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JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SfMBOlO DA FAMillA JOURDAN .

C 8.1" a s 'e . .Schroeder incentiva instalação
de I-ndu'strias . que a Prefeitura assinou

A diretoria e a equípe te da Celesc garantiu que obras em Jaraguá. liA ílu- a convênio com o Departa-
.

de. engenharia da Celesc, em Jaraguá do Sul, o su- minação pública é atribui- A Prefeitura e a Câma- mento de Estradas de Ro-
tendo a frente Ó presíden- prímento de energia elé- ção da ?refeitu!a median- ra Municipal de Schroe- dagem do Estado,·para a

.

.
te Luiz Gomes (Lúla], es- tríca está bom; mas dese- te convénio . com a Ce- der, -atravês . do prefeito. conclusão do calçamento

.. tiveram em Guaramírím e ja melhorar o atendimen- lese, que utiliza os recur- . Aldo Romeo Pasoíd e do a paralelepípedos da A
Jaraguá do Sul, segunda to ao público e ao 'consu- sos da conta tIP". acres- presidente Gregório Alo- venida Marechal Castelo
feira. Em Guaramírrm, a mídor. Para tanto, adian- centou Lula, que deseja ís Tíetz, buscando o de- Branco, até a: ponte SÓ;
Celesc executará a troca -tou que o prédio do Es- pera .

os próximos ..
doze senvolvímento e o pró- bre o Rio do Braço (Ma

do transíormador .de 6.000
.

critório letal deverá so- meses atender f} todos' os prío crescimento ,estão ín- deireira Gneípel]. Atual
volts para 13:.000' volts frer reforma e' moderniza- pleitos C!.e·Jaraguá do Sul, centívando a implantação mente, o calçamento está
junto a subestação local' e ção, conservando as lí- seja as melhorías no pré-

.

de indústrias no munícíö na altura da Churrascaria
até o final do ano será nhas arquitetônicas. atu- dío, scia .e instalação das pio. De acordo com Aldo Schewínsky. Acrescentou

. _feita a substituíção. se- aís, "que lembram a Ja- lumínériás solicitadas e a Pasold, ccntectos vêm
o Prefeito a celebração·

gundo _t.�iz "Gomes, que raguá antiga", porém, ca- resolução de outros pro- sendo mantidos com fre-. de convénios com .a Se
garantí» o suprimento e-., so OS engenheiros o con- blemas pendentes de so- quêncía e· está pratica- cretaria da Educação, pa,
nergétíco ao munícípío a- siderarem ímprópno para .lução, ,dl�

.

competência da mente certa a instalação ra reformas e melhorias
indapor muitos anos. as modificações previstas, Celesc.,· de filial de uma empresa em escolas. Ao ao Colégio

. Para Lula, a mícrorre- por questões de seguran-
.

Na .região, a p.mpresa. de porte da região,
.

bem Miguel Couto foram destí-
· gião, COIDO um, todo, .está. ça, um novo prédio será executa .servíços

.

de roti-, . como. de duas outras, em nados Cr$ 25 milhões pa
bem servida e apenas al- . construído com a insta- na, e; em breves dias, t-

.

fase de negociação.' O ra reformas e, para a Es
gumas melhorias precí- lação de uma central de nicia-se- efetivamente. a Poder Público Municipal cola .Isolada Duas .. Ma
sam ser feitas. O pressden- atendimento ao consumi- implantação da nova li-. quer gerat empregos' e

mas, Cr$ 6 milhões, bem.

dor, com computadcreg e nha .alimentadora ligando dívísas à Schroeder e pa- como, outros Cr$ 1'2 mí-
Vere implanta sistema de processamento Ja�aguá �o .S,:Í a Corupá,

.

:�a tal. oferece incentivos lhões para construção de

N
de dados. cujos materiais, em parte,

c

,aquelas. indústrias que uma sala na EJ;Bracinho

projeto emo já estão em Jaraguá. Até queiram instalar-se:' do Sul
J No tocante aílummação o final -ío ano as obras

.

'Aldo informou também �
.

foi· implantado em Ja-
rblíca.X m disse que 'eos.taprrãeOs·;d�rnQtnetadsa' cCoeDlce·lsUci.U A' c'.·a'·fB. far·a'· ··tr'.a'.·Ina·ma·nt.o '8',.rnraguá do Sul. terça-feira, pu 1 a, -om es 1
'. .

dia 20, O Projeto NEMO- to:..:d::.:o:.....::o..,..:;rr..:....i:.=c:..::..sã:...o:.....::l_e.:_al..:.i_za_d_a_s__-------�-_;
Núcleo fie'Ensino Modu

larizado, oportunízando: a
todos os maiores de 16 a- '

nos que não consegui-
. ram concluir o 19 grau no

período regular, ocasião
de participarem dó ensi
no supletivo, podendo
conclu.r o curso em. me

nos de ULl ano, dependen
do do seu nível, lnteres-'
se e cpJrtunidad� em fre-

quentá-lo. .

O NEMO fUl\CIOna no

CIP, na Av. Getúliö Var

gas 830 cc;>ordenadú pela
· professora Regina. Sem

pre haverá vagas disponí
veis para participação.
Informações e inscrições
deverão ser feitas no pró
prio CIP

..
é o atendimen

to aos alunos' é feito às

quartas e sextas-feira nos

períodos da manhã e da
- tarde -e, nos demais dias·
a semana, à tárde e à
noite.
O Núcleo de Jai'aguá

é o décimo-primeirQ im-
..

plantado em Santa Cata�
rina. Para o desenvolvi
mento do Projeto da Se
cretaria da Educação, se

iS professores dé nível u,
niversitário o- ministra e.

orienta, aqui.

anuncia na " ragiãomelhorias

CRESCEM OS ACIDEN1l!S EM 1985

A. Implantação de doze lombadas na cidade,

já deíínídes pela Comissão Municipal de Trân

sito, continuam, dividindo as opiniões. Enquanto
uns consideram a medida acertada, outros [ul-

.

gam
.

ser um retrocesso e um atestado de íncultu-
· rá,' penalizando a populaçãQ devido a ação de

alguns "motoristas", que fazegt das vias públicas
verdadéiras pistas de corridas. Tudo é uma.ques ..

tão de educação, concordam, pois .. os números es

tão a mostrar que uma medida precisa ser to

�ada rapidameÍlte� dado o grande número de a-

éidentes, inclusive com vitimas' fatais� .
.

.

O delegado de policia. da Comarca, Dr. Cel
so Roque. dos Santos, em relatório, traça o quadro
de acidenteS de trânSito com danos materials e

· pessoais ocorrtdos no ano passado e noS' primei
ros sete meses deste ano. Em 84, aconteceréllÍl em
Jaraguá do Sul, 190.acidenUs de transito com da

nos materiais (onde a policia foi chamada), re,.

sultando 410 vitimas com lesões corporais e 14
vitimas fatais. Os acidentes aconteceram com mai..

or frequência nos meses de maio a agosto e outu

bro a.dezembro.
Este ano, de janeiro ajulho, se proporcional

mente o número de acidentes não aumentou, o·
mesmo não se pode dizer do número de vitimas
fatais. Enquanto que no· ano -passado o transito
matou 14 pessoas em Jaraguá, nos sete primeiros
meses do ano tirou a vida de 11 pessoas. Foram·

78 acidentes com danos materiais, 266 vUimas
com lesões �:orporais e 11 mortes. Somente no

mê�.de junho houveram 6 vitimas fatais e os aci
dentes aconteceram em maior número em jan�iJi()
e fevereiro ,com 15 cada qual.

Para melhorar o pa
drão de eficiência e de

sempenho .do pessoal téc
nico .admínístretlvo das

.

'Fundações Educactonaís,
a Acate. vai realizar nos

dias 19, 20 e 21 de setem
bro, em Jaraguá do Sul,
um Programa de Treina
mento do qual vão.parti
cipar funcionários de to
das as 'instituições a ela
aSsociadas, "Dentro da
nossa filosofia de traba
lho e com' a finalidade de
estimular' uma maior in

tegração entre as nClssas·
filIadas, consta uma pro�
gramação sistemática de

realização desses cursos",
explica o secretár�o exe

cutivo da Acafe,
professor

-

Rogério \Braz
da Silva.

- As últimas progra·.:-�'i
ções de . trc.ina�ento fo
ram realizadas em 83 e

!l4, com bastante êxito.
Mas segundo conclus.ões
dos relatórios realizados
depois dessas atividades,
"detectou-se a necessidade
de um. treinamento fre
quente 'e também a res-

.

posta a dúvida$ que -fica
ram em virtude da abran
gência do trabalho fefto".

