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A Comissão Municipal des de E.BHeleodoro Bor
de Trânsito, por dedísão ges (2), do Abdon Batis
dos seus membros, deci- ta, da Escola Jaraguá, de
díu pela colocação de on-' fronte a Farmácia Aveni
dulações transversais(lom- da e. Aldi (Marechal Deo
badas), em vários locais doro), defronte ao Sesi/
da cidade, em substituí- Senat (2 na Walter Mar
ção aos tachões, que não quardt), defronte a E.IB.

· aprovaram: Segundo Aris- Duarte Magalhães (2 na

tides Panstein, coordena- Barra do Rio Cerro), de
dor da CMT, as lombadas fronte ao Supermercado
terco de 80cm- a 1,5m de Breithaupt e do Posto de

largura, de acordo com a Saúde, na Reínoldo Rau.

Resolução 635/84 do Con- E afora estas, a Comissão
selho Nacional de Trânsi- de Trânsito está solicitan

to, que dá amparo legal a do ao DNER, estudos vi

medida que se pretende sando a instalação de três O Clube de Diretores
implantar, visando .a di- ondulações' na já conhe- Lojistas de Jaraguá do
minuição da velocidade e cida "Rodovia da Morte" Sul realizou. esta semana

· consequentemente dos a- (BR-280), nas imediações a primeira reunião de tra-
cídentes.

.
.

da entrada para Schroe- balho sob o. comando da
Tais lombadas serão im- der, próximo a Weg II nova diretoria, presídída

plantadas nas proximida- e· a Praça do Imigrante, - pelo empresárío Luiz Jo-
,

Reglla"'o de Jaragua' fern. 54
sé Nicolodellí {Carinho-
so). Na oportunidade, foi
anunciado o novo Conse-

mlll alBlltores lho Diretor do SPC, que
tem na presidência Rafa-
el Dimas Nazario (Elite
Móveis) e como conse
lheíros José Ramos de
Carvalho (Koerich), Car
los Alberto Gonçalves
(Fruet), João Waldemii'o
Hohl (Menegotti Veícu
los), Tarcísio Küster (Bre
ithaupt), Valdir Vicente
(Banco Itaú) e João Batis
ta Vieira (Prosdócim9).
Da mesma forma foi sor
teada a empresa que re

presentará o comércio lo
cal na 26a Convenção Na
cional do Comércio Lojis
ta, no mês de setembro,
em Natal-RN, recaindo na
Foto Loss.
Na reunião mensal de

setembro, dia 4, às 11-'
horas, os lojistas partici
parão de palestra sobre
"Marketing e

. Propagan
da para o Comércio", da
qual tomar� parte tarn
bém diretores e proprietá-

.

rios de emissoras de rádio
e televisão da Região 4
da A-caert - desde São
Francisco até Porto Uni
ão, que estarão reunidos
em Jaraguá. Naquela da
ta, a Rädío Jaraguá esta
rá completando 31 anos
de existência.

'CMT decide

Se as. eleições fossem
realizadas hoje, os candi
datos teriam 54 mil votos .

para sérem trabalhados a

favor de suas candidatu
ras, na região polarizada
por' Jaraguá do Sul. Se
gundo levantamento feito
junto aos Cartórios. das
17a e 60a Zonas Eleitorais,
que abrangem cinco mu

nicípios do Valê do Ita-

· pocu, constatou-se a exis
tência de 53.744 eleitores
aptos a exercerem o di
reíto do voto. O mapa fe
chado em 30 de junho, a
cusou na 17a Zona, 36.698
eleitores, dos quaís 31.130
em Jaraguá do Sul, dis
tríbuídes em 136 urnas,

VICE-PREFEITO NO PFL

Muito embora o anúncio
oficial não tenha sido fei
to (o será na próxima
semana, provavelmente),
o vice-prefeito de Jaraguá
do Sul, Décio Píazera deve
rá filiar-se ao Partido da
Frente Liberal, desligando
-se do PMDB. Leia n'As A
notações de Flávio José,
última página.

JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SfMBOLO DA FAMfuA JOURDAN

implantar

sendo 16.189 homens e 14.
941 mulheres e Corupá, 5.
568 eleitores (2.996. ho
mens e 2.572 mulheres),
em 26 umas.

Na 60a Zona Eleitoral,
conforme o mapa do pri-'
melro trimestre (fechado
em 31 de março), existiam
17.046 eleitores. Distribuí
dos em 33 secções eleito
rais (umas), Guaramírlm
possuia até 31 de março
7.520 eleitores, dos quais
4.111 homens e 3.409 mu

lheres; Massaranduba 6.
897 eleitores, distribuídos
em 33 umas, sendo 3.760
do sexo masculino' e 3.137
do femíníno- Schroeder ti
nha até aquela data 2.629
eleitores - 1.436 homens
1.193 mulheres e 12 sec

ções eleitorais.

Nas últimas semanas,

segundo fontes dos Cartó
rios, cresceu o número de
novos títulos e uma das
razões apontadas é a reali
zação das eleições para
prefeitos nas capitais, es

tâncias hidrominerais e em

mumcipios considerados
de segurança nacional.

doze .Iombadas
trecho onde ocorrem mui
tos acidentes fatais.
, A CMT,' também, ofi
ciará as oficinas mecâni
cas e agências de auto
móveis, proibindo o uso

de ruas urbanas como pis
ta de testes de carros e

sugerirá, pare este tra
balho, O' autódromo da ci
dade.

SPC renova

.j Conselho

o

Seeetangariamateriais ao arquivo
A Prefeitura. Municipal, perpetuação das nossas

através da Secretaria de raízes e tradições cultu-
Educação, Cultura, Espor- rais.

'

te e Turismo, lançará no

dia 15 de agosto, quinta
feira, a campanha de an

gariação de objetos e ma

teriais históricos para o'

Arquivo e Museu Mimi

cípal- Poderão ser doados
materiais, antigos docu
mentos ,fotografias, fil
mes, entre outros, que pos
suam .

preservar a memó
ria da cidade, além de o

ferecer condições de pes-
. quisa, garantindo a esta e

as gerações futuras, a

Justiça marca

A SECET receberá os

objetos e materiais nos

dias 15 e 16, das 8 às 11h
30min e das 13h30 às 17

horas, na Av. Getúlio Var
gas 503. Ela, também apa
nharä, bastando que -lí

guem para o telefone 72-
0888. Cada doação rece

berá a identificação do do
ador. O Arquivo e o Mu
seu funcionam em salas
localizadas junto à Esta

ção Ferroviária.

júri dia 2V
Conselho de Sentença do
Tribunal do Júri da Co
marca, que são os seguin
tes: Solon Schrauth, Dà
gomar Müller, Ruth Roe

sel, Adejair E. Balsanelli,
Mário L. Pesqualíní, Or
lando Schmídt, Mansa
Strebe, Sérgio Zonta, Eg
gon )oão da Silva, Wil
son Eggert, Gilmar Kru
tzsch, Iria Tancon, Carlos
Baratto, Sérgio L.Czemay

, Nélson P. Garcia, Lur
des Trentíní, Cláudia Em
mendoeríer, Bruno Brei

thaupt, 'Pedro Donini, So-

. lange Beatriz Silva e ZJ.l
da Guenther.

O Juiz de Direito da .2a
Vara, Dr. Carlos André

Moreíra, marcou para o

dia 27 de agosto, às 13h,
uma sessão periódica do
Tribunal do Júri, para jul
gar. o processo nO 434/85,
em que é réu Lourival
Neves dê Souza, acusado
de assassinato da sua a

másia Márcia 'Pereira Car
doso, por volta das 16 h
do dia lOde março de
1985, em Corupá, com
-três golpes de' faca. E de
conformidade com a le
gislação processual pe
nal, foram sorteados os

jurados. que comporão o

Câmara aprova novo Código
de Posturas

A cantara de Vereadores aprovou nas duas

primeiras sessões do segundo semestre, o proje
to-de-ler que institui o Código de Posturas de Ja

raguä do Sul. O documento, que substituí outro

já totalmente obsoleto e Irreal ao cotidiano da

cidade, contém as medidas de policia admínístra
tíva a cargo do muníeípío em matéría de higiene,
segurança, costumes e ordem públ1ca, instituin
do normas disciplinares do funcionamento de es

tabelecimentos comerciais, índustríaís, prestado
res de serviços e instalações em geral, estatuín
do as necessárias relações jurídicas entre o po
der público local e munícipes, visando a discipli
na no uso e gozo dos direitos índívíduaís e do
bem-estar geral.

.

O projeto foi encamlnhado pelo Executivo no

dia 22 de novembro do àno passado e somente

agora foi a votação..OCód1go de Posturas se in

corporará ao próprio Plano Diretor da cidade,
que começa a ser executado. (N� página 3, as a

tividades dos parlamentares municipais).

Tamos á·· cidada que merecemos. 'Cuidamos dala. 'A R T A M A Expositores Cromados.
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VIEIRENSE·FAZ A COBERTURA DA SUA
.

SEDE SÓCIAL

o flagrante mostra o Início das obras de co
bertura do salão principal (pavimento superior)
da Sociedade Esportiva e Recreativa Vieirense,
hoje já concluídas. Com 1.000m2, a cobertu.ra é

.

em chapas de alumínio, tendo sido investidos
até o presente cerca de Cr$ 60 milhões neste sa

lão, cuja previsão de inauguração é novembro/
dezembro, com uma grande noitada social, ani
mada por duas orquestras; segundo pensamento

. da diretoria, presidida pelo Sr. Martins Kienen.
A Sociedade tem hoje 460 associados com títulos
patrímoníaís, que estão sendo 'comercializados à
razão de Cr$ 500 mil a vísta ali em condições, à
combinar. Restam apenas 40 para fechar a série.

A tradicional Vieirense oferece, além das a

tividades sociais, o esporte e a recreação, através
do bolão e das disputas do tiro rei e rainha. As
próximas obras serão a construção de duas can

chas de bocha, oficiais. No campo social, está

programado para este sábado, dia 10, Baile de
Rei do Tiro; dia 14 de setembro, Baile de Rainha
do Tiro e dia 12 de outubro, Baile de Rei e Raí-'
nha do Tiro.

.

Mamãe Coruja
Artigos ínfantís, bijouteria� perfumes e

cosméticos

Representante exclusivo dos famosos perfumes e
. - .

cosméticos L'Acqua Di Fiori.
.

.

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

I.'
."

FONE: 72-0695

Celina Cabeleireiros
Atendimento personalízado por profissionais.
especializados em certes, de cabelo, penteados'
-límpeza de pele, manicure, pedicure, para
deixar você atraente e charmosa.

De 26 a 28 de agosto, o Dr. Raul. esteticista. a

tenderá em nosso salão. Reserve sua hora pelo
Fone 12-2165. ê

Decorações de Igreja e sàlão, buquês e

arranjos para aniversários e ca�a
mentos, plantas ornamentais é" na

Casa dás Flores
.

(com e�trega�domicílio)
Av. Mal. Deodoro n9 1.121, ao lado da Praça

Paul Harris

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

Relojoaria .

. AVENIDA
"Sempr-e um bom presente à sua esc-olha"

Na Marechal, 431' • na Getúlio Vargas, nO g

PÁGINA 02

Gente & Informações
A Arweg vai promover

. de 26 de dezembro a 06 de

janeiro.' o Circuito Sol e

Mar, excursão a locais
turísticos de sete capitais
Curitiba, São Paulo,

.

Rio
de Janeiro, Espirito San
to, Bahia, Minas Gerais e

Goiás. Tudo em ônibus
executivo, leito. Irão dois
ônibus, um já tomado. As

vagas são limitadas e re

servas poderão ser feitas
com o Diomar, na Arweg.
'Preço: 32 ORTNS, por
pessoa.
Deixou Jaraguá do Sul,

com destino a Chapecó, 'o
Dr. Pedro Sérgio Steil,
Promotor da' 2a Vara. O

. Dr. Cacildo Romagnani
responderá até o dia 15!
assim -como o Dr. Antônio
C.C.Pint<f- E breve assu

mirá, como promotora de
signada, a Dra. Vera Lú
cia C. Medeiros. No dia 1°
de outubro assume em

Guaramirim o novo juiz de
direito, o Dr. Arthur Je
nichen Filho.
A AABB realiza neste

sábado, um jantar em ho-
. menagem aos pais, para
os associados, na sua se

de social, na colina. E na

terça-feira, acontecerá a

festa de encerramento do
torneio de futebol de sa
Ião.

Permou-se ontem em

Odontologia, pela Uni
versidade Federal de Pon
ta Grossa, Paraná, Gíusep
pe Valduga Cruz, filho do
casal amigo José Ferrei
ra (Lourdes Valduga)
Cruz, aqui de Jaraguá.
Quinta-feira aconteceu o

culto em ação de graças e

ontem à noite a cerímô
nia de imposição de grau,
seguida: do baile de for
matura. Ao Giuseppe, nos
sos parabéns e sucesso na

earreíra.

Abrindo uma banca ad
vocatícía na Rua Jorge
Lacerda 169, os Drs. José
Alberto Klítzke e Márcia
Buttchewsky. A partir de
segunda-feira estarão a

disposição
-

para atendi
mento de seus clientes.
Felicidades e sucesso.

o

.'

Está realmente uma be-
.. ,.

leza a loja de artesana-
tos da Neusa, na Presiden
te Epítácío Pessoa 61,' per
tinha dos Bombeiros. A
Neusa tem sugestões in
críveis para presentes.
Vale a pena visitar e' com-

.

prar as novidades.

Contínua em viagem ao

Velho Mundo o querido
casal Wigando (Ingeburg)
Hasse. Na' Alemanha es

tão revendo e matando

saudades da filha Chrísta, O PDS de Joinville re

do genro e dos três netí- uniu dia ·5, em um jantar
nhos. O retorno aconte- homenagem, do qual par
cerä. em breve. ticipou também o gover-
Neste sábado, na Socie- -nador Amin, os joínvilen

dade João Pessoa, em co-· ses que integram a -admi
memoração aos seus 20 nístração estadual. Foi
anos, a Arwég promove coordenada pelo Presidén-
o Baile do Chope, com te Harry Kormann... Belo
o "Luar de Prata", de gesto!.
Concórdia, O preço do ca- A grande pedida deste
neco e do ingresso é Cr$ final-de-semana é, sem dú-

.

