de Jorge Luiz, de Souza, partící
parão de 9 a 11 de agosto, no I�
bírapuera, em São Paulo, do

Campeonato Brasileiro de Atle
tismo. Eles

_

são aitetas pré-sele"
danados para a equipe nacio
nal. Cornélia competirá nos 100
.e. 400m c/barreiras. Claríce no

salto altura e 100m c/barreiras
e Jorge no salto triplo.

meira, de 5.000 metros, outra de

1.000 metros para mulheres, (i
ade livre) e outra de 2.000 m,
para garotos até 14 anos. E no

día 23, a Seleção Masculina de

Volibol de Guaramlrím snfren
te; às' 19h, no Gínásio de Espor
tes Rodolfo Jahn, a Séleção de

Guaratuba-PR.
' ,

VARZEANO' TEM ÚLTIMAS'"
RODADAS NO BAEPENDI'

Está chegando ao seu final, a
fase de classificação do 39 Cam

peonato Munícípal de Futebol
Varzeano da Divisão, Municipal
de Esportes. Neste domingo, dia
04, no Estádio Max" Wilhelm, a

partir as 8, horas, acontecerá a

última rodada das Chaves,Verde
e Amarela, quando será cumpri
da esta seqüência de jogos; No
va Aliança x .Flumínense, Portu

guesa x Guarani, 'Corinthians x

Canarinho, Atlântida x Canta-
,

reira,' Saturno x Fruet, Figuei
rense x tndependente e Santo

Antônio x Arsepum. No próxí
-mo final-de-semana, também no

"Max Wilhelm" i a última rodá
da das Chaves Azul e Vermelha.
Para a fase semifinal, classifi
cam-se três' equipes por Chave.

BOTAFOGO ENFRENTA O FLO-
RESTA EM POMERODE

'

Campeão do Grupo 5 do Cam

peonato Estadual Amador, que
reuniu equipes de Jaraguá do

Stil, Corupá, Joínvílle e São Fco
do Sul, o Botefege ,Futebol Clu
be, da Barra, do Rio Cerro, íní
cia neste domingo a sua, parti
cipação p.� fase semifinal' do
certame, snírentando em Pome
rode o Floresta' local. O Botaío
go reforçou a sua' equípe para
esta nova fase, confiante na elas
sífícação. 'O� Florésta vem no

próximo' domingo à' Jaraguá.
.

, para a segunda 'e decisívä parti-
da entre .ambos.

-'
'

,

ÊSPORTES .' CURTAS ESPORTI·
VAS _ Encerra-sé' rieste sábado,
já com a equípe do Mercapaulo

'

(Fínasa) campeã, o Campeonato,
'Bancário de Jaraguá 'do Sul. -Os

,

jogos marcados para o "Artur

Müller", com início às 14 horas,
'são: Mercapaulo

'

:x: Nacional,
Sulbrasileiro x Uníbanco.Besc x
Bamerindus GM' e Bradesco x

Bameríndus JS. li/No próximo
,dia 31 de agosto, será realizado
em Jaraguá do Sul; na Pista da
Hermes Macedo, uma das quatro
etapas do Campeonato Catari
nense de Bicicross. As demais a

'contecerão na Capital do Esta
do. Cerca de 150 pilotos, de to-
do o Estado competirão naque-
la oportunidade. 1/,Breve os des

portistas de Barra, Velha �' Ga
ruva deverão ganhar os seus"gi
násios de esportes. Atendendo a

pedidos das lideranças políticas
e comunitárias, o governador
Esperidião Amin, determinou a

-

construção de ginásios, atenden
do antiga aspiração dessas co

munidades. I/I O juvenil do Ba
ependi enfrentou, no meio da se
mana ci juvenil do Joinville Es-

,
porte Clube.

A 4� Olimpíada Sesiana Jara

guaense (Oliseja), promoção do
Centro de Atividades do Sesi e

do Conselho Desportivo Sesia
no, já tem datas para a sua rea

lização. Será de 27 de setembro
a 11 de outubro, em diversas

praças esportivas. São 17' moda
lidades que serão dísputadas -

atletismo, basquete, bocha, bo
lão 16, bolão 23, handebol, volí-

-

bol e' tênis' de mesa (todas no

masculino e feminino), tiro ao

alvo, ciclismo, futebol de salão,
'futebol suíço, veterano, futebol

suíço livre, sinuca, tênis de caI!l-
,

po (masculino) e xadrez. Os pre
parativos' já foram iniciados e'
todas, as segundas-feiras o Con
selho Desportivo se reúne para
traçar as diretrizes da quarta-c
,dição da Oliseja.
GUARANI LIDERA RETUlt.1'IJO
PA SEGUNDONA
Com seis pontos ganhos, o