. ,:
-

J S
De acordo com a progra
mação . estabelecida pela
Acafe, os temas a serem

discutidos no encontro de
Jaraguá do Sul, que terá
como local a sede da
Fundação Educacional Re
gional Jaraguaense (Ferj),
compreendem relação hu
mana no trabalho e regis
tro, controle e eventos a

cadêmicos. Renomados
.

professores prestarão ori
·entações.

PRO"':CRIANÇA
A Comissão Municipal

:Pró-Criança, retme-se'
'sexta-f.eira. dia 30, às 14
horas, no Escritório Re:
gional da Acaresc, para
apreSentação e discussão
do estudo sobre levanta_
mento ce' peso e estatura
realizado na .' comunidade
de Jaragllazinho, planeja
mento das atividades e

verificação do que cada
institui.cãc envolvida po
de fazer em sua área de

. trabalho à criança 'dI:! O a

6 anos· Integra a Comis
são a Acaresc, Educação,
Unidade· Sanitária. . Su
cam, Igrejas Ca'.ólicas e

Evangélica e Sindica,to
elos Trabalhadores Rurais .

o fatuFo da cidada d8jJanda da nös, Consarvêrno .. la!, Artama
.

Expositoras Cromados,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Gente
o

"

.'

ando§ d �etS'idade Federal -íe
C (;.' ,� ago�tol 5' .'fIabilitação em Direito

iliitl-:--', ontresse jovem Tácío Maia Cucas,
lt\��/$fj��.,de [oinvtftense, filho' de- WHsell'

_"_�I'" Ester FTida Maia Cubas, A prófjrú-'
mação r

-marora de hoje obedece à ��tlinte- se

qüêJ!fiq_: iO S. .Míssa na Capela. Q.G. Cõ.t§!.gf.Q. Catäfitierí
se; 2ofis. solene, cerimônia de Coleçãe de Grau no Clu
e-Deee-de Age5te-e-às,24hs, baile no. !..EI�úa- Iate,Clube,

-O novel advogado é casado com Soraya Mosímann Cu
bas e possui dois filhos: Tácío Maia Cubas -Júníor e

Bruno Mosimann Cubas.
.

Honra-nos sobremodo. o recebimento de> convíte pera
as selenídades programadas, pelo que apresentamos. ao
nQVO' cultor elf) direito es cumprímentos- que está a· me

recec pelo laurel: conquístase. Conhecend.o· <ii. dr;; 1\áçiQ
há- longos anos, aprendemoa a conhecer as Sllif$ n�

'bres e elevadas qualidades: que' já. -íe-nonstreva ncs

bancos acadêmicos, Q. amor ao trabalho e· a' lucidez :11-

telectual que forma o traço caraeterístíco do seu belo
carát-er. O dr. Tácío Maia Cubas- deverá desenvolver as

,

suas atividades profissionais na Capital do Estad<1l, Pa- .•.
rabéns ao novo bacharel, à- d. Soreya, ees filhos Táeio
e Bruno, aos prcgérutorss e' demais, femläaees, E muito
sucesso!'

.

:FATOS,. GENTE' & CIA .... Recebeu' grupe>' de' ami-goS' pa
pa;ra" um jantas, dle 16, o casal }{'a·n-s(€a·rfa)Myer.//On-. O Elans Cla>be Cidade

tem, sexte-íeíra, quem recebeu em' sua- residência- foi Indusfriar, prestdldo pelo
Dr. Luiz Carros (Bsth:et:) Benrlaurí. H E!;;tà'm6S' seben- ratllalisfa' Aryberto Bar
do

. que t-em gente. em Jaragué preperando-se �ra- o tuscheck, promoverá no

P'l=êIfii(i}) Bíenat Nestlé de Eiteratura Brasríeíre _ r-gs6. dla 26 de outubro, às 15

V0lt�I1emOs ao assunto. lIf St:!cretátfcr Balduino Raul! - liöra8� no C.A.Baependi, o

no á1gítadecendD o a}mto reeebído- quandn dos' 1� a,. Concurso Jfonecas Vivas.
nos dã Cidade. /Ii Círculando o' n� 8', (;h�" juIIto'/a�rOSh �

D(Lmesmo pod�ão parti
do Jornal da Koblbach; muito bem feito, .por sfnal, 1// cípar meninas at-é i anos
'fraca idade aií1rafthã, dia 25, a' Sra. Odtla

:

Pavarreilo e as InSer1çõeB estão a

�n;rgnâgõ: A Odíâa, um beíjão da coluna e da Patricia:· b-ertas pelos Ienes 72t0í309,
IIl Lemos e passamos. adiante: A gata comeu o t1tHi '12�691 r e- 12-12'92.
do Roqué SantteMe>? C(1)m certeza prcblema pare ser .: Completou dois' anos dia
resolvido na "Tenda dbs Milagres", Boazinha, néé. t9� o gttrötinllo Amaro,

ftlho do casal Dr. Aluizio
(Kênia) Al'buquerque e

neto de Amê;lro (Maria)
Albuquerque e -do nosso

colaborador José Casti
lho (Senizia)' Pinto· Para
.marcar a data. Amaro· re
cebeu,·- na r�sidência dos.
pEii!, um grupo· de ami-
2,uJnhos. Nossos parabéns
e felieidades.,
o. jantar-dançante da

SCAR, ...�l1zaáo dfa 9', -no
kep-endf,. somou em re

.

certas Cr$' r5.215.Oll6, q.ue,
deduzidas as despesas de
Cr$' 5.1580'5'0, perfaz- um

lucro liquido de Crs 9'.516.
.

_950. SatIsfeitos· c/o. resuRa
do, o presld�nte Rolf 'Her
manß , ii dtretoda, agr;
detem a todos pelo apolo
receßfdo.

. Para comemorar o Dla
do Advógaào, a Associa-'
ç,ã:o dos- Advogados de Ja
raguá do Sblt reuni\:! iii.

classe na 'sexta-feira, no

Beira- Ri.o, pa·ra utFla COR

h:atemização, acöID_panha7'
dos- .dos- familiares. Uma
peixad-a. esperta e um cli
ma de tola.l descontra:çã-o
marCQtl o d€ontecimento,
onde a ceI·una· se f�z pfie-
,s�t�.

.

Nu." atItud� mwlto
Jimpátlt&, • Seermlta de
Cultura, E�potte f! tuns':'

.

.

'oro da: Esta:d1T e: O' Blmc-o
c'.

Jâme.fllÍdui;, prp-j'.taram
. qUtnt..!ebia, � vá.r.iotJ
herlrt08, no lSaepcmdl, o

Mamãe·· Coruja
" . Arttl(O'S' ihfãntis,. blJoUt6ílu-, pe1'fUmec e

cÖlmé'tlCOI!I"
Re]1r�sénfãntê exclusivo dos· famosds pêriumes �
.

cösmétícos L'Acqua Dl FldrL
_

RUa Bário do Rio Bràncd, 168-JantlPlä d'o SU}:·S'C.

r FONE: 72�0695
,.

Celina CabeleireirQ�
'Atena�mento .unisex.. Experiência- comprovada'
em cortes, penteados, maquilagens e tFata.
mento capilar, com aparelho Jufra-viole.ta.,
E pata· cQ.mpletar a sua beleza, o. Dr. Raul,
esteticista./ estará atendendo nos. dias-

27, 2'8 e .29; eí:D: nosso salão. Reserve sua
hora.peto Föne ·12-2165.

Decorações de Igreja � Ealão, buquês e

arraRios pua. ani:versários e €asa

mentoS1 plant-as @l'n5111entai:s ê na-

Casa das .Flores
(com entreea à. dbrtücílio)

Av. M'al. I)e�dol'o' n� 1.1�f, a'o lado: .da Praça...
Pilúl HaI'tlS

.. Jóias, reló2íös, pulseiras; anéis, alianças, prat'Q.f�
e utiaos em OI!1.rQ é 'n&: _

.

Rel()1j�aria AVENlbÁ
"Sem))r.. um bom pr_enle à suã ..c�1I1il".

Informações
----

D
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1985-
GraUD.I vaicnga Cruz, filha de José
Ferreira (Lourdes Valduga) Cruz.