40 mil.' vidas, o IV Rodeio Crio-
ulo de Jaraguá do Sul,
nas canchas de Augusto

. Demarchl- Hoje e amanhã,
uma grande programação
será cumprida. Partícípe
você também.
No mês

.

de outubro, o

CDL de Jaraguá do Sul e
o de Joinville., se confra
ternizarão esportiva e so

cíalmente.. Na organiza
Receberam· esta serna- ção, o diretor

.
social do

CDL local, o amigo José
Ramos de Carvalho, da
Koerich.
Após maís de dois me

ses na Europa, a passeio,
retornam à terrinha nos

próximos dias, a Sra. Mar
ga S. Boss e seus cunha

. dos Ewald e Helene Boss .

. Na certa, trarão muitas
recordações 'e novidades
na bagagem..

Troca idade no dia 11,
a- Sra. Neusa, esposa de
Milton Kohlbach e, tam
bém, Sävío Murilo de A
zevedo. Nó dia 14, em Co..:
rupä, a jovem Rita Seidel
e no . dia 16, o Dr. Osníl
do Bartel. em Guaramirim.
Nossos parabéns.

- na as suas amigas, para
um lanche, as Sras, Yvon
ne Alice Schmöckel Gon
çalves, Sônia Marquardt,
Carin Hufenuessler e Eu
nice' Barbosa. Estiveram
bastante concorridos e a

nimados.

O Grêmio Recreativo e

Cultural Marcatto, 'inau

gura dia 17, às 8h30, a

sua quadra polivalente,
com a realização do cerí
montat e. festival de fute
bol de salão, Agradece
mos ao Alcione pelo con
vite.

Da APP e Direção do
Colégio Estadual Roland
Dornbusch, convite che
gando para as solenida
des de inauguração da
quadra de esportes, do
mingo, dia 11. Durante to
do o día haverá festa po
pular; no educandário.

Neste sábado, na Socie
dade Vieirense, Baile de
Rei, com a Bandinha Re
al de Pomerode. À 13h30
inicia a marcha em bus
ca do rei Harry Heidec
ke- . O baile inicia-se- às
22 horas, na neva sede
social do clube.

Em Guaramirim, no dia
25 ,�entro ,(fa programa
dos 36 anos do município,
a

_ promoção da Garota' A
tlântida FM,. do Grupo
Ki-Kaska, às I1h:30, no

Diana. No dia será encer
rada a gincana, que ini
ciará no sábado, >lia 24.

O Clube Atlético Bae-.
pendi vai. realiza.r no dia
13 de setembro, o Baile
da Primavera, com o con

junto "Jeíto Natural" r ..de
Curitiba, Dentro em bre
ve começam as reservas
de mesas . na secretaria.
Anote na �genda.

- - ��I

O Cine Jaraguá vai e

xibir a partir deste sába
do e até o dia 15, o por
nográfico "Aula de Saca
nagern", censurado para
menores de 18 anos. No

prOXlmo . final-de-semana,
"O Exterminador do Fu
tura" ..

A Sra. Théa Marquardt
Schmidt foi a última: �n
Iítriã do Café das Prtmas,
que reunirá, semana pró
xima, o grupo, na resí
dência da Sra. Sílvia Mar-

'quardt Pructuoso,

A Ordem Auxilíadora
de Senhoras Evangélicas
OASE, promoverá dia 14,
no CA:Baependi, um ba
zar e café, para os quais
convida a participação.

Nos próximos días 17
e 18, no Rio Molha, a

tradicional festa de Nos-'
sa Senhora de Lourdes,
junto a Gruta. Reúna sua

familia e participe .

Foi sucesso absoluto o

janar-dançante da SCAR,'
realizado à noite passada,
no Baependi. De parabéns
a SCAR,. pela promoção.

O casal Waldemar [Ro
semary) Behllng, deverá
representar o CDL de Ja
raguá, na 26� Convenção
Nacional do Comércío
Lojista, no mês de setem
bro, em Natal, Rio Gran
de do Norte,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A questão habitacional Problema,'
e a falta de moradías pa
ra compra, venda, e loca

ção, foi discutida ampla
mente segunda-féira na

Associação Comercial e

"Industrial, , reunlao da
qual partícíparem o Secre
tário de Planejamento da
Prefeitura, Aristides Pans
tein e membros da Asso

ciação dos Engenheiros e

Arquitetos de Jaraguá do
Sul. Várias sugestões fo
ram levantadas.. A ACIJS
realizou recentemente pes- Pretende-se estimular, a

quisa' junto a 180 empre- construção, permitindo,
sas associadas, das quaís assim, que se supere o

36 responderam' o questi- problema da falta de mo

onarto com as informa- radias, que é critico. EPl
ções solicitadas, obser- termos' de iniciativa pri
vando-se que existem 924 vada, a Weg está víabílí
famílias sem casa própria' zando a construção de 40

.tsomente funcionários das casas para colaboradores
36 empresas]. sendo 611 seus, em loteamento na

com renda familiar até rodovia que demanda à
três salários rmmmos .

e' Schroeder. E a Prefeitura
763 familias com até qua- Municipal tem,' planos de
tro pessoas.

'

executar projeto para
construir, 80 casas, em

Três Rios do' Norte, no

terreno antes destinado ao

novo Cemitério. Munici
pal. O projeto acha-se
em estudos preliminares,
mas sabe-se que deverá
.atender todos os interes-
sados, não apenas servi
dores públicos municipais.

Decidiu-se no encontro
envolver as empresas pa
ra a solução do proble
ma, para que dêem sua e,

fetiva colaboração neste
sentido. O passo seguinte
será reunir as famílias
tír o assunto com profun
didade e, sobretudo, cons-

Câmara
- - -

reuncia
A edilidade jaraguaen

se apresentou, no início
dos trabalhos legislativos
do segundo semestre, uma
gama variada de pedidos
em favor da comunidade.
Almire Farias Filho (Pe
ca), reivindicou ao Execu
tívo Municipal, a ímplan
tacão de abrigos de ôni
bus'defronte o Supermer
cado Costa, no bairro Jo
ao Pessoa e, também, na
confluência das Ruas Fco
de Paula/Aguinaldo José
de Souza; à Celesc, solici
tou a instalação de qua
tro luminárias na rua que
dá acesso à Capela São
José, no João Pessoa e,
ainda, à Telesc, pediu es
tudos Para a, implanlação
de um telefone público,
(orelhão) próximo ao Su-

permercado Costa. Peca

sugeriu a Comissão Muni

cipal de Trânsito' estudos
de viabilidade com vistas
a obrigatoriedade de es

tacionamento de veículos
, de um só lado da Rua Ve
nâncio da Silva Porto, í
mediações do Supermer
cado Aldí. O vereador 'so
licitou também, ao Pre
feito, a colocação de tu
bos em toda a extensão
da Rua Pará e a' implan
tação de uma unidade mé
dica no Núcleo da Cohab,
na Vila Rau, além da ins

talação, pela Celesc, "de

quatro luminárias na Rua
256 - Sem Nome.

Marina Lenzi pediu a

habitacional

,

de irrigação
Um grupo.de produtores de .hortalíças de Jaraguá

do Sul" acompanhados por técnicos da Acaresc, parti-
. ciparam terça-feira à tarde de uma, excursão à· Horta

'

Municipal, em Três Rios do Norte, que teva � fi�él:.li4a
de de despertar e 'motivar sobre a importância da ír
rigaç�o �o cultivo de hortalíces. A 110n�, _M:unicipal
pOSSUI seis aspersores de agua, o que tem influído po
sitivamente no aumento da produção, considerando
que a escassez de chuvas prejudicou a plantio e o de-:
senvolvímento das olerícolas neste inverno.', .

E além de observarenr o funcionamento do 'sistema de

irrigação, os horticultores foram informados sobre' o
.

programa da Secrétaria da 'Agricultura e do, Abasteci-
TRÂNSITO _ ,REUNlÄO menta, que -subsidia cinquenta por cento dos juros e da
DIA 15' correção monetária àqueles interessados em .adqúírír
A' Associação de Admi- sistemas de irrigação. "

nistradores de Pessoal de Afora isto, visitou-se também ii. propriedade do Sr;

Jaraguá do Sul programou Ingo Klitzke, que cultiva dois mil pés de morengut
para quarta-feira, dia 15,

, nhos da variedade Lasen, que se comporta muito bem

às 19h30j no Centro' Em- em nossa Tegião, cuja produção é considerada exce

presarial, encontro com lente:

engenheíros, supervíso- CRIlDITO FUNDIÁRIO, '
.

" -

res de segurança, presí- Mais um agricultor de Jaraguá do Sul foi benefí
dentes de CIPAS e encar- cíado pelo Crédito Fundiário, programa do Governo

regados' de pessoal das do Estado. Trata-se de João Furlani, de GaribaJdi,- que
empresas, para discutir adquiriu 9 hectares e se dedicará a cultura da banana.
a realização da 24 Campa- Para pagamento, Furlani terá três anos de carência
nha Municipal

•

de Pre- e durante dez anos pagará anualmente 30 sacas de
milho ou o equivalente em dinheiro. Os' recursos

legislativos são oriundos do. Besc e o Comitê Estadual de Crédito
Fundiário designou uma dotação de Cr$ 70 milhões

recursos financeiros ne- J
"

'

para araguá do Sul, pará atendimento somente àque-
cessários para suprir as les que realmente tenham condições de. usufruir deste
despesas relacionâdas com crédito.

.

encargos sociais do lapas, .
'

Ipesc e FGTS e, ainda,' Eco,'nomistas comemoram a' sua
com contribuições ao Pa-

' '

sep.
' Semana socíação Comercial e" In-

dustrial,- Rotary Clube,
A Câmara igualmente O Sub-Diretório Acadê- Prefeitura Municipal, C'O-

aprovou o reajuste dos mico Francisco Miguel légío São Luís e Amvali
vencimentos dos funcío- dos Santos, da Faculdade e, ainda" no día 13, peles
näríos públicos munícípa- ' de Filosofia, Ciências e tra sobre "Informática",
is ativos e inativos e ser- Letras da FURJ, através da pelo Dr. Alídor Lueders,
vidores regidos pela CLT, extensão do curso de eco- dia 14, o Dr. Vilson L. '(ie
em 40%' sobre os venci- nomía ministrado na FiE, Souza, da FURB, de Blu
mentes. do: mês�de Julho Rl, em Jaraguá do Sul,

.
menau, palestrará sobre

de 1985,. vigorando desde programou várias atívída- "Constituinte" e' nos dfàs
19 de agosto. Da mesma des para marcar a Sema- 15 e 16,' recreação e Ia
forma foi aprovada a doa- na do Economista. Estão zer, com jogos' de 'salão
ção de uma área de terras previstas,

.

por exe�plo, truco, futebol suíço, en-
,de 415,50m2, na Rua Ma- palestras e contactos Junto tre outros.
rína 'Fructuoso, para a ao CDL, Lions Clube, As-·

'

construção da sede única
da Assocíação de Enge
nheiros e Arquitetos, da
Associação Brasileira de
Odontologia, da Regional
"Médica e da OAB., Subse
ção de Jaraguá do Sul.

sem casa a fim de díscu
cientizá-las de que o fi
nanciamento da casa pró
pria, mesmo pelo Sistema
Federal de Habitação via
BNH, na realidade não
tem a gravidade que se a

Iardeía., A entidade deve
rá trazer alguém do BNH
para participar de reunião
em que essa questão seja
discutida. '

,

OS
. trabalhos

diseussão missão organizadora e as

entidades envolvidas pa-
PREFEITO COM -os -

venção 'de Acidentes de ra a sua difusão e realizá-
EMPRESARIOS Trânsito, que aêontecerá ção, reuniram-se semana
No día 12 próximo, se- de 14' a 21 de setembro. passada, para .acertar de

gunda-íeíra, o prefeito' Sobre a CAMPAT, a co- talhes da Campanha.
Durval Vasel participará H· t

-

lt observam SI-stema','de encontro com a classe or ICU ores ...,
,

\

empresarial jaraguaense,
para discutir vários assun

tos de interesse comunítá-
'

río, tais 'como o trânsito
no centro da cidade cons

trução' de um pavilhão de
exposições, isenção do
ISS às microempresas, as

faltamento da rodovia Ja
raguä/Pomerode e Corupá
São Bento do Sul, recupe
ração da BR-280 no perí
metro urbano da cidade,
policiamento, dentre ou-,

tros.

-volta

'Por seu turno, o verea

dor Atayde ,Machado
questíonou a liderança
do governo na Câmara
sobre- pedido seu, forrou- '

lado em março, sem res

posta do Executivo até o

-presente, acerca de um a

'paio financeiro aos estu-
dantes que se deslocam
de ônibus a FURJ, em Jo

_inville ou a outras Facul
dades . e que dispendem
mensalmente milhares de
cruzeiros com o transpor
te. . . : _ . _

'

,-J

à

Secretaria de 'Obras a

construção de uma nova

ponte em concreto arma

do próxima ao Salão A
mizade,' em Três Rios do
Norte e uma melhor con
servação da Rodovia JGS
346, do seu acostamento
que' segundo Marina, está
sendo tomado pelo mato,
além dEt', apresentar um

desnível acentuado. com

relação a pista-
.

asfáltíca,
fato que (',tein causedo
grandes transtornos. Lau
ro Si'ebert· sE>lieitGü a ur

gente instalação de :ttês
luminárias na Rua 564 -

Sem Nome, 'ao passo que
o vereador-presidente A
demar Winter pediu dez
luminárias para a Rua A
na Zacko.