Guarani de Rio da Luz é o a

tual líder do Campeonato da 2ª'
,

Divisão de Amadores da Liga Ja
ragtiaense :de Futebol, após a re-

,

:alização da quarta rodada, que
apresentou os resultados Grê-'-

QUARENTA DUPLAS PARTICI
PARAM NO ENDt1RO
Com a organização perfeita do

Jaraguä Trail Clube/Jaraguá
Motor Clube, realizou-se domin
go o Enduro Mil e uma Trilhas,
com a participação de 40 duplas
(80 moíccíclístas), que percorre
Iam os 120 quilômetros do traje
to em trilhas especiais, estradas'
secundárias e: estradinhas aban-

,

,

danadas. A largada aconteceu às
7 horas e' chegada a partirdas 14
horas, defronte - a Prefeitura
Municipal. A dupla vencedora
fo! Valdir/Ademir (Brusque), 29
Sílvio/Leonides (S. Bento), 39
QSI).i/Márcio (Fpolís], 4° Ramon!
Tadeu (Fpolís) e 59 lugar João/
Eduardo (Curitiba). As duas du
plas ,de Jaraguá que ' participa
ram,. Gerson/Airton ficaram em

240 e Rogério/Charles em 279'
luga.r. ba região, ainda, Dario/
Emídio ,e J,air/Gener, de Corupá,
ficaraI:p. na 34\1 e 39a colocações,
respectivamente.

,GUARAMIRIM PROMOVE PRO
VA PEDESTRE DIA'24
Para marcar o 369 aniversá

rio de' emancipação de Guara
mirim, o Grupo Ki-Kaska, em

conjunto com a CME, vai pro
mOVer no dia 24 de agosto, a IV
Prova Pedestre "28 de Agosto",
'desta feità aberta à nível reg�o--

nàl. Haverá três provas, pelas
principais ruas da cidade. A pri-
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As Anotacões de Flávio José
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BALAS· E' CA� ,�ASS'E
, .'

o PRAZER DE FAZER

BEM: FEITO

cPROVJ!1

do a reciclagem dos téc
nicos - declarou o Prefei
to - que ontem 'esteve, em

-

Florianópolis tratando de
assuntos políticos no Di
retórío Regional 'do PM�
OB e que, também,' solící
tou ao deputado Luiz Hen- '

'tique o acompanhamento
do processo do curso de
Admínístração de

-

Empre
sas, da FERI, 'que' foi a

Brasília
. para homologa- '.

ção do. Ministro da Educa
ção, Marco' Maciel; uma

vez aprovado pelo' Conse
lho Estedual de Educação.

arte

Jaraguá poderá tar"' -logo '� aferro' sanitárl,o
'.

. . � .
. �

O Prefeito Durval Va-

Disse ainda o Prefeito
que está sendo viabiliza
do ·0 aterro sanitário de
Jaraguá do Sul e que esta
semana estiveram na cida
de técnicos da

..

'

Fatma
.

ve
rificando locais onde pode
ria ser implantado. A
princípio, é pensamento

. Creses consu-
mo da �8n8rgl,a

. atétrica

Por outro lado', deverão
começar dentro dos pró
ximos días, os trabalhos

'

preliminares do Plano Di
retor Físíco-Territorial de
Jaraguá do Sul, pars o

qual existe convênio as

sinado com o Gaplan, A
tualmente está acontecen-

Coletiva' da 'i

Capital_._",___--_
No mês de outubro" Esta mesma dupla apre

próximo, na,Alfândega, sentar-se-á dia 18 de a
em Florianópolis,

.

onde gosto na Festa da Igreja
funcioná o Museu de Ar- Matriz de Guaramírím e

te de Santa Catarina, 'se- no día 26, também em

rá realizada a Cofetiva Guaramírím, no Gínásío
de Artes Plásticas de Ar- de Esportes' "prefeito Ro
tistas Jaraguaenses. que dolfo Jahn", por solicita
reunirá as melhores obras ção do prefeito José de A
dos artistas nativos, nu- 'guiar" no aniversário da
ma promoção do Governo cidade. ". E para o día 14
do Estado/Fundação Cata- de setembro, Guaramirim
rinense de