O' pessoall a.mig'(i) da In
dústria Mec(inica LeHzle/
tendo a froote o Wigold
e O Diet'er, realli2am esta
tarde um' torneio interno'
de boctía, na AABB, se

[].iido de confraterniZa
ção. Agradecemos, (.\0 A
laé·rcio pelo cOlilvlte.· Va
leu !.

filme "San'ta Catarina",
que retrata' a beleza, O'

trabalhe- e- a determlnaçio
desfa terFa' .e-

.

suar gente.
Que outiras míersttvas se

repttam,
Casamentos. Heje. na

Matriz, às 15h3{J-Sírvio
Freneener/Rosana .Maria
Kísner, lGh15-José Geu
lart Macllado1Dbra'ö Her
cutaao André; IJ7l'l:15-Nil
ton Lenfers/Rosaní Laube
e às 18h-Valdir Bozelo/
Cecílra Olsâa, Na: Barra.
1 Oh�AIllten'().t 1escowitzj
Palmi:pa S"iftler e, às tßh
Valâít VegfIii/ Marlene
Rincawe'SkL 1?àlrabéns!
Para breve a abertura,

na GutttérC1ndlt da Silva
4'4, deironte ã Ca1�él' Eco
rrßmlcã, d'a' eltatamr Mo-

.

d'as; com· venda de roupas
fcitas. Na direçilO', as sim

. páttcaS' Lurdes Z'anghel1ni
e N.fati'a :ffmftja Gadottl. A
CO'!utl'a des�Ja-' sucesso! .

Acontére hOJe, dÍa 24,
no Jluventus, ã fei joada
ITel'leftc-errte dêr APAE. O.
ccrrtão custa Cr$ 15 mil e

BO 'local' haverâ também
o' bazar de Clube de' Mães
da AFAE. Se' você não ado
quiriu ainda esta em tem
pO' de comprar o· s-eu car

tão.

Em Nele« RamOs, a Sbc.
SpOtt Club Pataná, pto
move

.

nest� sábado, DO. Es
trella, baUe com o. GruPo
Musical Quatro- EstrelilE.t
Reservas de· 11l.esaS· Ct)Dl

Cirllo ·na ja,rmáda•.
·

no

Bat Flo.riant.·ou pe1o. fo
ne 12-1492.

Em· Sehroeder, pera co

memorar. os seus 19 anos

de- idade, ·recebe as suas

afllfga.� neste domfngo,
día- 25, a Srta. Suelf Hub
ner. E no dia 21, troca i
dade-o Sr. Ivo R�tau que
val: recepcionar �s' amigos

I
. .ar

»>:

com aque a· cervejaae,
Receberam com lanche

as suas amigas, esta sema

na, as Sras. Jutta Breítha
upt Marcatto. Vera Mar
quardã. Haake e Rosema
ry Loss Behling. E a· Ca
sa da Amizade rewliu-se
terça--feira, na res-idênc,a
da- Sra. Vera Marcatto.
O garotinho esperto Sã

vio Aze.v.edo, filho do
"doIda!' Mui'iUo e. da ,Do
na Lila,. piloto. da equipe
Kohlbach, projetou- boni-'
lo. a, cidade e a: empresa,�
G:.om-ingo, {:b�endo o 129
lug,at,. no. Stock·Cats. A
TV Bandeüantes mostwu
ao. vfvo..

ü- C.A.Baependi pl'ogra- �
mou pat:ol o dia 13 de se

teml':l'1'o, baile com' (') Grupo
"Jeito' Natui"aoJ.". de Cmi
tiba- e. no dia 20, o Beira
Rio irá promover o' Billte
de aniversário, com músi
ca do' 'Caravelle"; de POr
�o Alegre.
Vinte e seis �presas,

das qtia-is oito de Jaraguá
do' Su}, participarão. de., Ô
a 15 de setembro., da 9l,l
Feira Têxtil de .JoÍJlviUe,
junto a ExpovUie. 'A Fei
ra ficará aberta ao· pú·
blico . no. horário' das . 9 à�
21 horas.

.

CumpFimentamos a bra
va . gente guaramiI:ense,
na .pess'OQ., Elo prefeüo Jo
sérde..Ag,uiar, pel-os 36 a

nos de emancipação. polí
tica, que se comemoram
no. diã 2�. Uma. g:mnde co

memof'allÇão ili:thCíúl!l-se on·

tem; para marcar a efe
mé_ride.

Rosane ,Mara Schmítt, Hlha <fe eiuido
Francllico ([.dri Brandenburg]' Sclr
Illltt.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Agricultura. fará seminário com Uderanças p�r'����ad�O!!!i�óL��!� 18�i!�a!!i!Destinado a 'esclarecer fomento agropecuário, saran�uba e outros a�on- ca de Jaraguá do Sul es- o presidente e o vice, que
agricultores e lideranças bancos e lideranças de se- tecerão em Guaramirun tá construindo entre a são os- paroquianos Albi
sobre a nova realidade «le e do interior de todos

o (di.a O� de sete�bro) e em o

Casa Paroquial e o Edili- no Moreira e Osmar Bats-
_.

que .vaí comandar esta sa- os municípios. Joínvílle, no día 04. cio Cristo Rei, com fren- . chauer. Estes, junto com
fra, com orientações, ané- A área plantada em Ja- te para a Marechal Deo- o Vigário .comperão a di-
lises e debates sobre pre- Em Jaragud. do Sul es- ragua, segundo .dados da doro, as novas instalações

o

retoria. . Acrescentou o
ços mínímos, custeio de le seminário vai ser rea- Acaresc, fornecídos pelo da Livraria São Sebastä- clérico que a Capela Nos
produção, financiamentos lizado rio dia 10 de se- agrônomo Lauríndo Goe- ão. A área -é de 16m2 e sa Senhora de Fátima, da

, e juros, seguro agrícola e tsmbro, quando também dert, é de 1.350 hectares, no seu interior funciona- Grota Funda, em função
Proagro, Valores Básicos será feito um �studo �e onde se destacam as cul- rá a lívraría, que exisle da diminuição do número
de Custeio, sementes e grupo para a elaboraçao turas do arroz, banana, há três anos com venda de membros daquela co

!V�rtedade�, entre outros do custo de produção das ' milho, mandloca, cana, axclusíva de livros de for- munídade nos últimos a
assuntos, o serviço de culturas �_o milho e do c:r- fumo e ole�icolas, com u- mação e de objetos reli- nos ,será transferída para
extensão rural da Aca- roz, ocasiao em que serao ma produçao de 60.192 giosos. A informação é do Santa Luzia, nas proxímí-
resc realiza seminários em debatidas as

. v�.tagen:; toneladas. v�gário Padre João Hei- 'dades do Salão Cruzeiro
. diferentes muníeípíos do das lavouras técnífícadas. demann adíantando . tam- <10 Sul em torreno doado
interior" em conjunto além de uma conscíentí- R.lizipiscicuItuur bém �e as divisões in- pelo 'Sr. José Demarchí
com prefeituras, coopera- zação sobre o correto u-

o temas do Edifício Cristo e onde a Prefeitura Mu-
tívas, sindleetos de tra- so de adubos: Idê�tica é boa opção Rei foram concluidas e

.

nícípal já executou a: ter-
balhadores e' empregado- semmano íoí raalízado hoje a comunidade dispõe. raplenagem.
res rurais, serviços de ontem, dia 23, em Mas- .

A grande quantídade de de 12 amplas salas, alem
cursos de água 'no muní- de um salão com 360m2. O Vigário disse ainda

cípíe e de áreas propicias Padre João Heidemann que as obras da Capela
para a cultura do arroz; informou ainda que a Gru- do Rio Molha, em pedras,

. irrigado, favorecem a im- ta Nossa Senhora do Per- serão atacadas em breve

plantação da rízipíscícul- pétuo Socorro, da Tifa dos e que com a renda da fes ..

tura, que é a criação de Pereira, inicia breve a su- ta realizada no ünal-de-se

peixes consorciada com o a construção. A área vem mana passado, espera
arrozNo ano passado foi sendo preparada e no do- . conclui-la.
instalada uma unidade de . ROT.AP_.<\.CT FAZ C..&_l\tf_P"&_N!!'� .COMUN!TA!u� •

observação, na propríe- O Rotaract Club de Jaraguá do Sul, que re-de Ena Borchardt no Rio
Cerro II e outra unidade

ÚBe jovens imbuidos em. promover o campanhei
rísmo e servir a comunidade que os cerca, estáestá em vias de ímplan- lançando a Campanha do Papel e do Papelão.tação, em Ribeirão' Gran- Tal Campanra consiste no recolhimento de papelde do Norte. ,em terras de
,e papel�o usados e que serão poster1orme�te'Altiéri Giacomosi, em vendidos e cujo produto da venda reverterá p,a;..quatro quadras, numa áre-
ra o Natal da Criança Pobre que o Rotary. Club,a aproximada de 1.000 há mais de trinta anos, promove.ro2.