E afora estas indicações,
vários projetos-de-ler fo
ram aprovados. O maís

importante é o que insti
tui o Código de Posturas
do Município e os dema
ís concedem subvenções
a Fundação Cultural de
Jaraguá do Sul, para cus

teio de desembolsos fi
nanceiros havidos na Se
mena de Jaraguá, de Cr$
3 milhões e, Cr$ 180 mi
lhões à FERJ, para aten

der as despesas, conside
rando que os valores da
lei orçamentária foram in
sufícíentes. 'Outro proje
to aprovado suplemente
dotações, em Cr$ 130 mí
lhões, importância que se

rá destinada a garantir os

GElIQ' SORVBTESf'

Fique friol Venha f�lar conosco

GELO, E SORVETES
"PINGUIM"

Rua Angelo Rubini, 1.119 ;.

Barra do Rio Cerro (fundos do
,

Sup. Benthien) - Fones 72-2181 -

e.12.0S99. '

Penlanu horlzont$ e verticais, vidros
temperadOI, b():I: para banheiros,

-

divIsGeI, toldo., pol1u aUfonadas, luminosos
'

'. serralheria em alUDlmlo.
CoU\llt..ao.l QuaUdad. • preço·" conOlcQ. ,.
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, Clínica' " Veterinária
SCHWElTZER

,D n. W' A L D E,M A R S _C H',W E Í T Z ;e R

ANIVERSARIANTES, 'NASCIMENTOS

'Descontos especiais em toda linha dé
'

,
o , " '

jóias e present�,� nà '�
"

,4,
'

JOALHEiÚA HA 'PÉROLA" .-
�

Huä: Reinaldo Rau 289�, .: FQne: t2-1S2a·
-"'l Jaraguá do Sul ' 'ti"

.COMERCIAL FLORIANI
Mäquínaa e Equipamentos para Escritórios

Temos à dísposíção: Assistência técnica' de .má
quinas de escritório em geral, relógío-ponto, au.-
tentícadora Burroughs e' caixa registradora.

, ,

-Toda .Iínha. de calculadora SHÃRP e DISMAC,
.máquínas ,ae escrever Olívettí novas e usadas,

,

máquina' de 'escrever eletrônica bISMAC70LYM
'PIA OÀT 1200 com memória oe escrita conjuga
da, móveis para escritórios 'e' ',acessó�ios para
máquínas em geral. : '

'

"

"

.

•
'

Consulte-nos pelo Fone �7244_92 Ou na Rua Ve�
Íl�Cio :d!l Silvá Parlo. 353. _ J'araguá do Sul - SC.

ORACÄO AO EWIRITO
, SANTO'

ESDirito Santo. vós cue me '

-esclareceís tudo. aue ilu
minais todos os camínhos.
nara QUe eu 'atinja a felI
cidade. Vós aue me dás o
dom 'divino de nerdoar e
'esauecer o mal Olle fazem.
àUêró neste curto díäloao
aaradecer-vos Dor tudo e
confirmar mais uma vez
aue Jamais auero -senarar
me ,de, vós Dor- -maíores
ane seíam as atencões ma
'tenaís, Peló contrário.
nuero tudo fazer ein nrol
da humanidade nara aue
nossa merecer a l!Iória
nernétua na vossa comna
nhia e na. comnanhía de
'meus, Irmãos. A nessoa
deverá fazer oracão 3 di
as sezuídos sem diJl:er n ne

dido. dentro de 3 dias se
rá alcancada a graca. Dor
mais' djfidl Olle .sela .

PuJ)Iicar assim (rue rece-
ber a grä,ça. A.M:

" -Clíníca de pequenos e grandes 'animais" círurgiàs, vacinações,
raio x, internamentos, boutíque.

'

, Rua .Jóínvílle, il41 1.178 (em"Jrente ,
à� �Svpennercado" Breithaupt)

Fone 72-0919
, Jàra�u� do �'ÍlI - Santa,��tarina. _ "
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R-a 1Quem não conheceu o

Raui Vicente - o Arulha -

dos anes de 1958 em di- ra no prédio do Cine Ja
ante! Filho de Geraldo e raguá, na Cél. Emílio Car
Ana Vicente, nasceu em los Jourdan e a Churras
Corupá, aos 21 de janei- caria do Dico, "na Mare
ro de 1930. Levou a ju- chal, ao lado do Pulli-Bar.
ventude de todo o jovem Era cl época em que sur
até que encontrou Emília gíu um novo automóvel:
Krainskí e com ela casou o Dauphine. Raul comprou
em 16 de junho de 1951, um dos primeiros e pas
em São Beno do Sul. Seus T

sou a abastecer a sua redé
filhos: Luiz Carlos Gün- de bares com pescados
ther, casado com Edeltru- frescos de Barra Velha,
des Engelmann - 2 filhos; trazendo o camarão, ca

Roseli Maria, casada com rangueijos e peixes para
.Flares Baratto - 3 filhos; os exigentes paladares da
Rogério, casado com Mar- cidade. E a

-

estrada era a

ta Ines Marcolla - 3 filhos: quela "coisa" que vou te
Jussara, casada com Ever- contar!
son Bories e Josírriery.ca- Gostava de caçadas na

sada com Antonio Fran- Barra do Rio Itapocu, em

ceskí - 1 filho. Lages e Campos Novos
No período de 1958 da- 'com o Juiz dr. Raul Tava
va-se uma - guinada nos res e o Exator Mauro Sch
destinos de Jaraguá do rietder.
do Sul, e nesse movímen- ':No tempo dos bares, pas-

, to Raul Vicente teve mar- sou por momentos muito
cada partícípação. Queri- difíceis. O movimento po
a-se uma Jaraguá adulta lítico andava a mil e os'

e todos procuravam um locais preferidos eram ös
rumo. Com o fechamento bares. Teve que entrar
do Cíne Buhr veio a idéia ,firme para evitar o pior.
do Cine Jaraguá e o po- Certa, vez, um ex-fiscal,
vo ajudava na concreti- corrupto, chegava à Jara
zação de um novo eine-' guá e encontra um seu

ma, que foi a coqueluche desafeto no bar da Mare
daqueles tempos, tendo ehal. Quando a coisa des

entre, eles o Raul. camba para a ígnoràncía
De 5B a 64 dedicou-se a u- Raul pula do seu posto de
ma série de atividades, 'serviço e espanta o "pín
dos quais se destacaram ta barba". Noutra ocasião
o Bar Rodoviário, o Cine entra um vereador, seu a

Bar, o Restaurante Jussa- migo, ao qual previne que

v
•

1u
poderia ser surpreendido
por alguém em adiantado
estado de embriaguês, ar-

mado, capaz de tudo. Nu
ma outra oportunidade,' no
Restaurante Jussara, api
nhado de gente, um mäu
caráter se mete a criar
caso com um vereador 'e,
com a ajuda de estudan
tes do São- Luís ele afas
ta o criador de caso e tu
do voltou ao normal,
Sua pesca preferida era

na Armação, perto da casa

do hoje ex-Governador
Antonio Carlos Konder
Reis.

'

Apesar de muito ocupado,
encontrava tempo para
jogar o seu bolão no Bo-:
tafora, filiado ao C.A.Ba
ependí. Certa vez conta
va as suas façanhas de
iogador de futebol, lá na

c e en
serra acima - Rio Verme
lho. Os poloneses alí vi
viam em, grande \ quanti
dade. E como o 'Raul jo
gasse bem, passaram à
torcida. Era o ârtilheiro e

todos gritavam no seu so

taque polonês: RaJlI, chu
ta no gôl! Mas o som era

diferente' e todos ouvi
am: "Arrulha chuta na gö
lhal Isso levou o' dokta
Mazura a brincar com ele,
qdo seu grupo .não se saia
bem nas jogadas de bolão
Todos repetiam a frase do
Rio Vermelho, de íncentí
vo ao jogador: "Arrulha
chuta na gôlhal" E t-odos
riam gostosamente. Até a

Zilli, a Lisbeth e o Lou

renço repetiam o refrão.
Gostava também de fute
bol. Era fã do Baependí e

não havia jogo que não

acompanhasse nas excur

sões. Aplaudia as inter
venções do Nêgo 'Fio, Tu
ríbio, Americano e o Mo
no.

, De 64 a 72 passava a tra-
palhar em transportes.
'De 72 a 11, dividia o seu

tempo entre Medianeira e

lrati, no Paraná, junto
com Hilário e FIares Ba
ratto, em serviços de des- .'
matamento e destoca.
De 77 até a SUa morte le
vou uma' vida tranqüila,
sempre alegre e contando
muitas piadas.

\
•

I

Para comprar,

administrarou

procure,

Chalé Imobiliária
AGORÄ, EM- SEU NOVO ENDEREÇO:
RUA REINQlDO RAU, 61 _ CRECI 643-J _ FONES 72-1390 e 72-2321 '

JARAGUA DO SUL SC.

vender, alugar
imóvelseu

, a

.

EM;MENDöRFER COM.
DE VElCULOS LTDA•.

Av. Mal. Deodoro. 557 - Fones,
'72-065q. 72-0060-Járapuá rio Sul

Gostava de um chímar-
rão e, encerrava

.

o seu

-día com muitos dos seus

vizinhos na cozinha cur

tindo um amargo.
Sua morte ocorreu às 4h
20min de 29 de julho de
1985, no Hospital Santa
Isabel, em Blumeneu e'
seu sepultamento deu-se
às 16 horas, no Cemitério
local.
'Raul Vicente era uma pes
soa extraordinária e mui
to ajudou a Jaraguá do
Sul para o caminho do
progresso-
Se ele foi um bom joga
dor de futebol, certamen
te estará no reino dos
justos e São Pedro, ao a

brir as 'largas portas da
eternidade, conhecendo a

sua estampa de campeão,
deve r ter proferido es

tas palavras: Benvindo
Arrulha, e chuta em gô
lha I
Até um dia, AmigoI Você

me ajudou em muitos
momentos difíceis! E es

tou reconhecido de teus
gestos!
Eugênio V. Schmöckel.

Sine' mostra

O' -movimento
O SINE - Sistema Naci

onal de Empregos de Ja-
, raguá do Sul, relatando as

atividades do primeiro se

mestre, informou através
do agente admínístratívo
Gilson de Oliveira, que
foram expedidas 1.820
carteiras de trabalho, en

tre novas e renovações.
No período, se inscreve
ram no Sine 1.311 pessoas
a procurá de empregos e

deste total, 125 foram en

caminhadas ao mercado
de trabalho, dos quaís 678
foram empregados. ....

_ Segundo Gilson, obser
vou-se um crescimento de
10 a 15 por cento e hoje
não existe desemprego na

cidade, tanto é que é gran
de a procura de trabalho

por pessoas vindas do in
terior do Estado e até
mesmo de outros. Dentre
os que procuram estão ,pes
soas qualificadás e não

qualificadas. ou até mes

mo sem profissão definida.
,

I:

C i r ·0, ' s

l a van d e, r i a
-

·mudar
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MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas mãos de um

profis;ional
POUMENTOS

,..--..�._./Lavagem, limpeza de
tetos e estofamentos.

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

Löjão do' Povol,
Tudo para o seu lar

Venha nos fazei' uma' visita na Rua Reínoldo Rau,
86, defronte o Posto de'Saúde.

Estamos fazendo reservas de brínquedos
para o Natal.

Nilo deixe para a úlflma hora.
,

'

Lar Imóveis

,COMPRA E VENl>A,
TROCA, LOCAÇAO,
INCORPORAÇAO 'E

ADMINISTRAÇAO
- DE IMOVEIS

Av. Mãl. Deodoro, sn _ Galeria Dom Francisco _

Sal� 13 - Fone 72.0510 -Jarag�4 do Sul _ SC.

"

,

, 'Proporcionar
ao homem

do campo
confortos já
usufruídos

pelo homem

urbano"

Carta dos Catarinenses

A ERUSC comemora 10 anos
de atividades em 1985.

33 cooperativas distrlbulndo energia
elétrica a 95 mil consumidores.

100 mil beneficiários atendidos com obras

eubeldtadee.pe!o Governo Estadual.
IlSe fi um patrírnônio do povo catarinense.

ERUSC
:lletrif1C8ÇAoRural de santaOItarina

Gabinete do V ice-Governador

�,
_V.JllNO I"IRII)IAO AMINIVICTOR FONTANA· ANO ·31

CORRBle .e ,ove PÁGINA 06

didos autorízatívos da Pre- ção, e agora, com a pro
'feitura em que solicita a ' messa do presidente da
implantação de luminári- . Celesc ,espera-se que estes
as em diversas ruas, que pedidos sejam de fato a

estão sendo protelados pe- tendidos.
la Celesc, apesar de Jera- Vasel informou que es

guá do Sul ser um municí- tá em fase final a elabora

pio com maior crédito na ção o decreto que cria a

conta TlP. A-Rua Angelo Reserva Biológica e Flores
Rubini .por exemplo, está tal do Pico do Jaraguá, as
há pelo menos quinze me- sim como a criação da Co
ses na espera da ilumina- missão Municipal de Defe

sa do Meio - Ambiente,
que terá a incumbência de
zelar pelo cumprimento le
gal do documento.

,

O conjunto de obras da
Praça do Imigrante, na BR-
28é, próxima a Marisol,
terá os trabalhos agiliza
dos ,segundo ,o. Prefeito,
que acrescenou o .aqutsí
ção de uma área de terras
de 10 mil m2, na Iiha da
Figueira, 'para o Estado
construir uma, escola bá
sica, logo abaixo da Cape
la Nossa Senhora Apareci
da. Na aquisição desse i
móvel 'foram investidos
Cr$ 28 milhões e para i
gual finalidade, a munrcí

palidade está a procura de
terreno, para a escola bá
sica de Vieiras, a ser cons

'truída pela Secretaria de

Educação.