. Cultura, As-. receberá o Grupo Folcló-'
socieção Catarinense de rico Silberfluss de Rio da
Artistas Plásticos e Socie-' Prata, Joinville, para um
dade Cultura Artística de show na sociedade Diana,
Jaraguá do Sul, que coor- durante o Baile do Cho
denará à exposição. pe da Associação Comer-
A informação é do Su- cial, Industríal e Agrícola.

perintendente da 'FCC, E nos dias 7 eB de se

Udo Wagner, que anun- tembro, no Colégio Tere-
ciou também outros even- za Ramos (Corupá}. e no

tos na região. No dia 27,· Clube Atlético Baependi,
sábado, a Fundação trou- com apoio da FCC, o Gru
xe à Schroeder, na Festa po de Teatro Independen
do Motorista. e do Moto, K', de Florianópolis, apre
ciclista da Comunidade sentará a peça infantil "Os
São Wendelino, a dupla, Três Porquinhos e () Lo-
"Portãozinho e Niltínho" , bão".

'
,

íntroduzí-lo no lixeiro e

xistente na Vila Lenzt. O
aterro sanitário será' fei
to dentro dos padrões. e
xigidos, para a proteção
do meio-ambiente e da
saúde pú:blica.

'

-,

na

. .

Jsraguaense

Octacílio noassume

o ex-deputado; esta
dual Octacílio �Pedro
Ramos tomou i posse
como Conselheird do
Tribunal, de Contas do
Estado, no dia 31 de

julho, quarta-feiia, em

,Sessão Especial do Tri�
bunal, presidida pelo
conselheiro Carlos Au
gusto Caminha, Presi
dente em exercício da
C9rt� Estadual de Con
,t�s. _Indieado .pelo ,Po-

TC
vemador Esperidião A� .'

mín, Octecílío Pedro
Ramos teve' seu'

-

nome
aprovado pela Assem
bléia Legislativa nó úl-:
timo dia 18' de junho,
para ocupai á vaga de
CónselhEüro' . do TCE".
aberta com a 'aposenta,
doria de Wílmar Dallã�
nhohl..

.
Octacílio que foi' no

méado pelo. . governa
dor Amin, em ato as
sinado no dia 9, de ju-

.

lho e publicado no,Oi- '

.

ário Oficial do· dia 18
último, tem 57 anos de,
idade e 18 ·anos de car-

. gos eletivos, .,sendo, e-'
leito por ,quatro legisla
turas para a Assemblé
ia Legislativa do Esta
do.
A posse aconteceu à

17 horas de qua.rta-fui-
ra, dia 31.

' .

**. O ex-deputado estadual Octacílio Pedro Ramos.. sel declarou ter Iícado
assumiu às 17 horas de quarta-feira, a vaga de Conse- ' setísfeíto . com a partié�
lheiro do Tribunal de Contas do Estado, em sessão es- pação do .públíco nos e

peciaJ da Corte, que contou com cl presença do' ventos da "Semana <!e Ja

governador Esperidião Amin e outras autorídádes- Do. raguá", encerrados do-'
Vale do Itapocu, .polítícos, amigos e correlegionários' mingo, "o 'que nos rnotí
de Octacilio prestigiaram, a sua posse no TCR ve para os próximos fes
..**

.

Entrou água fria na fervura. o. ex-prefeito Eugênio tetos uma programação
Strebe, que iria assumir a direção do Samae, após tu- ainda melhor". Lembrou
do acertado, recuou e decidiu permanecer no PDS. o Prefeito que em 86 a

Com isso, a bomba do prefeito Vasel acabou não deto- contecerá a 24 Amostra
nando, assim' como Atayde Machado,' o Dadi, deve Agropecuária, com fart:�
continuar no PDS. Pelo menos por enquanto. e variada diversidade de
Strebe sería, sem dúvidas, uma excelente. aquisição do atrativos, para a qual se
PMDB. rão formadas; váríés co
*** Dávíc Leu, cotado para sair candidato a deputado missões' pera preparar o

estadual, pois' reúne O' consenso dos prefeitos do PQS acontecimento.
da microrregião, poderá declinar de sua candidatura Durval informou que
e concorrer novamente à Prefeitura de Massaranduba .. Ja conhecida a-empresaSe isto de fato ocorrer ,entende que o melhor nome vencedora

.

da licitação
para 'disputar a deputação estadual, pelo partido, ne para a mão-de-obra, ás 0-
região, é o de Paulo Roberto Bauer, da Erusc. bras de ampliação da Es*** Outro que deverá seguir o caminho de Dávlo. é
Salim Dequêch, em Guaramírím. Agora investido na

tação de Tratamento de
Água do Samae começapresidência do PDS, o astuto politico guaramírense

, .. rão muito em breve: Para'
prepara sua. volta trhinfal). Prefeitura, para a qual de- tal, a municipalÚlaQe 'Vem
verá contar com o apoío do prefeito José de Aguiar. adquirindo todos os mate
Salim faz' politica -permanentemente e tem vários trun- riais e o custo' final dafos para dar o xeque-mate nos adversários.