Na próxima semana o recolhimento aconte-O projeto é da Acaresc cerá junto as empresas e de 02 a '09 de setembro,e da Acarpesc, que sub- será na comunidade. o Os materiais poderão' sersidia as despesas de im-
entregues na Rua Guilherme Weege 16Q ou COD-plantação, além do que tactos para apanhá-los deverão ser feitos pelocede os alevínos (carpa telefone 72-2818; com Héleío. Qualquer quantida-e tílápía nílótíca) e pres. de serä aceita.ta toda a assistência têc- :.- -----:--....... .._--___:;

nica. Os alevínos (filho- Aoum'enOta"movimento.tes de peixes) não .íntro-
duzidos trinta dias após Bibliotecaa semeadura, permanecen-
do até a colheita e poste-

.

riormente até a época da
aração para o próximo
plantio.
O agricultor terá, as

sim, uma fonte alternett
va de renda e o controle
biológico do arroz verme
lho e da bicheira da raiz
do arroz, bem como a
fertilização do solo, c�m
o excremento dos peixes.Na unidade de observa
ção de Rio Cerro

'

II,' os
resultados vêm sendo con
siderados ótimos.

o

Winter pede ônibus para o �olha
, o vereador- presidente da Câmara de Vereadores

de Jaraguá do Sul, Ademar Braz Winter, teve aprova
da esta semana indicação ao Prefeito Municipal, pe
dindo estudos para a implantação de um linha de ô.

nibus circular, no mínímo três vezes ao dia, para o

Rio Molha, até a Gruta Nossa Senhora de Lourdes.
Winter solicitou também o alargamento da

_

estrada
do Rio Molha, em toda a sua extensão, justificando que
o traçado atual não atende mais as condições para o

perfeito escoamento do trânsit<?. . o

Já o vereador Almiro Fanas FIlho (Peca), reivin-
dicou a instalação de '10 luminárias na Rua 172-Artnur
Gumz e o calçamento da Rua 136-GuilheFme Lessmann.

O Executivo Municipal encaminhou para análise e

discussão, o projete-de-lei que o autoriza a firmar
convênio com o Gaplan, para a implantação de um pro
cesso de planejamento municipal e a elaboração de
Plano Fisi,co-TerritOI:ial e Leis Complementares.

'BEM-ME-QUER. .

PRESENTES

Artigos para presentes - enfeites - perfumes na-

turais - armarmhos - sachês - arranjos prontos
Porcelanas pintadas a mão com 15%. de desconto.
Rua Preso Epitácio Pessoa 68 - ao lado do Charme
Cabeleireiros.

I

Descontos especlals em toda linha de
Jóias e presentes na

JOALHERIA "A PÉROLA"
Aua Reinoldo Rau 289 Fone: 72-1823
�í Jaraguá do Sul f\

da
erições, 6;855 empréstimos
e 1.121 consultas, contra
441, 1.696 e 2.994 feitas
durante todo o ano de
1984.

No relato das ativida
des desenvolvidas pela
Biblioteca Pública Munici

pal "Rui Bar.bosa", de ja
neiro· a julho deste ano, Dirce confirmou para o

onde se destacam a reali- mês de setembro, o lan
zação de Tarde Infantil, çamento çle uma antolo
Feira do Livro Infanto- gia do Varal de Poesias,
Juvenil ,apresentação do ,que completará dois anos.

Grupo Pukará, dentre ou- O lançamento deverá a

tras,' a bibliotecária Diree contecer durante o déci
Terezinha Nunes destacou mo-quinto Varal de Poe
o movimento registrado sias e reunirá

.

as melho
no periodo, onde obser- res obras 'dos partícípan
va-se que houve um au- tes e, ainda, uma progra
mente significativo, nota- mação especial será cum

damente quanto a emprés-
.

prida para marcar o aeon

tímos de livros. No perío- tecímento, Ö lívreto será
do; foram feitas 265 ins-mímeograíedo.:

, FAÇA UMA

_.ASSINATURA

DO "CORREIO
Se o seu problema é gelo, não'
se preocupe. Venha falar co

nosco. Temos para pronta en-

trega.
.'

GELO E SORVETES
uPINGUIM"

Rua Angelo .Rubíní, 1.119
Barra do Rio Cerro (fundos do
Sup. Benthien) - Fones 12-2181
e 12.0599.

DO POVO"

C.:_$ 30.000

UGUE PARA

72-009�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul....;. Semana de 24 a 30 'de ágosto de 198ft

Dia 28 dê agosto
"

Snl. Teànila Romani, Sra.
Emma Bleich, Sra. Norma
Lange Krogel, em Schro
eder; Rudi Konell.

:Olá 29 de agosto
'

Sr, Cláudio Getmähõ Her-
'bst, Sr, J\rtto Schmitz, Sr.
Amaúii Krause, Sr. Car-
19s Günther Heinzle, Sr.
HeinÉl Zimmer, Sr. Harol
dô Wélski, Ademar Os
Wàl�g Bo�ges, Mafgaret

. Deillsê Sclimidt, teörior
, ',AdQlfo Leier, Walter Lu

�ders, Rüi B�rg, Soraya,
flIha Ariovâldo e Ellen
Hansen.

Dia 30 de, agosto,

Sr�. ivone Stange, St. Dál- ..

mit Jõsê Rubini, JêäIiy
Aparecida Kazmierski,
Gabriel é Fãbiola, filhöS
de Moacir e AIÍ:iãiíy Sens.
�rá. Máfia, eSpösa dê Jo
ão Cárlôs Steirt, Sr. An
geió Scll.euet,· ém Jatàgtiä,-
zinho.' .

, N' A S CI M:E N TOS,
- - -

Dia lOde agosto
Diana Cris, filha. Aleir
(Marli) GrutzIÍlácher. Ed
son, filho Ádolaf (Matil
de) Lux. Cibeli, filha Ivo
(Lliiza) Fusi de Paulo.

Dia It de agost�
Ana Ctistiná, filha' Sávio
(Ivéte) Vieira. Jean Fabri
cio, filho Alceonlr João
(Cleôsi) Götz. Ivo José, fi
lho Ivo José (Lourdes)
ErschiIig.
Dia ,12 de agOsto
Rubia Êlisa, filha Silvio
(Vera Llitcia) Leitzke.

CO""!10 DO ,evo

Proclamas da Casamento
MARGOT ADELlA GRUBBA LÉHMANN Oficial do R�

gístro Civil do 19 J?iStrito � Comarca de Jara� do Sul, ßs�
tado ß�, Sa�� Cafanna, Brasil, fiz saber que comparecerem em

CaI"!,?flO exíbíndo os document;oa exigidos pela lei, a fim de se

habílítarem para casar, 08 l�teI: '

,
'

Édital 14.-127 de 14.08,85.
Amo Gumz e Toní Sch-
lender.

'

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Jara.
guá do Sul, domiciliado e

residente em Garibaldi,
neste distrito, filho de Pau
lo 'Gumz e de Amália
Ardt Gumz. Ela, brasilei
ra, solteira, operária, natu
ral de Tucunduca Rio

,
,

Grande do Sul, domicília
da e residente na Barra do
Rio éêrto;, neste distrito
filha de Alfredo' Reinold�
Schlender e Frieda Sch
lender.

Edital 14.423 de 14.08.85.
Arildo Persch e Lidlana'
Lange
Ele,

. brasileiro, solteiro,
Gomerciário, natural de
Sthroedet, neste Estado,
doiiüciliado e residente na
Rua BernardO Dornbusch,
nesta cidade, mho de Al
brecht Persch e de Herta
Greuel Persch. Ela, bra
sileira, solteira" industriá
ria, natural de Jaraguá do

. Sul, domiciliada e residen
te na Rua Bernardo Dorn
burg; nesta cidade, filha
de Eurico duilherme Lan
ge e Isolde Maske Lange.

Edital, 14.430 de 14.08.85.

AUeu Uller e Dulce Ma
ria Zapella.
Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro ,natural de Rode
io, ne�te Estado, domici-

liado e residente na Rua
João Carlos Stein, nesta
cidade, filha de Mario
UUer e de Jandira UUer.
Ela, brasileira,' solteira,
operária, natural de Mas
saranduba, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua 'Walter Marquardt,'
627, nesta cidade, filha de
Rafael Zapella e .de Do
mingas Zapella.