Em contacto telefônico·
feito ao prefeito Durval
Vasel, na presença da im

prensa, quarta-feira, o no

vo presidente da Celesc,
Luiz Gomes, o Lula, pro
meteu atender o pleito
de Jeraguá, do Sul no to
cante a iluminação públi
ca, reclamada em todo o

município. Segundo Vasel,
existem mais de trinta pe-

Hoje é, dia de teatro infantil
o Grupo Teatral Rosa Azul, da SCAR, vai

apresentar neste sábado, dia 10, no salão da Co
munidade Evangélica de Jaraguá do Sul, às 16

.

horas, a' peça -infantil "'Use a Imaginação", em a

to üníco, de Juarez Andrade Lopes, que tem co

mo aux1liar sua mulher Ana Janete. A peça tem
a participação do Coral Infantil da SCAR e da
Academia Edi de Gináslicéf. O elenco é o seguin
te: Zeca (Jurema Pedri), Pedrinho (WUmar Mar�
quardt), Bruxalhão (Evandro Schssäato], Fada Fe
liz [Martlene Martins), Papai Noel (Wilson Mar

quardt), Bexiga (Alaérc1o Atanazio Costa), Balão
Vermelho (Cristiano Felippi), Balão Amarelo (Ja
ir PedIt.), Balão Verde (Wilson Marquardt), Ba
lão Rosa (Marilene Martins], Azuzínha (Meire
CrisUne Pedri Sllva), Moleque (Jair Pedri) e, ain

da, a partíaípação de bailarinas e passarinhos
cantores. Os ingressos custarão Cr$ 2.000 e po
derão ser adquiridos no local ou antecipadamente
na Relojea,la Lanznaster.

1�>·· ... �

FONTANÀ E BAUER EM
, BRASíLIA

O vice-governador do
Estado Victor Fontana e

o presidente da Erusc,
Paulo Roberto Bauer, via

jaram a Brasília na ter- -

ça-feira. Quarta..'feira., às
9 h., teveram audiência
com o presidente do Gru
.po Executivo de Eletrifi
cação Rural, Argilano
Dário, ocasião 'em' que
pleítearam ',a,que1e órgão
do Ministério da Agricul-

Jt�ra recursos para aplica
r çao em novos programas
de eletrificação rural em
Santa Catarina. Fontana
e Bauer apresentaram ao

GEER os novos projetos'
da empresa para serem i
niciados ainda neste ano,
bem como o cronograma
das obras.

'

GRU� INDEPENDENTE

SBNAC CONCLUI
,CURSOS

. . �. .

O grupo teatral Independente, de Florianó
polis, vai apresentar em Jaraguá do Sul, no dia
'08 de setenibro, às 10h3Omin e às 16h, a peça
"Os três porquinhos e o lobão". O espetáculo
baseia-se num texto de Odalr NascImento e apre
senta no elenco Almir Passos, Adílson Veras,
Renato Gama e .Altamíro Oliveira. A direção é
de Valdir Dutra.

'

o Senac concluiu, com

grande sucesso, no Edifí
cio Cristo Rei, os cursos

de pintura em tecido, com
a colaboração da Jaraguá
Fabril e da Gráfica Ave
nida. Paraa segunda quin
zena de agosto está pre
visto o início de mais du
as turmas de pintura em

tecido. Para participação,
procuraro Senac e garan
tir a vaga na Av. Getúlio
Vargas'621 ou pelo .Pone
72-2166.

Estado de' Santa Catarina
Prefeitura Municipal .de Jaraguá do Sul

COMUNICADO � 4/85
Considerando que inúmeras calçadas tem sido
construidas por particulares defronte a seus i
móveis de forma totalmente jrregular e ilegal,
com desniveis, saliências, degraus, cunhas e ou
'tras anönnalídades, colocando em risco a inte
gridade, fisica dos pedestres, notadamente grá
vidas, crianças e 'Idosos, e -comprometendo o as

pecto estético ,de nossas ruas, comunicamos que
passaremos a intens1f1car a fiscalização, autuan
do e puníndr, rigorosamente os infratores, de a

cordo . com a lei, aplicando-lhes multa, além da
obrigatoriedade de demolir e reconstruir corre
tamente.
Outrossim, esclarecemos que a licença para a,

construção de calçadas deve ser requerida à Pre
feitura, apresentando-se DO ato cópia do titulo
de propriedade, oportunidade em que o mteres
sado recebe toda a' orientação necessária para
.fazê-la.

'

Apelamos para o espírito público e consciência
comunitária dos srs. proprietários, para que co

operem com' a ação da Prefeitura, pois assim es
tarão contribuindo para a melhoria da cidade em

que vivem e {prev-enindo acidentes, ' evitando
conseqüências indesejáveis.,

'Jaraguá do Sul, 5 de agosto de 1985.

DURVAL VASEL ARISTIDES PANSTEIN
Prefeito Municipal Secretário de Planejo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul c, Semana de 10 a 16 de agosto de 1985. CORREIO DO POVO' SUP�TO

Viação Canarinho' Ltda.
o tranaporte carinhOio

Programe bem as suas víagens de férias e

recreação. A uCaharinho" coloca à sua dis
posição Oi modernes e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-14�2
.

Jarauui do Sul' SC.
.

Oastil Máquinas, Ltda.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze,

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

, Já é conhecido o pro
grama ofícíal que marca
rá o 36° aniversário" de e
.mancípação polítíco-admt-
nístratíva de Guaramlríin,
de 23 a 26 de- agostÓ., .A
data óficiáÍ "'de anive�Sá
rio é 28 de agosto, porém,
.seré festejada no dia 26,
em razão da: Lei Federal
·que, transteríu . à,s .segun-
das-feiras os feriados.

'.

.
No-dia 23, abríndo osArt. 1° ...,., Fica declarada de Utilidade. Públi- �., fi

. .
"

ca pare fins de desapropriação, por via- amigável r' .Iestejos, às 19h, jogoa.de
ou judicial, uma casa em alvenaria com:' n,OOm2 1: h�debol e volibqI',uqo, 91-
de propriedade de JOÃOZINHO JULIQ DEPINE

.. , 'J' �'" nasío.ríe Esportes "Preteí-
- .o Rodolfo. Jahn". Pia 24,situada à Rua 11 - Venâncio da Silva Porto, re- 4 :

sábado, desfile militar,' e/gistrado sob N° RU3.428, no Livro N9 159, fls. ;' as presenças -do .620 Batã-045, no Cartório de Registro. -de Imóveis da Co- :' lhão de Infantaria, PoÚcia
marca de Jaraguá do Sul, para üns.de arruamento. �: Mílitar, Pracinhas da FEB

de Jaragué e Guaramlrim,
Bandas dos -629. BI e da Po
lícia Militar; lOh�' huga-
da da 211 Volta Cíclístíea
do Norte .Cetarínense, de.,
fronte a Igreja Evang-éli�
ca; 10h30 - largada da �.411
Prova Pedestre 28 de A
gosto; 13h - início da Gin
cana do. Grupo Ki-Kaska,
na EB Almirante-Tamenda,
ré; 16h30-chegada dos ·ci
clistas da 211 Volta do Nor
te Catarinense; 20h� ján
tar de ·confratemi:zaçã:o�.: ,t:!

à� 21h-baile de aníversä,
no, na Sociedade Díeaa.
Ainda no día 24, às 14h
30, o 5° Festival do .Fol
clore, no Ginásio de Es-
portas, , i

. Dia '25 de 'agosto,.. :.:�U�
desfíle cívico-escolar,' com
a 'participação da Bandi
nha dõ Sesh 9h30-ÍlÜê:fu
do 'fêstival

'

esp'6ftivo' do
Seleto; 17h30 .. soare- ;na
Soco Diana, coordenéda
pelo Grupo Kí-Kaska, cem
a promoção. da Garofa
Atlântida FM e, às 18h30
.encerramenre 'da gincana:
na Diana. Dia 26: (feriado
municipal), às, 9h-de$file
agrícola e continuação. do
.festival esportivo; _ , 17 '0-
Seleção de Guaramírím x
Misto do JEC; 20h"roda

.

de violeiros a cargo. de- E
zídío Lucíaní e apresenta
ção da dupla Portãozínho
e Niltinho, de Florianópo
lis, ,com entrega de prê-
mios, .no Ginásio de Es
-portes e, às 22hj' encerra
mento da programação.

Es\ado de Santa Catarina .

Prefeitura Municipal de Jaravuá do Sul

DECRETO N9 1.179/85
Declara de Utilidade 'Pública, para fins' ,

de desapropriação amigável 'Ou [udi-.
'

.

cial, o imóvel que especifica.
'

," {,:
O' Prefeito Municipal de Jaraguä do Stil, ,: :

no uso de suas atribuições legais e· nos termos' :

do Art. 69 do Decreto Lei N° 3.365, de 21, dé jú-
'

i
nho de 19-4:1;

,

DECRETA:

Art. 2° ."....As despesas decorrentes - do pre-; j

sente. Decreto correrão por contá de dotação '

própria do Orçamento vigente.

Art. 3° _ Este Decreto entrará em vigor na '.

'

data de sua publicação, revogadas as disposições '

em contrário. � I

. Jaraguá do Sul, 1 ° de agosto de 1985. '

DURVAL VASEL IVO KONELL
,
Prefeito Municipal Sec. de Adm. e Fin. '

.

.

�
;

."".1' __ '
t

,','

r
..

Oficina Mecânica '. TIBERIO
Rua Leopoldo Malheiro .0 67 _ PORe 72-1158 _ Jaraguá. do .Sul .,.;. SC.

Serviços de lataria, pintura, polimentos' em todas as linhas de carros-penseío .

, Motores à base de troca com garàntia de 20.000 km;

Retífica de motores, rerulallem, revisões e demais serviços e,,�cializad.68

GUARAMIRIM FESTEJA

SEUS 36 ANOS

'.

" -

"'\.' ',,'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Página deBombeiros 193
Rádio Patrulha 190
Deleg. de Policia 12-0123
Deleg'.ReSÜPolicia 12-1546
"Detran/Ciretran 12-1546

·

Hosp. São José 72-1971
Hosp. Jaraguá 72-1:)00
Pes.o de Saúde 12-0189
INAMPS '. 72-0958
INPS . 12-0369

.

· Pl'ef. Municipal 12�0988.,
SAMAS ' 12-0590
SAMAE tETAl 72-016'1

ou 195
CELESC

.

72-0924
· Fórum 12-02ee
RodoYiária 12-0441
Ferroviária . 12-0405
Jornal "Correio . do
Povo" •. 12-0091
Pontos de Táxis' 12-0861
·'12-0914, 12-0461, 12-0661,
-12.:0216 e 12-1199.

.

Serviços ON I·B U,S

.

. J.NDICADoRU ECONÖMIGOS
ORTN

.

Junho/as
lulho/85
Agosto/85 .

CADERNETA DE POUPANÇA
. Julho/aS

.

mês:

Agosto/8S .

mês:
Setembro/8S mês:
INFLAÇÃO
Junho/8S mês: 1,844% no ano: 74,29%
.:Julho/8S .

.

mês: 8,90% no ano: 89,80% '

ALUGUEL RESIDENCIAL (80% INPC) '.

Julho/8S anual: 172,41% sem.: 64,24%
Agosto/8S anual: 110,21% sem.: 61,08%
ALUGUEL COMERCIAL
Julho/8S anual: 246,31% sem.: 87,87%
Agosto/8S anual: 237,890%' sem.: 7956%, o

INPC fBASE REAJUSTE SALARIAL)
Junho/85 86,02%
Julho/8S 80,30%
Agosto/a5'

.

16;40%
UPC (JULHO A SETEMBRO) _ Cr$ 45.901,91
SALÁRIO MíNIMO - Cr$ 333.120.
MAIOR VALOR. REFERENCIA (MVR)
Cr$ 161'.106-,"0

. .

'

ORTN - Sl!TEMBRO/8� _ Cr$ 53.437,40
INPC, � S�TEMBRO/85 ..., 68,33%

.

Cr$ 42.031,56
Cr$ 45.901,91
Cr$ 49.396,88

9,156%
8,148%
8,179%

CLUBES DE SERVIÇO,

·RobJry Club - terças-feí
-rés, 20 horas, no Restau-
-rante Itajara. Presidente:
'NélSon Tabajara A.Costa.
1l0DS .'Clube Centro·

quintas-feiras, . 20 h,' no 1-
·tajara.: Presidente: GiJber
··tti CasSult,
LiODS Cidade Industrlál - !
segundas-feiras, 20 'p, no r
ltajara. Presídente; --Ary
berto Lêo' Bartuschek....
.Rótarad Club _ sábados,
t�, horas, .no Centro' de
Inf. Turístíces, Presidente:
ZigmftT Raeder.: - .

lDteFact Club __ sábados,
13h30, no Centro .Inf:' Tú-,
rístícas. Presidente: Vera
Re2ina &nfF '''�'

.

P ·I.S: "Ç�DÁRlO DE PÃ.GAMENT<)S
.

RENDIMENTOS E ABONO
.

Os hascidos de: Recebem no periodo de:
01 a, 15 de iulho 28.08.85 a 31.10.85
16 a 31 de julho, 05.09.85 a 31.10.85
01 a 15 de agosto 12.09.,85 a 31.10.85
16 Jl 31 de ázosto 19;09.85 a 31.10.85
01 a 15 de setembro 26.09.85 a 29.11.85
16 � 30 de 'setembro 03.10.85 a' 29.11.85

% a 15 de outubro 10.10.85 a '29.11.85
lU a 31 dê outubro 17.10.85 a 29.11.85
01 a 1� de novembro 26.11.85 a 31.01.86

. 16 � 30.de novembro 03.12.85 a 31.01.86
01 a 15 de dezembro 10.12.85 a 31.01.86
16 a 3-1 de dezembro 11.12.85 a 3t.Q1.86
Os nascldos .de: Recebem DO período de:
01 a ís de íaneírc 07.01.86 a 31.03.86
16 a 31 dé janeiro

.

14.01.86 a '31.03:86
01' a 15 de févereiro 23.01.86 a 31.03.86
16 a 29 de fevéreiro 04.02.86 a 31.03.86
01 cl 15 de marco '18.02.86 a 30.04:86
16' �' 31 .de marco 25 02 86 '30 04 86
01 a 15 de abril 04.03.86 : 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 25.03.86 a 30.05.86 "

01 a 15' de Iunho 03.04.86 a 30.05.86
.

16 a 30 de junho 08.04.86 a 30.05.86

QUOTAS - SAQUES PELOS EVENTOS
_ Casamento ocorrido a partír do cadastramento
_ Anosentadoría �

,

,

..., Invalidez Dermanente
_ Transferência. pará a reserva remunerada.
_, Reforma de militar

.