, ampliação deverá atingir*** Guaramirim, aliás, é o município mais politizado a Cr$ 500 milhões, dos
(ou dividido?) da microrregião. Além do PDS, do PM quais a mão-de-obra se
DB, do PT" o PFL instalou sexta-feira a Comissão Pro- .

rä paga com recursos pró-visória Munícípal, com a presença . de Bornhausen e prios.Dallanhol. E um outro partido poderá nascer. E o PDT,
que tem no ex-vereador Heitor da Silvä e no ex-can

didato a prefeito .Alvaríno da Silva, seus coordenado-
res. .

*** Em Jaraguá, o 'PDT, em'estado, embrtonärío, bus
ca nomes que lhe dê impulso e adeptos. 0.: více-pre
feito Décío Píazera está sendo "namorado", mas dí
flcllmente Ingressará. O coração de'Décio balança
maís para o PFL, que, segundo Dallanhol à coluna,

·
está em fase de organização aqtJ.i. Aliás, ele e Bor
nhausen estiveram sexta-tetra em Jaraguá. Foram na

Weg. Eal...··
, :

·

***
. Décio, aliás, aguarda os acontecimentos. Sua per

manência no PMDß está difícil. Comenta-se que Pia
zere � seu primo Waldir Rubini, ex-Samae, poderão \

estar, dentro de no máximo 60 días, em um outro par
tido. A ala do PMDB a qual pertencem, no entanto, não
deseja de forma alguma vê-los .íora do partido, por As Centrais 'Elétricas
questões óbvias, é claro. A novela deve continuar. de Santa Catarina, infor-

·

*.. Tem politico da região assanhado com os resul-
tados de uma pesquisa realizada pela "Perm". Segun-

maram o consumo de oner-

do informou-se, Pedro Ivo lidera disparado a preíe-
gia elétrica em Jaraguá
do Sul, no ano passado--rência do eleitorado para a govemanca. E para depu- que atingiu • a 79.364.053'-tadot Bem, pasa deputado, muitos nomes despontam, K

Dá U W
.

w. O consumo residen-dentre eles Durval Vasel, via Leu, do agner, .

Paulo. Bauer e outros menos votados., Vai dar muito'
cíal fol. de 16.969,018 kw

o que falar, ainda.
comercial 7,551.268 kw'
industria1 47,931.566 kw,'*** O PDS está reativando o seu setor jovem, ·através

'da eleição das novas Executivas das JDCs. Barra Ve- ru.ral 3,096.456, poder pú
blíco 486.342kw, iluminalha elegeu ,Valdir. Tavares e Corupá, Antônio Carlos ção pública 2.478.881kwBlunk. Outras, executivas deverão ser eleitas, como é

, 'o caso de Jaraguá, onde desponta o nome de Renato
. e E.S.P. 850.522kw. Com-

Franzner, o Dôde, para a presidência. E o PMDB reú-
parando' o consumo do a-

, . no passadó com o do anô
n,e aqui em Jaragti� ,as lideranças jovens· da região, .

'-dia'24. ,.'.
de 1983, observa-se que

*** :pE .cOCHEIRA:'A priineira coalização entre parti-
houve . crescimento, nos

dos deverá acontecer em Guiuamlrlm. o. PMDB e o
seguintes percentuais: re-

. . sidencial 7,94%, comerci-. PFL já iniciaram conversações. �clusive o presidente aI '5,30%, industrial 11,69do PMDB participou da instalação da ComissJo, Provl� %, rur�l u;74% e ilumina-
sórla do PFL, na �xta�feir�., ção pública 8,51%.

Os números indicam
que houve aquecimento
da economia jaraguaense,
,haja. vista que de 1983
para 1984 houve um de�
créscimo de consUmO,de
energia industrial da .or

dem de 6,46%.
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