Edital 14.4:U de 15:08,85.
Dílmar Sell e Lauríta Gre
uel _ Ele, brasileiro,· <;01-
teíro, operário, natural de
Jaraguá do SuL domícilía
do e residente ém Rio
Cêrro II, neste distrito
filho de 'Werner SeU e d�
Erica SeU. Ela, brasileira
solteira, operária, naturaÍ '

de Jaraguá do Sul, domi
ciliada' e residente na Rua
João Jenuano Ayroso, 3.
922, nesta cidade, filha de
Alvim Greuel e de Pauli
na Kressin Greuel.

Edital !4.432 de 16.08.35.
Iríneu Budendorf e Mari
sete Térezinha Plebánl
Ele, brásiIeiro, soltei ro
operário, natural de Jara�
guá do' Sul, domiciliado e
residenté na Rua Joaquim
F_ranéisc9 __

de Paula, nesta
CIdade, filho de Rolf Bu
dendorf e de Gertrudes
Schuster Budendoif, Ela

b.rasilei�a, solteira, opercÍ�
na, natural de Jafaguá do
Sul, domiciliada e reSI
dente na Rua Frederico
Curt �lberto Vasel, 546,
nesta cIddde, filha de Már
cos Plebani e de Téfezi,.
rtha Dirce Nair StiIighen
Plebani.

Edital 14�433 de 16.08.85.
Euclidio Veloso e Maria
Luiza de Oliveira
Ele, brasileir9,' solteiro,
tecelão , natural de Iara
guá do Sul, domiciliado e
residente na. Rua Irmão
Leandro, 65, Vila Lenzi
neste distrito, filho d�'
Procópio Alves Veloso e

d.e �aura Veloso. Ela, bra
sileua, doméstica, natural
de Colatina, Espírito San
to, domiciliada é residen-

PÁGlNA:'04

Fazem anos hoje: 24 . Dia 21 de julho
Sra. Elisabeth Gressinger, Adalberto Luís, filho Olá
Sr. Herbert Buerger, Sr., vío (Teresínha) Schöpping.
�Wiegand Reeder, Sr. E-
waldo Ziemann, Rubens Dia 30 dê julho
Voigt, Roberta Paloma Ri- Tatíane, filha Osmar. (1-
beiro, Sr. Vergilio Deraar- vaniría) Raulíno.

chi, Sr. Waldemar Maxi- Dia 06 de agosto
miliano Rau, Sra. Eliane Adriano, filho Osnír (Mar
Schmitt de Bem, em Ctba. Iene) Gaàotti. Jaíson, fi-

Fazem anos domingo
lho Domingos (Veneranda)

Srá. Odila Pavaneilo Bru--
CavaUeri.

g�ago, Sra. Sara Pruet, Dia 01' de agosto
Elenice Garcia .Schwartz, Suelen, filha Vilmar (Isol-

·

Sra. Josefina Satler Pícco-
.

de) Klinkoski. Cintia, fi

Ii, ,L�renQ Alperstaedt, lha João (Rony) Richert.
Sra. Milda Schütze, Mar-
cíneí Töwe, em Jaraguazí-

Dia 08 de agosto
nho, Waltraud Lueders, Douglas Roberto, filho de

Sra. Terezinha B. Vailatti,
Jaime (Lorita) Metzger.

Manuela, filha Dr. Mano- Vanderleía, filha Norber

eí (Vera) Karan, em Ctba,
to (Roseli) Gnevuch. Josí-

.

ane Carolini. filha de J0-

bla 26 de agosto ão (Hilona) Rosa. Luis Ri- Edital 14.428 de 14.08.85.
càdo, filho Luis (Marlete) Aldo Sérgío 'Gíovanella e

,Sra. Maria Teresa Rubiní, B Nid'
'

sonomínt. Antonio Carios,. ia Maciel.
Sra. Teonila Dumker, Ra- filho Arlindo (fvete) Gre- Ele, brasilerro, solteiro
lph Schommartz, Sr. -Nél- 1

'

, son Dríessen, Sra. Rein-
uel. Regina, filha. Valmir- atoeiro, natural de' Jara-

träut Lípínski, Sr .. Herber-
(Dilma) Zonta, CristiaIie,' guá do Sul, domícílíado e

to Fischer, Leoni E, Nat-
filha- Ingo ,(Alzira) Stein. residente em Itapocuzí-
Dänlel Marcelo, filho,Mil- nho, neste distrito,filho de

loch, Sra. Olivia Petri, torí (�andra) Vogel. Ece- Sebastião Giovanella e de
Sra, Ivete Vosgerau Hom- gél,' filha Ecegel (Silene) Adele Prestini Gíovanella.
merdíng, em Ctba.: Sta. EI
C .

Glásenap. a í brasileira, solteira
lemêntiha Zapella Abe- , operária, natural de Rio

líno, Sr. Gustavo Alperste- Dia 09 de agosto do Oeste, néste Estado
edtl Sr. Arníldo Carlos F'l" domicílíada e residente na'
Perêíra, Sr, Jösé Carlos

I IPe Luis, filho Molses

Gerent, em Astorgä�,PR. (Cleria) Kasmirski. AÍe- Rua Rodolfo Augusto Al-

xandre, filho Silvio (Emir- fredo Ziemann, 500, nesta

Dia 27. d� agosto des) Bollauf. Marilene fi- cidade, filha' de Jaime Pe

Sr. Alberto Sbardelatti, lha Harri jMaristela) Sdh- reíra Maciel e Nair Pe

Sra. Leny Maria Silva dos m.namf. _ Raq:uel FabiaIie,
reira Maciel.

Reis, em CorupA; Sr. Wil- filha
_ ?il§trio (Ira<ü) KÍe

son BaggentGss, Srta. Mi- utzfeld. Janaima Carla fi-
· riam Bauêr, Sr. Agostinho lha Cut!- (bGroti) Lie�en
'da Silva Duarte, Sr. Ivo berg. <;;;lauGia Ãdriana. fi-

·

Ristau, em SGhroeder. 01-' lha Armando (IraGi) Kna
ga Lu�derS, Aline Letícià "'esel, Dartiela, filha Moacir
Fróêhnet, elh Schroeder. (Izolete) Raitz.

Clinica - Veterinria
SCHWElTZER '

WALDEMAR·' SCHWElTZER

Clínica de peque?-os e.gtandés animais, cirurgias, vac'inações,
.

'. '

ralO x, lXlternamentos, boutique.
Ruâ:" iõlJl.vllle, 1i9 1�118 (em frente ao Supermercado Breithaupt)

Fone 72-0919 - Jaraguâ do Sul .. Santa Catarina.

DR.

,
.

te na Rua Victor Rosen

berg, 1.829, em Vila Len
zi .neste distrito, filha de
Francisco Lucíndo de Oli
veira e de Anedina Brasil
de Oliveira.
Edital 14.434 de 20.08.85.
Osmar José Diretti e Ele
nir Volpl.
Ele, , brasileiro , solteiro,
serralheiro, 'natural de
Massaranduba, neste ,:Es
tado, domiciliado e resí
dente em Ilha da Figuei
ra, neste distrito, filho de
Jorge Diretti e de Maria
Bemadete Petry Dírettí.
Ela, btasileirã, solteira,
industtiária , natural de
Massaranduba, rieste Es
tado, domiciliada e resi
dente em Ilha da Fígüeíra,
neste distrito, filha de No
dorato Volpi. e de Colem
bina Ranghetti Volpi.
Edital 14.435 dê 20.08.85,
Irlneu Ertlmann e 811'Vanl
Gruetzmacher.
Ele, brasileiro, solteiro,
operérío, natural de Po
merode, neste Estado,
domiciliado .

e residente
em Alto da Serra, em Po
merode, neste Estado, fi
lho de Ingo Erdmann e de
Veronica Brdmenn, Ela,
bras., solt. operária; natu
ral de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente
em Rio Cêrro II, neste dis
trito, filha de Lino Gruetz
macher e de Avelina
Volkmann Gruetzmacher.
Edital 14.436 de 20,08,85,
Valm�)f Scheuer e Valde
te Dorow
Ele , brasileiro , solteiro,
mecânico; natural de Ja
raguá do Sul, domiciliàdo
e tesidente em Estrada Ga
ribaldi ,neste distrito, fi
lho dá Affonso Scheuet e

de Gisela Fodi Scheuer.
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Rió ,do
Oeste ,neste Estádo, domi
ciliada e residente ná Rua
Leno Nicoluzzi, nesta ci
dade, filha de Willi Do
row e de Gertrudes Do
i'ow.