,I.'
- Casamento realizado no exterior
_ Morte do DartiéiDante
Solicitacão de 1.1.09.85 a 30.04.86
Pa2amento de 24.09.85 a 30.05,86

L,tTO R I N� ...:. HorâÍ"los
. '."'"

De J'I:�gUá � S.Francisco_
,'1b. Retomo �s 1 thSOmin.
Pé_J;tJllguá. a Joinville _

1h e 1 t?;h30. . Retomo às
l3h e 18h.

.

.De Jaragq4 a 'ÇoJilpl _
J" e11 à.,

'.IIUOTECÀ. púBLICA

" A Biblioteca Pública
Muniéipal :''Rui Barbosa",
de Jaiaguá do Sul, aten
de o público <l,iariamente
du 8 às 19 horas, sem fe
char para o alQlOÇO e aOI

aá_tlOI, das: 8 às llh30.
lia localiza-e na Ru J.
.ie rweo.... "'�

f

T-.v.P1.C.O.S Jsaidas da '.I�oYi4ria 'de
, ataguá do Sulpera:

'

* O Curso de Ape�feiçoa-
mento para Supervisores

AutO VIAÇÃO CATA-

de Produção na Indiistrta RINENSE/lWX.
de Confecção _ Projeto Ja-

Joínvílle: via BR-I01-

raguá III, do Senai, realí, 6h25, 7h39, lOh, 12h,. 13h

za neste mês de agosto
SO, 16h, 18h, 19h e domin- '

dois módulos. De 12 a 16' gos às 20h30 (extra).

0_ módulo "Racionaliza� Joínville via Streit - 9h30.

cao do Trabalho", com 15
São Bento do Sul - 1h30,

horas de duração e, de 26
lOh e 14h30. São Bento,

a 30 de agosto, "Planeja-
Rio Negrinho e' Mafra -

mer:to e Controle da Pro-
19h15.

.

dução na Indústria de,
Corupá - 7h30; lOh; llh30,

Confecção", também com
14h30, 19h15 e 20h15.

carga horária de 15 horas
Blumenau via Vila Itoupa

!3 além destes, haverão, a� va - 8h40,' 16h30, 19h e

IOda, outros três módulos üomingos às 20h30 (extra).
encerrando-se em setem� Blumenau via Pomerode -

�ro. . t�1!!I
1h15,'9h3'J; 13h e l1h30.

A Assodação' Comerei- Blumenau yla Timbó
.

e

. ai e IndUstr-ial de Jaraguá
Indaial - 14115.

do Sul está ãbrindo ins-
. Blumeneu. Gaspar, Ilhota,

crições para mais um cur-
Itajai, B.Camboriú, .Itape

so do Promicro _ Progra-
ma, Tijucas e Ploríanópo

ma de Apoio Gerencial e
lis - 7hlS e 8h40 díaría-

Crediticio às'Mtcroe.mpre-
mente.

.

'.

sas, a ser realizado neste . B�r�a Velha, �I�arr8s,. J
segundo . semeStre, em l:a}al, .BJ�ambonu, Floria

convênio �O:Ql o CEAGl.', :nopolis (segunda à sába

SC. Pederão participar do do] � 1h30�
mesmo empresas industrl- lt�jaí,. B.CáIllboriú, Floria
ais que tenha faturado'em nópolís (periodo escolar

1984 até Cr$ 440 milhões
iOS domingos) -_ 20h.

e formas comerciais O1jo. . PE NH'A
faturamento no ano pes- Joinville e Curitiba - 61
sado ten�a sido até Cr$ 30, 10h30- e .16h15.
180 mllhoes. O número de Pomerode, Timbó, Indaial
vagas é de 30 paJ:a o gru- e Rio do Sul - I1hl0 e t3b
po das. indústrias, no má- 30. _ Blumenau - 20 h.
ximo e, um mínímo de 25 Joinville e Curitiba (�x
e o mesmo número pará tras., só'domingos] - '11h30
o grupo de comércio e e 18 'horas.
prestação de serviços. Fí- .

.:

chas de inscrição encon-
IT A P E M I R IM.,

tram-ss a disposição das' Blumeneu a São Paulo :(di
empresas _1nteressa4as na

.

reto, embarque em Gua
secretaria da ACIJS, du- ramíríml - 19h30 e 19h45.
rante o herärto comercíal,
* A Associação Comercial,
em convênio com a Se- AV IO E S

cretaria da Indústria e Co-
mércio realizará no inicio
do mês de setembro, um

. De Jolnvllle a São Paulo_

curso sobre Comércio Ex-
9b (menos domingo) e 18b

teríor, que será ministra- 30 (menos sábados). As

do por técnicos da Funda- 2as, 3as e 5as feiras - 1Sh

cão de Comércio Exterior
50. Quartas e sábados -

do Rio de Janeiro. O cur-
13hl0 e 6as feiras e domín

s<;> terá duração de quatro gos às 15h.

dias e breve será divulga-
De Navegantes_São Paulo

da a carga horária. As eni-. 7h30 {diário). Segundas,
presas que tenham inte� 3as, 5as, 6as feiras e domin

resse poderão reserv.ar gos - 13hl0. Às 448, 648

vagas a razão de Cr$ 200 .feiras, sábados e domin-

mi-I-pot inscrição. ' gos às 15h50min.

Horários

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Festa em favor dos vocacionados
o mês de agosto é con

siderado o "Mês Vocacio
nal", idéia sugerida e a

provada .em 1915, para
que se intensifique ação
visando despertar' em ca
da cristão o sentido de
sua responsabilidade '

no

assumir a tarefa da cons

trução do Reino de Deus.
Nos quatro domingos de
agosto comemora-se tam
bém o dia do padre, dos
pais, dos religiosos e dos..
ministérios leigos.
Em Jaraguá do Sul, o

trabalho vocacional é con

tínuo, pois todos têm es

sa responsabilidade.' .Um
desses trabalhos é a reali
zação da Festa Vocacional
neste sábado' e domingo,
nas dependências da Co
munidade Santa Cruz, do
Ja,raguazinho. conjunta!
de todas as comunidades
católicas' do Garibaldi, em
favor dos vocacíonados
de Jaraguá. A equipe de

Encontro

Pastoral Vocacional,' que
tem a frente o Padre J0-
ão Selhorst, participa tam
bém desta Festa, que se
rá aberta às 18 horas,
com missa, seguida de
festejos populares, stru
del e marreco assado. A�
manhã, às 9h, míssa vo

cacional cantada pelo C�
.ral do Noviciado Nossa
Senhora de Fátima, da
Barra do Rio Cerro eJ após
prossegue�

,

os festejos,
Inclusive com o prato tí
pico hungarês (macarrão
caseiro, mar:reco, marge
rita, aipim frito, sopa ca

seira e salada).

A tarde, 16h, soarê com

ótimo. som. Haverá óni
bus grátis do centro ao la
cal da festa às 8 e 13 ho
ras, além dó horárío nor

mal às 9 horas. Jaraguá
do Sul conta hoje com ma:
is de 45 vocacionados, em
várias congregações.

Pró - Criança
novembro

em

- EDITAL -

AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca

.de Jaraguá do Sul, Estado de S. qatariIia, na forma da

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

se acham neste Cart6rio para protestos os títulos contra:

Angelo João Margutt e ou Fatima, Rua Preso E

pítácío Pessoa, lU, apto 61, nesta _ Avelino
'Wolf, Estrada Pedra de Amolar, sn, Compá _

Alberto Geissler, Estrada Garlbaldl, nesta _ Elmo
Mathias, Rio Cerro, nesta _ Elidio Murara, Bstra-

'

.da Itapocuzinho, sn, nesta _ Moto Schroeder Ltda,
Rua Adelia Fischer, 239, nesta _ Mário José
Pamplona, Rua Preso Epitácio Pessoa, 2677, nes

ta _ Maria das Graças O. Gomy, Rua CeI. Procó

pio Gomes, 83,' nesta _ Pedro Coelho, Rua Isído-
ro Pedri, 263,

-

nesta _ Rubens Seil, Rua Jorge ,_ .

Czerniewicz, ac. Jaraguá Fabril, nesta _ Soraia
Zunino de Carvalho Santana, Rua Pastor ·Alber-
to Schneider, sn, nesta .... Vitor Campestrini, Es
trada Jaraguazinho, sn, nesta.
E, como os dítos devedores não foram encontrados

e ou se recusaram a aceitar a devida intimação,' 'faz por
intermêdió do presente edital, para que os mesmos com

j1areçam neste cartório, na Rua Artur _Müller, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então

dar razão 'por que o,não faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da lel, etc.

'

ns/Jaraguá do Sul, 08 de agosto de 1985.
Aurea Müßer Grobbà • Tabelil de Notas e

jficiaJ de Protestos de Títulos da ComaR:a de I.do Sul

A Comissão' Estadual
Pró-Criança iniciou esta
semana a promoção, em

todo o Estado, de encon

tros regíonaís com a fi
nalidade de conhecer as

ações que estão sendo de
senvolvidas em relação a

criança, em âmbito esta
dual e em cada região, a
lém .de discutir, as pers
pectivas para a continui
dade do programa. . Nos
encontros, além de visi
tar as experiências de ca

da região, a Comissão Es
tadual Pró-Criança procu
rará apresentar os funda
mentos, diretrizes " ações

e perspectivas a nível es
tadual, com a distribui
ção de um documento
contendo todas as infor
mações sobre estas ações
futuras, também a nível
regional. No documento
estarão inseridas as ações
e perspectivas regíonaís
do, pró-criança rural, cre

ches domiciliares, saúde
da criança, pró-criança
formal e pró-criança pes
queira.

Os encontros das' regi
ões Nordeste e do Vale do

Itapocu (esta em Jaraguá
do Sul), .está marcada pa
ra o dia 18 de novembro..

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N° 1.183/85
Fixa o preço da- pavimentação à paralelepípedos para o.

, trecho que especifica.
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso da atribuição que

lhe é conferida pelo item XXIX do artigo 10, da Lei Complementar N°
5, de 26 de novembro de 1915, e de conformidade com o disposto .na
Lei Municipal N° 699/11, de 22 de dezembro de 1911;

,

DECRETA:, .

Art. 1° _ Fica estabelecido que o preço por metro quadrado, re
ferente a pavimentação à paralelepípedos, dos imóveis especificados no
Edital, de Custos N9 23/85, de 05.08.85, será de Cr$ 39.858 (Trinta e no

ve mil, oitocentos e cinquenta e oito ctuzeiros),·o metro quadrado.
Art. 29 _ O preço fixado no artigo anterior obedecerá as moda-

. lidedes de pagamento fixadas no artigo 12, da Lei Municipal N9 699/11, »

de 22.12.1, pela Lei Municipal N° 945/83, de 29.12.83, pelo Decreto N?
411/11, de 22.,12.11 e pelo Decreto N9 901/83, de 29.12.83.

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

, Iaraguá do Sul, 06 de agosto de 1985.
DURVAL VASEL' IVO KONELL
Prefeito Municipal Secr. de Adro. e Fin.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sld

. EDITAL DE CUSTOS NI 23/85
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria de Pla
nejamento e da Secretaria de Obras e Viação, divulga pelo presente
Edital os custos relativos as obras de pavimentação à paralelepípedos
da Rua 10 JOSE THEODORO RIBEIRO, e esclarece. que os valores abai
xo especificados constitúem tributos estabelecidos pelo Código Tributá
rio Municipal e Lei Municipal N° 945/83, de 29 de dezembro de 1983,
que versa sobre Contribuição de Melhoria, regulamentada pelo Decre
to N° 901/83, de 29 de dezembro de 1983, e é devida por todos os pro
prietários de imóveis beneficiados por obras públicas.
a) MEMORIAL DESCRITIVO 00 PROJETO E CUSTO DAS OBRAS

As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os cus-

tos, abaíxo especificados: ,', ,

.

ELEMENTOS QTDADE
01-ÍERRAPLENAGEM: Escavação,

carga, transporte 2.400m2

P.UNIT.

2.430

P.TOTAL '

5.832.000

02-PAVIMENTAÇÃO
2.1-Regularização e compacta-

ção do sub-leito 2.400m2
2.2-Base: Material de areia, aquí-:

lição de materiais e execução 2.400m2
2.3-Revestimento: paralelepípedos, meio

-fio, transporte e execução' .. 2.400m2

590 1.416.000

9.144.000

50.592.000

4.060

21.080

03-GALERlAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1-Tul;lulação: aquisição de ma-

teriais e execução 2.400m2
3.2-Caixas Coletoras:

.

aquísíção
de materiais é execução 2.400m2

20.592.000

2.928.000

8.580,

1.220

SUB _ TOTAL' .' ••••••.••• o o • o ••• o • o' •• o ! ••••• t.••• Cr$. 91.104.000
ADMINISTRAÇÃO, (5%) ••• o •••••••••• � ••••• * •• I' Cr$ 4.555.200

TOT A L o ••••• o •••.••••••• :. Cr$ 95.659.200,

04 _ CUSTO TOTAL: Cr$ 95.659.200 (Noventa e cinco milhões, seíscen-
tos e cinquenta e nove mil e duzentos cruzeiros).

4.1-Área à pavimentar: 2.400m2. ' •

4.2-Custo por m2: Cr$ 95.659.200 dividido por 2.400m2 igual Cr$
39.858 (Trinta e nove mil, oitocentos e cinquenea e oito cruzeiros).

b) DELIMITAÇÃO 00 TRECHO BENEFICIADO .'
É beneficiado o trecho da Rua 10 - JOSE THEODORO RIBEIRO, a

-

partir do entroncamento da Rua 116 - Marajó, até o entroncamento
da Rua 118 - Araquari.

'

c) CONTRIBUiÇÃO ,-DE MELHORIA
A contribuição de melhoria será cobrada, .por propriedade,

'levando-se em conta a testada dos mesmos.
_- FORMULA: Testada do lote multiplicado por 1/3 da largura do leito

da rua multiplicado pelo custo do metro quadrado igual Custo Total.
O recolhimento do Tributo será diretamente ao Tesouro Municipal.

d) E, fixado o prazo de 30 (trinta) díes à contar da data de publicação
deste Edital, pera solicitar por- escrito pedido de informação, contes
tação ou impugnação de um ou maís itens deste Edital, cabendo-lhe
o ônus da prova se necessária.

Prefeitura�Municipal de Jaragué do Sul, 05 de ,agosto de 1985.

DURVAt \lASSt ARISTIDES PANSTEIN . AFONSO PI�ERA NETO
Prefeito Munldpa! Secr. de Planejamento Secr. de Obras e Viação

- - � .
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Prefeitura Munícípal de Jaraguá do Sul
Estado de Santa Càtarina

.
,

DECRETO N° 1.177/85,
Reconhece a Rua 584 -,

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso desuas atrib\Ii
ções e nos termos do inciso xxxv do art. 70 da Lei Complementar N°
: 5/75 e do art.. 48 da Lei Municípal N° 575/75, DECR,ETA:

Art. 1 ° _ Fica oficialmente. reconhecida a via de circulação locali
zada à deriva da Rua 59 - Irmão Leandro, Zona Urbana deste Munícípío,
atíngíndo 1.419,00m2 do imóvel territorial de propriedade de ELPlDIO
COELHO; segundo Transcrição Imóbiliária N° 27.624 .

..

Art. 20 _ A citada superfície passará a integrar o Patrímónío PÚ
blico Municipal; na categoria de bem de uso comum do povo, após o ato
de registro da Escritura Pública de Doação em cartório competente, com
base na planta aprovada pela Secr. de Planejamento em 31.07.85 (Pro
cesso N° 2.411/85); recebendo o n° 584, posicionada no índice J-1'3 do
mapa ofícíal urbano.

Art. 30 �,.A Rua 564 possui. extensão média de 118,25m, leito car
.

roçável com largura fixada em 8,00m e passetos com 2:00m cada.
Art. 40 _ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
, , Jaraguá do Sul, 10 de agosto de 1985.

DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secr. de Adm. e Fin.

----

PASSAGENS A:eREAS E CARGAS VIA VARIG li CONOSCO.

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

Jaraguá do Sul SC.

.
,

,m.BESC.··�
.

<

"Os Herdeiros da Duquesa"
65.PEDRO E ROSA CÄPRARO'_
Veio da Barra do Rio Cerro no día 02 de ju

lho de 1941. Nasceu em N(Wc8.Trento no dia 11 de
fevereiro de 1909 e é casado com D. Rosa, natu
ral de Rio dos Cedros, nascida aos 03 de março
de 1909.ßoje elesmoram ali no Rua Tatu, mas a

primeira morada deles foi na
'

terra do Carlos
Ramthum, hoje do Leonardo 'Demarchi, lá nos

fundos, onde também morou .0 João Diogo e a

Pínícõrta, Ainbos criaram os seguintes filhos: Fe
lisberto, Leonílda, Elzira, Edimidio, Erotides,
Blandina, Clotilde (falecida), Edeltrudes, Luíz, A
legário José (falecido) e Terezinha. O casal sem-

-pre.se dedicou à lavoura .

PEDRO BISONI _ nascido aos 31 de janeiro de
1905. Chegou aqui em 1935 e começou em São

João, na serraria do Dr. César, como responsável
Pegou duas grandes empreitadas na abertura da
estrada: primeira, do Emílio Bortoliní até o Bo

nifácio Zanghelini, onde alargou e firmou a es

trada para automóveis; a segunda, abriu o pica
dão dali do Rosa Panstein até a escola da Grata

Funda, junto com o Cesco e o Januário Flor, pai
do Lucas. Ele ainda está no meio de nós e nos tem

ajudado a reconstruir alguns apontamentos de
Santa Luzia. Pois até poucos anos ele era .aínda

"como um íspetor da D. Francisca", aqui., .

PEDRO LORENZETTI _ nascido aos 16.08.1909.
Faleceu em 23.12.1967.

Casado com Marta Reck Lorenzettí. Ambos
falecidos. Vieram de Corupá. Moraram aqui al
guns anos. Vem a ser os pais da Ida e sogro do

Paulo Pretti. (Próximo capitulo: Germano e Ma

ria Gascho) .

s. A.
. � F R I Ci O R í F I (O Ci·U M Z

ANO 40
1945 - 1985

PRODUZINDO'ALIMENTOS COM QUALIDADE NoE25'HIGIENE, COM INSPEÇÃO FEDERAL SOB
...
-8

FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABR:j:CA RAÇOES .

SPEZIA &, CIA� LTOA.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator

com profissionais altamente especializados.. .

Rua João Januário Ayroso, 772 _ Jaragua Es

querdo _ Fone 12-0300 _ Jaraguá do Sul - SC.

Brandenburg &Cia
Fábrica de vinagre e comércio de álcool à granel.

Prefira sempre "Vinagre Bra"ldenburg".

Rua Joinville, n? 1,255 -. Fone 72-0239

Jaraguá do Sul _ SC.

Miromaq Equipamentos pl
Escritório. Ltda.

Máquinas de escrever Facit-Oüvettl, Calculado�as Fadt,

Sharp e Dismac, Móveis Estil e Imalasa, Móveis de aço

Mojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven�
dedores. Consulte-nosl

'

Filial: R�a Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398,
em .Jaraguâ e Matriz na Av. D. Pedro II, n<? 166' _,.

São Bento do Sul - SC •
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•••••

'
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CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

.' Relojoaria AVENIDA

..•••HÁ 40 ANOS tando as Sociedades do imposto de 11-
. cença. José PasquaIlni referindo-Se.h

- No dia 8 de agosto de 1945 a Rus-
uma nota do "Correto do Povo", sobresía declarava guerra. ao Japão. embora
o Morro Neltzel, dtsse o presidente

na Europa, no dia 8 de maio terminas-
Ney Franco não estar ao par _ do assun

se a guerra com a deposição das, armas to, pois ainda não. havía Jido .Q .. r��eri:'pelos alemães e italianos; O governo do jornal, E ludo ficou co�o. estava. ';i'soviético, fiel aos. acordos aliados, ti-
nha em vísta apressar a fim do conflito •••HA 20 Al.'lOS
no Paeítíco e também poupar vidas hu-

manas, tendo
.

suas tropas invadido a

.

- O deputado federal LaurQ Carneí
ro de Loyola era um batalhador pelasMandchúr1a e a .Coréia.
coísas do nordeste catarínense e enviá

_ Mais sensacional do que a noti�ia va ao Diretor do "Cörreíö do Povo" b
.
era o lançamento da bomba atômica nu-

seguinte telegrama: Bmpresuí ini�iarCíma cidade japonesa, por uma fortaleza-
imediatamenté treís quilómetros Linhavoadora. Essa nóva arma americana, tí-
Ribeirão Cavalo, 'aprontando-a come Ida como a maior invenção do gênio máxima. urgência. Prometeu pera bréhumano, era de terríveis conseqüêncí- ve estudos, orçamentos e ;plantas LJas, pois. o petardo de 200

- quilos não
nhas para as 'localidades de Treis Riosdeixava ser vivo numa distância de 20
do Sul, AlemanlJ.a e total

.
da- EstradaquilOmetros. Todos morriam pela pres- Itapocu. Tudo está eletrifica�o,' graçassão e pelo calor, ainda mesmo estejam à atividade tndormida do. pranteadpdentro de casa.

. deputado..
'

- Chegava à' Jaraguá do Sul Afonso' .: João'Budal da' Sílva ".

_ Regente do
Kath, "pracinha" glor.ioso e caro. Pí- Coral' Santa' Cecilia, coilVidavâ' a polho de Germano Kath e Emilia Kath, pulação pára a míssa de 3ÓCí diä e�residentes em 'Rio da Luz.

.

Esteve 7 sufrágio da alma - do saudoso Padre �_meses em Campanha. e, quase no fim, berto Jakobs, na Igreja, �atr.i� de Sã$)em "Sopa".' perto de Monte Castello, Sebastião. . : ,i.
.

. .

�"onde os maís bravos soldados do mun-
do pagaram copiosamente com a vida •••HA·io ANOS
·0 amor a esta terra bendita, fui ferido O lider do governo na Câmara de
por três estilhaços de granada". "Cai. Vereadores, edil José· Carlos' Neves
Isto no día 21 de março, somente vol- (Gê) iria pronunciar-se no plenário. Ó
tando à noção no dia seguinte. Fiquei empresário-politico era sondado .para
num posto de saúde uns 20 dias e, já a presidência da Comissão Central Or
em condições de ser transportado para

..

ganízadora ..
dos Festejos dó ANO 100

um hospital. Tiraram-me um' rim, um' de J:araguá� e pretendia d�fazer cer
pedaço do pulmão, emendaram os In- 'tas Imagens negativas de alguns or-t
tesUnos perfurados e colocaram. 3 cos- gãos da Imprensa falada e .:escrita,
telas de platina. Tomei 3 litros de san- bem como para responder ao partido
gue, 10 de soro, tudo por canudo de da oposição, pois, acredita G:e que um
borracha e tome1260 injeções de pe- pronunciamento recente de um vereá
ntcüína, Voltou ao Brasil e aqui mor, dor do MDB não condizia com a realí-
reu o glorioso soldado. _

dade. .

,

_ O Prefeito EugêniO Strebe assinava
.••HA 30 ANOS Portaria nCl 27/75, fazendo cessar os

- Agitava-se a polítíca do munícípío efeitos do artígo 1� da Portaria. nC! 09/
para a escolha do candidato ao cargo 75. para os funcionários á partir do dia
de prefeito municipal. Corriam rumo- 6 de agosto de. 1975, face absolv.ição
res de que haveria só um candidato às nos

.

autes do Inquérito Admínístratívo
-. eleições locais, que seria o da UDN, o

.

instaurado por força da Portaria n? 06.1
qual deveria ter o apoío dos demais 75, de 26.04.75. .

partidos. inclusive do PSD que sempre _ Encontrava-se em Guaratiba, .Mun,
fora o principal adversário daquele: Sí de. Píraquara - Estado do Paraná para
o acordo que se esboça não gorar. Mas aperfeiçoar-se no curso de . Teowgfa
gorout. do Instituto Bíblico' (Boa Terra); da ,I
- O Dr, Luiz de Souza, ilustre deputa- greja de Deus o nosso .conhecídc jara-
do estadual, voltava dos Estados Uni- guaense sr. Rudí BruDS.

. �

dos, para onde havia viajado em gozo _ A Associação' Comercial. e Indus
de uma. bolsa cedida pelo governo a- trlal de -Jaraguá do' Sul, enviava tele-
merícano, . grama de congratulações ao governa-

.

� A Imprensa publicava a ata da reu-. dor AntOnio Carlös Konder Reis., cum
nião da Câmara Municipal, de 31 de prlIilentando-o pelas realizações frente
maio de 1955. Nela, João "Lúcio da Cos- à. chefia do Poder Executivo Estadual
ta' apresentava um· projeto de lei isen- nos' 150 dias -de man"d;�to.

As maís finas sugestões para presentes,
jóias, relógios, violões, troféus;

. medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

energia solar.

Rua Felipe. Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster -:" O
.

SEU RELOJOEIRO

Rel6gios; cristais,. violões, troféus, medalhas e.

art�goSo finos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal.Deodoro, 364-Fone 7.2-1267

A moda certa em roupas e. calçados está na.

CINDERELA. Vista-sé bem com a

moda Ver ã o da

C:nwERELA

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

TERRAPLENAG�M VAaGAS
Serviçes de terraplen!lgem e aterros

TUBOS. SANTA HELENA
Tubos ele concreto para todas as obras;

CoruUIte-nos!

RUa JoinviUe, 1.016 Telefone' 72-1101 -Agropecuária
Lavrador

Casa
Lida.

do·
Fot O ·Lo s s

Distribuidora exclusiva das rações e
- concentrados "GUABI".

Mantém. completa linha de defensivosr adubos, sementes
e ferramentas agrícolas.

.

Loja 1 _ Rua Joinville, 1.194-F. 72-0919-Jaragilá do Sul.
Loja 2 _ Barra do Rio Cêrro _. Jaraguá do -Sul 7SC.

- . -

------

Fotografias _ equipamentos de cine
foto _ som é video.

_ ,Marechal Deodoro 302 Fone 72-0-181
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Art. 3°.... Este Decreto entrará em Vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrárío.

Jaraguá do Sul, 1° de agosto de

1985.\DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secr. de Adm. e Fin.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura MUD1clPal de Jarap6 do 5111

DECRETO Nil 1.178/85
'

Declara de Utilidade Pública. para fins
_

de desapropriaçãó. amigável' ou judi
cial, o imóvel que especifica.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
no uso de suas atribuições Iegaís e nos termos
do Art. 69 do Decreto Lei N° 3.365, de 21 de ju- .

000 de 1941;

DECRETA:
.

Art. 1° _ Fica declarada de Utilidade Públi
ca para fins de desapropriação, por via amigável
ou judicial, um imóvelcom área de 205,20m2, de
propriedade' de HEINI BEHLING, sito à Rua 6 -

CeI. Procópio Gomes de Oliveira; matriculado
sob o N° 8.503, no Cartório de Registro de Imó
veís da Comarca de Jaraguá do Sul, para fins de
arruamento.

Art. 2° _ As despesas decorrentes do pre
sente Decreto correrão por conta de dotação
própria de Orçamento vigente.

,
-

p O
O QUE GOSTAMOS

Gostamos de ler partes do
discurso preparado por
'Tancredo de Almeida-Ne
ves pare ser lido quando
de sua posse em 15 de
março de 1985. O destino,
infelizmente, não permitiu
que o dr. Tancredo lesse
e pusesse em prática tudo
aquilo que ele imaginava
quando à testa do gover
no. Conforta-nos! saber
por suas próprias palavras
que estava bem Intencío-:
nado e, por isso, 'merece
transcrição neste semaná
rio: - "Não poderá o Go
verno continuar socorren
do com os escassos recur

sos de caixa as institui
ções finànceiras mal admí
nistradas. E não temo, a

'qui, a expressão forte. Os
que burlarem a confiança
popular em meu Governo
podem estar certos de que
tudo faremos para que
restituam, centavo a cen,
tavo, o que tenham des
viado, como atuará o

-

Mi
nistério Público no senti-

Confecções Sueli Lida.)
Veste bem Senhoru e Crla,nçu

Fábrica e Loja 1
Av. Marechal Deodoo da Fonseca, nO 1085 - F. 72�0063
Jaraguä do Sul _ Sc.