. Edital 14.437 de 20.08.85.'
Cópia recebida do cartó
rio de Ituporanga, neste
Estado.
Vicente Paulo Hess e Dul
ce Corrêa. -

Ele, brasileiro, solteiro,
contra mestre, natural des
te Estado, domiciliado e

residente em Jaraguá do
Sul, filho de Irineu . José
Hess' e de Mônica Hess.
Ela, brasileira, solteira,
balconista ,naTural deste
Estado, domiciliada e re

sidente em Ituporanga,
neste Estado, filha de Rau
lino Gorrêa e de Matia de
Rosário Corrêa.

.

E para que ,chegue a,o óonhe_
cunento de todos. ma,ndei pas
sar o �te edital, que le
rá publi�do pela imprensa e
em cartÓriO, ollde ser" w"I.do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Guaramirim festeja' seus Odontologia: Congresso discutirá

prevenção
Em novembro, de 13 a

11, a Associação Brasilei
ra deOdontologia-Secção,

de Santa Catarina; reali
zará, em Plorianópolis, o

IV 'Congresso Catarinen
se de Odontologia, para
lelamente a XII Semana
de Odontopediatria. Aín-

,da que cobrando todas as
especialidades da odonto
logía,' o Congresso terá
como tema básíco a "Pre
venção", buscando subsí
dios para o ataque anteci

pado às causas das doen
ças bucais. Ao lado de
grandes nomes da odon
tología brasileira, espe
cialistas estrangeiros es

tarão aqui para ministra
rem cursos ou palestres,
Todas as subsecções da

ABO/SC estão empenha-

das no sucesso do evento.

Segundo o Dr. Nélson Lu
iz Schmitz, Presidente da

Subseção de Jaragué do
Sul da ABO/SC, o con

clave vem sendo orgemi
zado nos .mínímos deta

lhes, para -que resulte em

sucesso. Encontros têm se

sucedido para avaliar o

estágio da organização do

congresso. Um total de
20 cursos; além -de semi

nários, simpósios, pales
tras e' comunicações, em

tomo de 150 titulos, com-
, pletam o programa cien
tifico do Congresso, in-
'forma' o Presidente da

Subsecção da ABO em Ja

raguá do Sul, que con

clama aos profíssíonaís
sobre a, ímportância _da
participação no conclave.

Guaramirim, OS

,

nossos parabéns!'.
A IMPORTANCIA NA COMEMORAÇÃO DE MAIS UM ANO

DE EMANCIPAÇÃO POUTICA DO MUNICIPIO DE

GUARAMIRIM, NÃO ESTA NOS SEUS NUMEROS QUÊ MARCAM
_SUA EXISTENCIA, MAS SIM, NO SEU POVO E NA SUA,GENTE,

QUE FIZFRAM A SUA HISTORIA.
SÃO 36 ANOS DE HISTORIA, DE LUTAS, TRABALHO E

PROGRESSO.
:E NO PASSADO DE GUARAMIRIM QUE ENCONTRAREMOS' A
CERTEZA DE UM FUTURO TRANQUILO E FELIZ, ONDE TODOS,
OS NOSSOS SONHOS POSSAM TORNAR-SE. REAUDADE.
EM CADA RUA, EM CADA CASA, EM CADA ROSTO, O TES

TEMUNHO MUDO DO ORGULHO GUARAMIRENSE PELA CIDADE'
QUERIDA. :E MUITO BOM ESTARMOS AQUI, TODOS UNIDOS,

NESTE ANIVERSARIO.

PREFEITURA MUNICIP,AL
José Prefeito de Aguiar
Prefeito Municipal

DE, G U A R A M I R I M
Victor Kleine
.VJce- Prefeito

CÄMARA DE VEREADORES DE GUARAMIRIM
Ademir Izídoro
Presidente

Ao comemorarmos o 36l} aníversäno de emanclpaçÀo politica
do municipio de Guaramirim, buscamos no seu passado forças para
enfrentar o presente econstruír um futuro digno desta operosa
comunidade.

De mãos dadas, rejubílamo-nos na oportunidade ein que o

município explode de alegria em comemoração a mais um ani-
versário. PARABENS GUARAMIRIM I

,

Artefalos de Ci:mento Tepassé
Rua 28 de Agosto, 8, próximo do trevo de acesso a Jaraguá do Sul.

Guaramirim _ SC.

"

36 anos
o trígésímo sexto aní- ,rinense e às 10h30, lar- Guaramirim Je Misto do

versário de emancipação gada da 4a Prova Pedes- JEC, com preliminar en

politica do município de tre "28 de Agosto", no tre Veteranos de Guara
Guaramirim começou a mesmo local - l.OOOm mi- mirim x Prefeitura de Je-

,

-ser comemorado ontem à rim masculino, 1.000m raguá do Sul. As 11h30
noite, sexta-feira. A aber- feminino e 5.000m mascu- de domingo, soarê na Sa
tura aconteceu COm .partí- lino livre. As '16h30, ehe- ciedade Diana, do Grupo
das de handebol e volí- .gada dos ciclistas da 2a Kí-Kaska, com promoção
bol, no Ginásio de Espor- Volta, porém, às 13 ho- da Garota Atlântida FM é,
tes "Rodolfo Jahn",envol- ras, inicia-se a gincana do às l8h30, no mesmo local,
vendo' Seleção de Guara- Grupo Kí-Kaska, na E.B. encerramento da gincana.
mirim x SeI. de Guara- Almirante .Tamandaré. Segunda-feira, que é
tuba (PR). Seleç ãode Gua- Ainda hoje, às 20h, [an- feriado, antecipado do dia
ramírím x Seleção de Ja- tar de confraternização e 28, às 9h, desfile agríco
raguá do Sul (volibol às 2lh, baile de aníversá- la pelas ruas da cidade;
fem.) e Seleção de rio do município, na So- festival esportivo do Sele:.
Guaramirim x Seleção de ciedade Diana. to e às 20h, roda de vio-
Joinville (handebol mas- leíros, no Ginásio "Rodel-
culíno). Domingo, dia 25, às 9h, fo Jahn", a cargo de E-

desfile cívico-escolar, com gídio Lucíaní, com apre-
Hoje, sábado, às 8 ho- a participação da Banda sentação da dupla Portão

ras, na Rua 28 de Agos- do Sesí de Jaraguá do Sul, zínho e Niltinho, de Flo
to, desfile, cívico-militar, na Rua 28 de Agosto. As rianópolis. A promoção
com a participação, do 629 9h30, 'início do festival es- dos festejos é da Prefeí
Batalhão de Infantaria, portivo no Estádio Muni- tura Municipal, Câmara

',Polícia Militar, Pracinhas cipal "João Butschardt" de Vereadores, com a co

da FEB e Bandas do 629BI do Seleto E'.C., que será laboração da ACIAG, Ca-
e Policia Militar; às lOh, concluída segunda-feira, sa da Amizade, Acaresc, I' NAO PA�OS DI! ,NOSSOS RIOS
defronte a Igreja Evangé- dia 26 (feriado municipal), Grupo Ki-Kaska,' Rotary LIXI!IRAS IMUNDAS.
lica, largada da 2a Volta com a participação às 11 Club e Conselho Comu- ,SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA.
Ciclisti

__Ca_d_o_N_o_rt_e_C_a_ta_-__h_o_ra_s_e_n_tr_e__S_e_le_ç_ã_o_d_e__n_i_ta_·r_io_d_e_G_ua�r�a�m�i�ri�m�.__����������������������

Ltda.
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PÁGINA 06

EI)ITAL

AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã
de Notas e Oficial de Protestos. de Títulos da Comarca
de Jaraguâ do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

lei, etc.
'.

'

Faz sabér a todos:' quantos 'este .edital virem 'que
se I1och� neste CartcSrici para�,pr9testos'os títulos centra:
Invald] Hartmann. BR .280, ,IOn ,5, 'sn, Guaramírtm.,
Juvenal Bíanchí, Estrada �ahel Alto, sn,.Corupá _
Loja Masa Ltda, 'Av. GetiÍÍio Vàrgas, 26, nesta _

Omar Flávío Lél1zl, nesta _ R C Representações
, Ltda, Rua Exp. Gumercindo da Silva, ,44; nesta _

'Transportádora Marquardt Ltda, Estrada Rio da
Luz, nesta i, Valdir Amo-Strícker, Rua Mal. Flo
iano Peixoto; 'O, nesta."