Loja 2
"

.Rua Reinoldo Rau, n° 530 _ F. 72-2911 _
Jaraguá do Sul __ SC.

JARDIM SÃO LUIZ
�eça

.

os DOSSOS planos. de pagamento e compre o seu lote 'DO
JARDIM' SÃO LUIZ a sua opçao de morar bem.

Empreend. Imobiliários
Marcatto' Ltda.

Creci 093 - 11" Regilo
Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fones 72-1136 e 72-1411 -:- laraguá do Sul - se.

1
,

1 I
•

1
controle de preços, consi
derados que essa é uma

fórmula artificial de con

ter a Inflação. Segundo
os membros do Departa
mento de Economia da Câ
mara Americana do Co

mércio, o Controle de pre
ços tem tempo limitado
para ser aplicado e sua u

tilização por
.

longo pra
zo, poderá trazer uma hí

perinflação à economia
brasileira. Os empresárí
Os americanos, de acordo
com o levantamento do

Departamento de Econo
mia da Câmara America
na de Comércio, obser
vam que a freada na in

flação foi "violenta e arti

ficial", principalmente de
vido a ação do Conselho
Interministerial de Preços
CIP -.

O, que nos preocupa - dís- ,

se o· vice-presidente, E
corle Corpentíerí - é que

· a inflação sendo reduzida
da forma como o foi, dei
xa sempre o perigo de um

ímpeto violento, uma ver

dadeira hiperinflação. O
Brasil não é um país que
tem uma inflação por cau
sa do aumento do poder
aquisitivo das pessoas ou

· da falta de produtos. Es
tudos que desenvolvemos
mostram que a inflação
está sendo provocada pe
la correção' monetária,
em função do déficit go
vernamental. Isso é o que

·

nos preocupa". Onde es

tão os nossos ministros
·

da nova República, para
desmentir isso? E os a

mencanos dizendo isso

nas nossas barbas. Sem u

ma reação, siquer de nos

sos salvadores da pátria.
Pois, él

Fritz von Itapocu
Em homenagem a um ve

lho amigo. Agosto/85.

UM, DOI$•.• UM, DOIS••• COMPRE,JÁ,
� PAGUE DEPOIS! [[�I:i9tnl+jM43+!a

.-'

do de que paguem � seu

crime na cadeia. Não po
demos continuar vivendo
em um país em que qual
quer trabalhador pode ter
a sua geladeira arrestada
por faltar a um compro
misso de pequena monta,
enquanto milhões'de dóla

.

res, frutos' da poupança
que explodem em todos
os recantos, inclusive em
nosso' Estado, envolvendo
gente do governo, é bem
a dímensãõ de como são
verdadeiras as palavras
do finado politico, que até
um matutino catarinense
saiu-se com esta frase: "A .

sete palmos do chão de
São João Del Rey, Tan
credo deve estar-se reme

xendo por ver que sua

meta acabou ficando no

campo das palavras. Pelo
menos por enquanto".
E as recentes palavras do
Presidente Sarney pare
cem fechar o quadro do
discurso não pronunciado
quando disse na Aeronáu
tica de que o povo e go
verno viveram turbulên
cias e que, agora, faz o

vôo em céu azul. Resta
saber se já encontrou o

campo para o pouso. Pois,
�I

.

O QUE NÄO G(>STAMOS

Não gostamos de ler o que
as empresas ' americanas
instaladas no Brasil pen
sam com relação à nossa

inflação.que eles estimam
. em 200% para' este .ano,

segundo levantamento do
.

Departamento de Econo
mia da Câmara .Ameríca
na do Comércio de São
Paulo;' Diz a imprensa:
"Os seus dirigentes mos
tram-se preocupados, po
rém, com falta de ação do .

governo, que não adotou
medidas concretas para
,consolidar a queda da in
flação. Eles criticam O
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sAVIO.- PADILHA E KOHL

BACH LIDERAM AUTOMOBI

LISMO _ Apesar de terem ob-:
tido' a segunda e quinta coloca

ções os pilotos Sávio Azevedo
(Força Livre) e Orlando Padilha
de Souza (1.600cc), da Kohlbach.
de Jaraguä do Sul,' continuam
na liderança do Campeonato
Catarmense de Automobilismo
Divisão 1. A quinta etapa acon

teceu domíngo.no Autódromo de

Mafra, que apanhou um bom pú
blico. Sávio continua liderando
a sua categoria, com 78 pontos,
contra 56 de Clóvis, Concatto
[Chapecó]. que é o segundo colo-

. locado. ao passo que Padilha,
com 74 pontos, 18 na frente de

Kunnar, o vice-líder,' aparece
também em primeiro lugar.
A . próxima etapa do estadual

de automobilismo será no dia 25,
.

em São Bento do Sul. Antes des
sa etapa, Sávio Azevedo partici
pará do Campeonato Brasileiro
de Stock, Cars, em Interlagos,
São Paulo, no dia 18 de agosto.
No mês passado, estreiando nes
ta fórmula, o piloto obteve um

honroso vigésimo-segundo lú

gar, isto apesar de ter ficado pa
rado por várias voltas em vistu

de de acidente com o Opala que
dirigia. A Rede Bandeirantes de

televisão deverá transmitir a

prova. E a Kohlbach também a

certou patrocínio para- o piloto
Paulo Louco, tricampeão catari
nense de Motocíclismo-Veloci
dade, que defenderá a empresa
nesta -temporada.

JARAGUA DO SUL PRESENTE
NO ESTADUAL DE VOLEI

Nos dias 14 a 17 de agosto se

rá realizada a fase de Classifica
çãó do Campeonato Estadual Ju
venil de Volíbol Feminino e, de
22 a 25 de agosto; acontecerá'o
Estadual Juvenil de Volibol
Masculino, onde Jaraguá do Sul

participará pela primeira vez, a

través da equipe da Kohlbach.
dirigida por Arizinho. A Chave
"A" será disputada em Rio do
Sul e a Chave "B", em Criciú
ma. Da Chave "A" participam
a- A.D.Blu, AR.D.Chapecó, Rio'
do Sul, E.C.Bandeirantes, Kohl-·
bach e S.E.Oreste Guimarães

. (S.Bento do Sul) e, da Chave
"B'1. � lEE, Elase, Sadia, Criciúma
EC e UFSC.
,Por outro lado, prosseguiu o

Campeonato Regional de Voli
bol Adulto, no sábado. Os resul
tados foram: Armalwee 1 x 3
Clube das Doze,Arweg 3xO Mar
catto, Pomerode 3 x O AGV e

Kohlbach�DME 3 x O Armalwee.
A rodada de domingo, dia 4,
não saiu, em virtude de falta de

arbítragem. Mas o certame pros
segue, neste sábado, na AABB.
a partir das 14h, com. as partidas
entre Menegotti x Marcatto _ e

. Armalwee x Helga"Mar (feJIli
nino) e Kohlbach x Armalwee
e Pomerode x Arweg (masculi
no); domingo, dia 11, em Guara- '

mírím, às 8 horas, Arweg x AA
BB e AGV x Ki-Kaska (íemíní-

. no) e, Kohlbach - DME x Ki
Kaska (masculino).
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VARZEANO JA CONHECE
SEMIFINALISTAS
Encerrou-se domingo a fase

de classificação para
: as equi

pes que integram as Chaves
Verde e Amarela do 39 Campeo
nato Municipal de Futebol Var
zeano, da Divisão Municipal de
Esportes. Pela manhã, no .Bae
pendi, Nova Aliança 1 x O Flu
minense, Portuguesa 2 x 1 Gua
rani e Corinthians 1 x 1 Canari
nho (Canarinho ganhou os pon
tos, pois o atleta do Corinthians
que marcou o gol não havia as

sinado a súmula) e, à tarde, A
tlântida O x 1 Cantareira, . Sa
turno 1 x 1 Fruet, Figueirense
O x O Independente e S. Antônio
O x 1 Arsepum. Conhecidos os

resultados, classificaram-se à
fase semiíinal, da .Chave Verde -

Canarinho e Nova Aliança 11

pontos e Cohab 9 pontos e, da
Chave Amarela - Figueirense 12,
Arsepum 10 e Independente 8
pontos.
Os demaís semifinalistas sai

rão .neste domingo .também no

Baependí, após as partidas das
Chaves Azul e Vermelha: Vila
Lenzí x Rio Molha, Columbia x

S. Paulo, Tubarões x Olaria,
Brasil x Canto do Rio, Karkei x
Manchester, Veteranos x S. Lu
zia e Bangú x Floresta. Os semi-

,

finalistas serão distribuídos nas

Chaves Branca e Rosa.

imcia-se o Torneio de Volíbol
Masculino' e Feminino entre Es
colares, reunindo os Colégios
Roland Dornbusch, Holando
Gonçalves, Abdon Batista, São
Luís e EB Duarte Magalhães. A
lém do Torneio, durante todo o

dia, haverá festa popular, coor

denada pela APP, que tem na

presidência o Sr. Adelino Holler.

CONCLUiDO o. RETURNO DO
CAMPEONATO BANCARIO
Terminou sábado, o segundo

turno do 49 Campeonato Bancá
rio de Futebol de Salão de Ja
raguá do Sul, que apresentou os

seguintes resultados: Mercapau
lo 8 x 7 Nacional, Sulbrasilei-·
ro W x O Unibanco, Besc 7 x 5
Bameríndus GM e Bradesco 9 x

1 Bamerindus JS. A classifica
ção geral, computados os dois
turnos, é esta: Mercapaulo 26
pontos, Besc e Bradesco 19, Sul
brasileiro (Meridional] 17, Na
cional 13, Bamerindus JS 9, Ba-'
meríndus GM 5 e Nacional 4
pontos ganhos. Alceu, do Mer

capaulo, com 42 gols sofridos é
o goleiro .menos vazado e Clau
dímir (Finasa) com 33 gols, Ce
linho (Meridional) com 32 e Ir
vando (Bameríndus GM) com 25
gols, são os artilheiros do certa
me bancário.

JOGOS REGIONAIS COME- '

ÇAM NA QUARTA-FEIRA
Serão iniciados quarta-feira,

dia 14, os Jogos Regionais Les
te- Norte; estendendo-se até o

dia 19, realizou-se o Congresso
Técnico, para confirmação dos

municípios e modalidades, cha
ves e tabelas dos jogos. Jara

guá do Sul participará nas moda-
-lidades de bolão, volibol e tênis
e campo (todos no naipe mascu

lino) e, também, no atletismo,
para tomada dé índices. O 'bo
lão vai ser disputado. na Tupy,
o volibol na Martric e o tênis
'de campo no Joínvílls , Tênis
Clube. Da região, Guaramirim
participará dos Jogos Regiona
is (classífícatórtos para os JASC,
em Brusque) nas modalidades de
atletismo masculino E;! feminino,
xadrez e handebol masculino e

volibol feminino.

BICICROSS HM CUMPRIU U
MA NOVA ETAPA
Foi realizada no final-de-se

mana passada, a quinta etapa do
29 Campeonato Jaraguaense de
Bicicross HM_Cgloi, na pista da
Rua Walter Marquardt. Os
campeões e vice de cada cate

goria foram os seguintes: 5/6
anos - Cláudio Bertoldi e Mar.
Ion Mathedi; 7 anos _ Maurício
Thomazini e Alessandro Rasse
le; 8 anos....: João dos Santos e

Daniel Síebert: 9 anos _ Leandro
Pacíello e Jaison Tomazelli: 10
anos _ Carlos Krízízanoskí e

Nélson Ittner; 11 anos _ Márcio
Twardowski e Edemar Stringari;
12 anos _ Naimar Garcia e Jef
ferson Tomazellí: 13 anos _ Jack
son Stein e Sílvio Fagundes; 14
anos _ Henrique Schramm e

Jefferson de Magalhães; 15 anós
Marcos Meyer e Ernildo Rope
latto e 16/17 anos - Joel de Sou
za e Dietmar Hille.

SEXTA RODADA DO RETURNO
MOVIMENTA A SEGUNDO
NA _ O Campeonato da 2a Di
visão de Amadores da Liga Ja
raguaense de Futebol "Troféu
Ademar Frederico Duwe", pros
segue nesta domingo, dia 11,
com a sexta rodada do segundo
turno, onde serão adversários
as equipes Malvics x Avaí, Ali
ança x Ponte Preta, XV de No
vembro x Guarani, Vitória x

Cruz de Malta e Alvorada x

Grêmio Garibaldi. No domingo
passado, a quinta rodada apre
sentou os resultados Ponte Pre
ta !O x 1 Malvice, Guarani O x
1 Aliança, Alvorada 6 x O XV

·
de Novembro, Vitória 3 x 4
Grêmio Garibaldi e Avaí 1 .x 1
Cruz de Malta:

BOLÃO;' BAEPENDI VICE
CAMPEÃO EM· JOINVILLE
Participando nos días 03 e

e 04 passados em Joinville, do
79 Torneio de Inverno de Bolão
Masculino, bola pequena de
cheias e limpas, o Clube Atlétí
co Baependi "'conquistou o vice
campeonato, terminando em

primeiro lugar junto com o Al
vorada, porém, perdendo o tí
tulo pelo maior número de pali
tos derrubados pela equipe .jo
invilense, que ficou de posse
definitiva do troféu' transitório.
A colocação geral ficou sendo
esta: Alvorada, Baependí, Gló
ria, Tupy, Floresta, Catarinense
e Literário. Pelo Baependt [oga-

·

ram Kitte, Ademir, Sebastião,
Viro, Güths, Jaime, Riedtmann,
Padeiro e Antônio, fazendo
Güths a melhor média da equipe,
com 242,8 palitos.. Esta também
é a equipe base que representa
rá Jaraguá do Sul nos Jogos
Regionais, em Joínvílle, de 14
a 18 de agosto próximo.

ESPORTES _ CURTAS ESPORTI
VAS _ Foi realizado terça-fei
ra à noite, em Florianópolis, o

Arbitral que definiu as disputas.
dos Campeonatos Estaduais A
dulto e Juvenil de Futebol de
Salão, desta temporada. II De
verá sair na próxima semana, a
reunião coordenada pela Liga
Jaraguaense de Futebol de Sa
lão', visando a reahzeção do
Campeonato Regional, que deve
rá reunir equipes de Jaraguá,
Guaramírím, Corupá, Schroeder
e Massaranduba. /I Realiza-se
neste domingo, em Joinville a
a

-' -'

8· etapa do renkíng catarínense
de ciclismo. O' atual líder da ca

tegoria principal é o [araguaen
se Sílvio Roberto Ewald, que
compete pela Tigre (Joínville].

· 1/ No dia 24 de agosto, com lar
gada e chegada em Guarami
rim, acontecerá a 2l!- Volta Ci
clística do Norte Catarinense.
Passará ainda por Jaraguá, Co
rupá, São Bento, Campo Alegre
e Joínvílle. Largada as 10· horas
e chegada às 16h30min, defron
te 9. Igreja Evangélica.

BOTAFOGo. DECIDE VAGA NO
ESTADUAL AMADOR DOMIN
GO _ Coro arbitragem de Celso
Bozzano, o Botafogo FC, da Bar
ra do Rio Cerro, obteve domín

gO, em Pomerode, um excelente
resultado, ao empatar sem aber
tura de contagem com o flores
ta, que vem neste domingo a Ja

raguá, decidir· a vaga. A

equipe jaraguaense formou com

Oswaldo; Tarso, Nilton, Renato
e Bartolomeu; Rogério, Malica e

Carlito; Moa (Ivolnei), Luizínho
(Gato) e Wanderlei. O técnico
Arno Deretti deverá mandar ,a

campo a mesma equipe para ten
tar a vitória neste domingo, a

partir das 15 horas, o que ga
rantirá a vaga para disputar
com o vencedor de Embraco OU

Tupy versus Cruzeiro de Presi
dente. Getúlio, a colocação para
o quadrangular final do Estadu
al Amador. O Botafogo contra
tou Chicão, Moacir e Tato, to
dos ex-profissionais, que estão

cumprindo estágio obrigatório
de 30 dÚ1S e logo reforçarão o .

plantel da estrela solitária.
COLÉGIO. INAUGURA SUA
QUADRA POLIVALENTE
O Colégio. Estadual. Roland

Dornbusch, da Vila Nova, inau

gura neste domingo, às 9 horas,
a sua quadra de esportes poliva
lente, construída com recursos

e p a r t i c i p a ç ã o do
Governo do Estado, Prefeitura

Municipal e Associação de Pais
e Professeres. Após o ato ínau

gural, acontecerá partida de fu
tebol de salão entre professeras
e pais de alunes e, ato contínuo,
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As Anotacões de Flávio José
I

h.
U l\...!Vl e uemais rmposios eseaauais recouuuos em

laraguá do Sul, no mês de julho, atingiu a fabulosa

quantia de Cr$ 9.442.829.618, contra os Cr$ 2.002,818.
400 de Julho/84, perfazendo um superávit de Cr$ 7.440.

011.218, ou seja, 371,47% de aumento. De janeiro a ju
lho/85� Jaraguá arrecadou Cr$ 45.359.399.559 e em i

gual período, no ano passado, Cr$ 10.371.935.055. O

aumento foi de Cr$ 34.987.464.504, o,!! 337,32%, em

termos percentuais.
**- Bastante louvável a iniciativa de realizar a 2a Cam

panha Municipal de Prevenção de Acidentes de Trân

sito, em setembro. Somente no primeiro semestre, 10

vítimas fatais foi o saído trágico dos acidentes 'em Ja-
.

raguá do Sul, contra as 9 vítimas do ano passado, o que
implica em dizer que au�e�tou assu�t�doramente o

número de acidentes de trânsito com vítímas.
*-* Pina o Delegado de Policia da Comarca, Dr. Celso

Roque dos Santos, a pressa e as ultrapassagens peri
gosas têm sido as principais causas desses acidentes.

E em razãp dessas estatísticas, poucos são os,que se

opõem a idéia de se implantar lombadas nas vias ur

banas de maior tráfego e até mesmo na BR-280, como
medida extrema para tentar reverter a situação.
*** Com a construção da nova rede ligando Jaraguá
do Sul a Corupá, pela Celesc, substituindo a atual e�
estado precário, o posteamento será

,

deslocado as

margens da BR-280, possibilitando a iluminação do
trecho do viaduto à entrada da Faculdade, reclamada

pela população e pelas lideranças e onde ocorrem mui
tos acidentes também. A notícia é das mais alvissarei-
ras.
'.

.

*** O Brasll gastou, no ano passado; através da Pre
vidência, Cr$ 3' trilhões com aCidentes de trabalho, a
tendendo a 1 milhão de trabalhadores acidentados. A

expectativa para- este ano é de um gasto de Cr$ 10
trilhões. O número de 1 milhão de acidentados é ofici
al da Previdência, mas estima-se que tenha ocorrido,
em 1984, 4 milhões de acidentes, com óbitos e mutila

ções.
*- Errol Kretzer, Arnoldo Schulz, José Gilberto Me
nel e Ortval Vegini estavam escalados para participa
rem em Brasília, de 17 a 21 de agosto, do Encontro Na
cional de Vereadores, representando Jaraguá do Stil.
No meio. a semana, porém, uma guinada de 180 graus
mudou os rumos dos fatos. Agora formou-se o maior

angú, com desdobramentos imprevisíveis. E .possível
que ninguém vá.

.

***
.

Devem começar nos próximos días, provavelmen
te' segunda-feira, as operações do Banco Meridional
do Brasil [ex-Sulbrasíleíre] em Jaraguá do Sul e nas

demais cidades. A principio era para ter mícíado quin
ta-feira, segundo fonte da agência, que' adiantou os

talões de cheques e carimbos do Meridional já estarem
..na instituição. Çom roupagem nova, virá com força
total.

.

.. *** O ex-senador, ex· -govemedor e secretário .extra
ordinário da Reconstrução, Antônio Carlos Konder
Reis, foi a expressão maior da assembléia da Associa-.
ção dos Vereadores do Vale do Itapocu, realizada sá
bado, em Corupá. Konder Reis falou sobre ii Constí-.
tuinte, . assunto da moda. A Aveví volta a reunir os
seus associados no dia 5 de outubro, em Guaramirim.
*** Análise das convenções municipais, coligações e

punição aos deputados dissidentes, foram Os assuntos
discutidos em Floriianópolis, sexta-feira," dos quaís
participou o prefeito Durval Vasel. Quanto a punição
aos díssídentes, o Conselho de :etica do PMDB deverá
analisar os pedidos de exclusão, que .o Diretório Re
g)onal deliberará. Vai dar muito pano prä manga, ainda;
*.... Anote. E uma questão de días a permanência de
Décio Piazera, o vice-prefeito, no PMDB. Consta que
já teria solicitado o seu desligamento do partido e

que o anúncio.ofidlal da saída e do consequente in
gresso em um novo partido está para acontecer. A
Frente Liberal será o novo partido de Décio.

BALAS E CAR SASSE

O PRAZER DE FAZER

BEM FEITO ..

PROVEI

- O vice-prefeito. já acer

tou com o PFL, informam
os bastidores, que reve

lam, também, a adesão. do
. IVerjeador *rol Kretzer
(PDS) àquele partido, que
está para se concretizar.
O PFL está se organízan
da em silêncio, sob a co

ordenação de Geraldo
Weminghaus, que aliás,
coordenou o almoço, tem
pos atrás, do. qual partici
pou o primeiro escalão
estadual do pêfêle.

" O Jaraguá Trail Clube,
em vista do' sucesso do
Enduro das 1001 Trilhas,
está programando um es

quema para popularizar. o
Enduro, inclusive com a

organização e dístríbuíção
de material de treinamen
to para qualquer motoci
clista que tenha interesse,
independente da moto
que possua. A iniciativa
visa a formação de novos

enduristas. Está com a
bola toda o Sígmar,

* Conííra, O Tribunal Su
perior Bleítoral tomou le
gal a atuação de maís 14

partidos' politicos na se

mana passada. Somados
aos 15 já legalizados, a

gora são 29 partidos aptos
para disputar as próxi
mas eleições;

* O Gaplan, na publica
ção "Números

.

de Santa
Catarina/85", dá a Jara

guá do Sul, através de

projeção, uma população
residente de 56.487 pesso
as, das quaís 39.897 na

zona urbana e 16.590 pes
soas na zona rural do mu

J!!çipio.

.. Para o Estado, a proje
ção do Gaplan é uma po
pulação de 3.942.252 pes
soas, das quaís 104.96'1 no

Vale do Itapocu (seis 'mu
nícípíos), vivendo 65.673'
na zona urbana e 39.294

-

nà zona rural.

* Deverá entrar em opera
ção, neste tínal-de-semana,
a repetidora de TV ínsta-:
lada pela'Prefeitura, na

Sons TUa. Vai beneficiar
a população de Rio Cer
ro, Garibaldl e Rio da Luz
com a prograinaçlo da
Rede Globo.

contra a lei. O entupimen
to da escada,' descoberto
por uma investigação con

junta da Promotoria de
Justiça, . do Emaús e de
fiscais da Acarpesc, foi
um ato egoísta. Os pró
prios pescadores da área
de Guaramitim ficaram
revoltados com esse ges
to egoista e que consistiu
também em crime con

tra o patrimônio da Uni
ão, e delataram os que
praticaram o delituoso .. a-

to.
-

.

Jovens I defendem o meio
"ambiente no Itapoco

naís para irem votar, "po
is se bastavam apenas 35
votos para eleger o Dire
tório, os integrantes da
chapa votando, já daria
quörum suficiente para a

eleíção, Eles vieram es

pontaneÇlmente votar e foi.
a maior convenção já re

alizada pelo partido ,onde
/ 192 convencionais' depo
sitaram seus votos (o PM
DR tem 829 inscritos), su

períor a realizada no dia
3 de julho de 1983, quan
do o Vasel já era prefei
to e' tinha a máquina na
mão".
Acrescentou Fogaça que

a leí foi Cumprida rigoro
samente e taxou Ivo Ko
nell de "verde" em polí
tica e que tem muito a

aprender. Confirmou tam
bém que 'vai mover ação
contra o Prefeito. por di
famação e calúnia e de
clarou-se candidato a can
didato a deputado esta
dual.

Foi no sábado;, día 3 de

agosto. Estavam em cin
co os jovens e eram eles
o João Renato Panstein
(do Emaús}, o Sakani (do
Emaús), o Luiz. Alberto
Lenzi (do pré-Emaús e do
Grupo Escoteiro Jacoríta
ba), o Adelíno Murara (do
CAJJA), a Caroline Del-

lagiustina Barbosa (como
fotógrafa do grupo). A

companhava-os o Promo
tor de Justiça José Alber
to Barbosa. O intento era

proceder a uma limpeza
das gavetas da escada pa- Agora, os jovens fize
ra peixes que o Departa-' ram a primeira limpeza.
mento Nacíonal de Obras Trabalho difícil. Farão o
e Saneamento (ONOS) utras verificações, para
construiu sobre a represa garantir a' subida dos
do rio Itapocu na sede peixes (os buracos' nas
dJe Guaramírím, escada gavetas estavam cuidado
essa 'que foi um apelo das samente tapados para os
comunidades· ribeirinhas cascudos não poderem
e que se destina a permí- subir). A operação' foi to
tir aos peixes (cascudos, da. fotografada para pro-.
robalos, tainhotas, etc) su- va em Juizo e a Promoto
bír o rio nos meses quen- ria de Justiça de Jaraguá
tes, para desová nas par- do Sul e

_
Guaramirim já.

tes pedregosas e oxigena- tem entendimentos para
das das cabeceiras dos ri- instauração de inquérito
os da bacia do Itapocu. policial sobre o crime e
Todos entraram firme para promover a Promo

no trabalho que consisti- toría a ação civil pública
a em tirar do fundo das indenizatória

-

de dano ao
gavetas, as enormes pe- meio ambienta, agora que

'

dras e também os casca- tem já farta prova. O da-
lhos que alguns pescado- no foi vasto, já que o cri
res inescrupulosos coloca- .

me, praticado' no segun", O deputado estadual o-
ram ali nas caladas da do semestre .' de 1984tair Becker manteve con-. . . ,

noite,no intento cnmmo- obstou a subida dos peíversações, esta semana, so de não deixar os peí- .xes na época, impedindocom o presidente do PDS,
xes passarem além d.e a desova e .repovoamento .

José Alberto Klitzke. Na-
Guaramirim na sua subi- psícola. A lei 7.347; de 24da transpirou do encontro, .

da obrigando-os a deso- de julho dê 1985, abre amaté agora. Seria o início
var ali, onde a pesca se pla margem para ação inda trama de um esquema
fazia indiscriminada e denizatória.politico? Aguardemosl.

Fogaça: "ninguém
saiu do Diretório"

O presidente do Diretó
ríó Municipal do PMDB,
Altevär Fogaça Júnior.
contestou e desmentiu as

declarações do secretário
de Admínístração da Pre
feitura, Ivo Konell, de que
tenham saído membros
da chapa eleita dia 7 de

julho passado, haja vista

que nenhum pedido de

desligamento chegou à

presidência. "E tudo men

tira. Até hoje (quarta-fei
ra) ninguém solicitou sa

ida do Díretórío, pois na

da recebemos neste senti
do. E mentirosa também é
a informação de Konell
de que tenhamos inseri
tos os funcionários da Na
nete no PMDB e que co

agimos a votar na . Con
venção. Se tiver 20 fun
cionários da- nossa empre
sa inscritos, é muito", A
diante, Fogaça desmentiu
também que a sua ala te
nha colocado veículos à
disposição dos convencío-
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