, E.,' COMo os dítos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a'aceítar

-

a' ,devid,a intimação. ,faz .por
intermédío do presente edital para que os mesmos 'com

}1areçam .neste Cart6rio; -na Bua, Artur ·Müller,' 78. no

prazo da lei
-

a fim de liquidai- o seu débito' ou então
dar razão por.que o ,não faz, sob pena de serem os referi-

.'

dos títulos protestados na forma da,lei, etc.

ujJaragua dó Sul, 22 de ágosto de 1985.
,

Aarea MWJ.er'Grubba - Tabell.ã de 'Notas 'e
JficiaJ do ProteStos de TítuloSr da Comarca 'de l.do Sul

"'," •.. � � �, � t' ?

, PEltSIANAS • :801 • ESO.-DE ALUMíNIO

',PERF'LE'X
RUA JOINVILLE, 18311· .iARAGUA 00 SUL· sc

FONE: (0473) 72-0995

Persianas horizontais e verticais, vidros
temperados, box para banheiros,

divisões, toldos, portas sanfonadas, luminosos
e serralheria em aluminio.,

.

Consulte-nosl Qualidade e preço é conosco.

MARSCHALL POLIMENTOS
'"

A especialidade está
nas mãos de um, _

'profissional'
POLIMENTOS • '

._....__,.Lavagem. limpeza de
tetos e estofamentos.

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

'COMERCIAL
Máquinas e Equipamentos para Escritórios

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

tenticadora Burroughs e caixa regístredora. .. "

Toda linha de calculadora SHARP' e' DISMAC,
máquinas de escrever Olivetti novas ,e·' usadas,
máquina de escrever eletrônica DISMAC-OLYM
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga
da, móveis para escritórios e acessórios para
máquinas em geral.

.

Consulte-nos pelo Fone 72-1492 ou na Rua ve,
nâpcio da Silva Porto, 353. _ Jaraguá do Sul _ SC.

;. ,

CORREIO' 90 P&V'.'

Educação des- Hadiodifusores vão se

em Jaraguá

.

reunir

presença dc presidente da
Acaert, Evilásio Paulo Vi-'
eira, para discussão de as

suntos' lígados aos meios
de comunicação, proble
mas técnicos, comerciali
zação, legislação e outros.
As 11 horas, palestra: aos
radlodifusores 'e c!edelís
tas, pelo Sr. Américo Bor
dignon da Serviços de A
genC'ia,mento Radiofônicos,
ele São Paulo, que aborda
rá .o tema

'

"Importäncía
da Propaganda no Desen
volvimanto do Comércio".
Ao meio dia, almoço de
confraternização e, no 'pe
ríodo da tarde, às 14lÍ, vi
sit.ação aos pontos turís,
t.cos da 'cidade" e a Ele
homotores Weg. Às 16h,
se dirigirão a Marísol, pa-
,ra, as, 20h, acontecer jan
tar de confraternizáção no

Parqua Malwee.
'

lo prestigiaram o ato, ma
nífestando o apoio a es
tes movimentos.' conside
rando-os eficazes e' sérios.
Os Grupos irão' funcio

nar na Igreja Evangélica
às quartas e sextas-fei
ras, com início às 20 ho
ras:

,

Assistência ao

Manutenção elétríco e hidráulico em geral.

FONE _ 72.1022

�ua Josef Santana, 34 _ Jaragu4 do Sul _ SC.

Lar:

'_

.

Brendenburq&Cia
Fábrica de vinagre e comércio de álcool à graneL,:

Prefira sempre "Vinagre Brandenburg" .

Rua Joinville, n9 1.255 -' Fone 12-0239

Jaraguá do Sul _.SC. '

.
'

SP.EZIA & CIA� lTOA.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras pax:.a construção e serviços de trator;
com profissionais altamente esp?cializados.
'Rua João Januá.rio Ayroso, 772 _ Jaraguá Es-,

querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC. ;

Com administração da

'1911- UCRE e das APPs, vá- No próximo dia 04 de

rios melhoramentos estão .setembrö, a Rádio Jaraguá
sendo introduzidos em u- oficialmente comemora os

.nídades escolares, em Ja- 27 anos de atividades. Pa

.ragué do Sul. Na sema�a ra marcar à data, a: dire

passada o Estado, atraves ção da emissora e o clu
da Secretaria da Educa- bc de D��etores Lojistas
ção, repassou recursos às promoverao uma palestra.
seguintes escolas: Cr$ '\

'

�om debates e � �lmoço
.20 milhões para o térmí- oe confr�termzaçao. ,A

no da construção de duas pr?gra�açâo a. ser �um
salas de aula e sanitários prída naquele día sera ex

junto a Escola Básica Ju- ten�a, haj� vísta que es

líus Karsten' Cr$ 15 mí- tarao reunidos em Jara

lhões para 'conclusão de gúá do Sul .�s radiodifu

duas salas de aula e sani- seres da Região 4 de San

tários para o pré-escolar ta Ca !ari-_na" membros da

'da E.B.Professor Heleodo- Assocíação Catarinense

ro Borges; Cr$ 4 milhões de E�t�sotas' de Rádio e

para conclusão das insta- Televisão _. (Acaert), de S.

lações do 'pré-escolar jun- Francisco à' Po_rto União.
to ao Colégio Holanda A

.

programaçao sera es

Gonçalves; Cr$ 5,5 mí- ttl:. Sh-re.cepçãó dos radio

lhões pará conclusão de dl��sores na Rádio Jara

uma sala' de aula e 'sani- ,gua; 9h30-reunião de ser

téríos j-unto ao CoI. Roland • viço no Baependi, com a

Dornbusch e, ainda, Cr$
5,5 milhões, para idênti-
cas obras, junto a Escola Fu d d G d AA BBásica Julius Karsten.

n a o rupo e na arra
E além destes recursos, A Comunidade da Bar-

receberam fanfarras, as
ra do Rio Cerro, desde o

seguintes:.....2 conjuntos na-
,final-de-semana passado,ra a E'B.Cruz e Souza (que

funciona junto ao Colé-
'sente-se enriquecida com'
as fundações dos Gruposgio São Luís), 1 conjunto de Alcoóllcos Anônimos

para a E,B.Julius Karsten
e 1 conjunto à E.B.Giar-

e Alanon. Cléricos, poli-
'dini Luiz Lenzi.

tícos e a presença do mé-
,

Ainda na área educa- dico psíqutatra Dr. Muri,

cíonal, assumíu. -segunda-
feira a direção da E.B.EI-:
za Granzotte Ferraz, de
Santa Luzia" ä Irmã Maria
Tschä, que preencheu o

cargovago com a aposen
tadoria da ex-diretora E
dir Gàscho Demarchi. E
na quarta-feira esteve
em Jaraguá do Sul, a pro
fessora Nilcéia Cabral
'Fernandes, da Secretaria
'da-Educação, para: acom
panhef com"as 'técnicas, da
19l1- VCRE, a escolha do
liVIO didático às escolas i-
soladas, que, é de compe
tência do 'p�ofessor., " , ,

.I

tina recursos a

.eseolaa

Confecções Sue 1 i· Lida. ")
Veste bem Senhoras e Cri�ças

Fábrica e Loja 1
,

Av. Marechal Deodoo da Fonsecà,' n" 1085 ,.

- p. 72�0603
Jaraguá do Sul _ sé.

Loj� 2
,
Rua Reinaldo Rau, n" 530 _ F, 12-2911 _

l
JarafZuc\ dp Sul- - �c;::.::, -

'

r,�'

_'

.__---- _�__,;...___;o....;.__�___;,.__='___ _)

Anúncio não é
despesa, é
investimento ..:

Anode aqui e tenha
retêJmo g8l:aÚtido

CORREIO DO POVO
Fone - 72-0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Viação Canarinho Ltda,
o transporte carinhoso

Programe bem as suas víagens de férias e

recreação; A "Canarinho" coloca à sua dis
posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar, conosco.

II Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

Jaraguá do Sul SC.

Desfil Máquinas Lfda.
Equipamentos pare fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de' alumínio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

Rua Joinville, 433 - Fone 12-1564
Jaraguá do Sul _ sc

Semana· do Excepcional.
. Faç-!

No período de 22 a 28 organizado para as seguin
de agosto, comemora-se tes categorias e tipos de
a Semana Nacional do Ex- excepcionais: deficientes
cepcional. O Serviço de mentais educáveis, defíci,
Educação Especíal, órgão entes mentais treínáveís,
ligado à Divisão de Ad- cegos, portadores de visão
ministração de. Ensino da subnormal. surdos, parei-

.

19a VeRE de Jaraguá do . almente surdos, deíícíen-
.
Sul, a propósito .da come- tes físicos portadores. .

de.
moração, dístríbuíu mate- dificiência múltipla, por
rial onde apontá diversos tadores de problemas" de
aspectos ligados a educa- conduta e superdotados ou
ção especial. Excepcional. talentosos.
no sentido literal da pala- Existem várias causas
vra, é todo indivíduo que que determinem a excep
apresenta desvios para cí- . cíonalídade e dentre elas .

ma ou para baixo do ní- . as principais' são: desnu
vel de desenvolvimento. trição seveta, carência
normal em relação a uma múltiplas (miséria socíal),
ou. vänas. características : doenças íníeccíosas duran
físicas, mentais,. sensoría- te. a gravidez, traumatís,
is, ou qualquer combina- mos ou intoxicações du
ção destas de forma a cri- rante a gravidez, trauma
ar um problema especial tismos durante. o parto,
com referência a sua edu- doenças do recém-iiascí
cação, desenvolvimento e do, todas as doenças. ou
ajustamento social., E a traumatísmos qua possam
criança com rebaixamento lesar o cérebro da crian-·
no desenvolvimento de ça em desenvolvimento e

habilidades e/ou sensori-. heredítaríedada ,(tára,s. Ia
ais ,significativamente a- miliares). I
baixo da média para seu

.. Para evitar a exeepcío
grupo etário e racial. nalidade, alinham-se a pro,
a atendimento educaci- teção ci matemida-

onal, numa linha de ação de através de assistência:
'preventiva e corretiva, é pré-natal e parto assistido

.

, "'"

.0,;,

Oficina ·MecâIiíé"ã' TIBERIO
Rua Leopoldo Malhelro Do 67 _ Fone 72-1059 _ Jaraguá do Sul _ SC.

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

Motores à base de troca com garantia de 20.000 km.

Retifica de metores, . regulagem, revi S�88 e demai. Ién'i�os especialiHdo,

algo por el8

.'

adequadamente, éuída
dos adequades ao recém
nascido,

.

proporcionando
amparo afetivo e amoíen
te propício para seu de
senvolvimento, vacínação
completa das 'cnançás,
tratamento médico a todas
:as doenças da ; infânêia,
impedir os casanientcs
consanguíneos, alimenta
ção e estimulação ade.

quada na etapa pré-esco
lar e diagnóstico precoce
de todos os dístúrbíos no

desenvolvimento.
'

E ,0 que fazer por eI,as?
Reconhecer que o excep
cional é um ser com: todos
os direitos ínalíenáveís
dentro da dignidade hu
mana; que o problema do
excepcional não é um. pro
blema particular, nas de
toda a comunidade; pro
mover a criação de A
PAEs; promover e' inci
tar o Governo à criação
de escolas

.

e ínstítuíções
especíalízadas, tornando-o
um adulto' feliz,

.

e útil à
sociedade; dar-lhe eoridí
ções de trabalho" para
que' ele viva maís. feliz

.

e ajustado na sociedade;
/

.

promover a formaeãe de
pessoal especializado; o
rientar a família. quanto

.. ao relacionamento com o

excepcional;
.

ajudar os

pais dos excepcionais "a
encontra- a t-ranquilida
de, ínformando-os dos ré
cursos que já contamos
e esclarecendo-os que. as
drogas e "benzímantos"
são inadequados' e' qtie�.a
educação especíelízada é
que poderá ser a solução,
e, ainda, explicai-lhes que
não existe poções màgi
vas pera a cura. de 'excep-:
cionalidade; o .ímportsn
te é Mm bom diagnóstico
e um tratamento médico
pSicopedagógico 'àde<íMâ-
do...

. ,_

C 1 r o:, f.'8 �:.

l'avan �8Lia
� vai-'
mud.are.

_
....
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TELEFONES úTEIS

Bombeiros 193
Rádio Patnrlha ,

I 199
'

Dele.g. de Polícia , 12-0123
Deleg.Reg./Policia ,12-1546

, Detran/Ciretran 12-154fj
Hosp� São José "12-'1911
HQsp. Jaraguá ,12-1�
Pos.;o, de Saúde 12:.0189
INAMPS 12..Q958
INPS .: ,12-0369
Preto Municipq.l 12-0988
SAMAE 12-0590
SAMAE (-ETAl 12-0161

ou 1,95
. Q!LESC 12:0924
. Fórum 12-0ie8 .

Rodoviária, 12�0441
FeIrQ.viárià 12-0405
Jornal ','Correio do
Povo" 12-0091

.

Pontos de Táxis 72-0861
12�0914, 12-04&1, 12-0661,
12..Q216 e 12-119g.·

CLUBES DE SERVIÇO
R.otary Club - terças-fei
ras. 2.0 horas, no Restau-

�

.

rante Itajara. President�:
Nélson Tabajara A.Costa.
UODS Clube Centr�
quintas-feiras, 20 h. no 1-

tajara. Presidente; Gllber
to Cassuli.
UODS Cidade :lndustrial
segwldas-feiras, 20,h, no

ltajat.ra. Presidente: _ Ary
berto Léo Bartuschek,
Rotuact Club _ sábados,
11 horas, no Centro de
Inf. Turístícas. Preside:nt�:,
Zigma-r Raeder.
Interact' Oub _ sábados,
13h3O'l no Centro Inr. Tu
nsncas. Presidem:te: Vera
Re2Í'Jta Senff,
lAPAS! RECOLHIMENTO

.

O Decrete 91.400, de 5
de jiulho de 1985, alterou
e- prazo de recolhimento
das contribuições .preví
denciárias devidas pelas
empresas, . empregadores
domésticos e segurados
autôJilomos, quê passou a

ser o- seguinte: j1il'ho/85
21 de agosto; agosto em

24 de setembro, setembro
em 21 de outubro, outu
bro em 18 de novembro c

novembro em 13 de de
zembro. O diploma leg&
em questão diz que as

contribuições deverão ser

recolhidas até o '100 dia
útil. do mês subsequente
ao da, ocorrência do fa
to gerador.

SUPLEMENTO

Página de Serviços
Saídas da rodoviária de
Jaraguá do Sul para:
AUTO' VIAÇÃ.o, CATA-

.

RINENSEjREX
Joinville via BR-I01 -.

öh25, 7h30, lOh, 12h, 13h
50, 16h, 1811" 19h e domin
gos às 20h30 (extra)
Joinville via Streit - 9h30.
São Bento do Sul - 1h30.
-lOh e 14h30. São, Bento,
Rio Negrinho e' Mafra -

19h15.
Corupá - 1h30,-10h, llh30,

. 14h30, 19h15 e 20h15�
Blumenau via' Vila Itoupa
va - 8h40, 16h30, 19h e

�omingos às 20h30 (extra).
Blumenau via Pomerode -

1h15, 9h39, 13h e I1h30.
Blumenau via Timbó e

Indaial - 141..15.
Blumenau, Gaspar, Ilhota,
Itajaí, B.Camboriú, Itape-

_x_ ma, Tijucas e Florianópo-
Estão abertas também no lis - 1h15 e 8h40 diaría

Senat as inscrições para o mente .

cnrso de "Operador, de Barra 'Velha, Piçarras, I

Caldeiras", qne será rea- tajai, B.Camboriú, Floria

lizado de 02 de
-

setembro nópolis -

(segunda à sába-
a 28 do mesmo mês, de do) - 1h30.

.

segunda á quinta-feiras,
. ltajaí, B.Camboriú, Floria

num total' de 60 horas/ nópolís (periodo escolar

aula- As aulas serão tam- aos domingos) - 20h.

bém das 17 'às 21 horas. PENHA
Inscrições , durante o ho- Joinville e Curitiba - 61
räríe de expedíente. 30, 10h30 e 16h15.

_x_ Pomerode, Timbó, Indaíal
.
Outro curso que o Senaí e Rio do Sul - Ilhl0 e 13b
oferece destina-se aos cí- 30. _ Blumenau - 20 h.
peiros (integrantes de Co- .

Joínvílle e Curitiba (ex
missões Internas de Pre- tras, só domingos) - I1h30
venções de Acidentes- e 18 horas.

.

Cipas) de pequenas e roê-
IT APEMIRIMdias empresas.' Será um

curso. aberto. e ministra- Blumeneu a São Paulo ídí-

do durante o. día, O cur-
reto, embarque em Gua

So vem sendo viabilizado ram,irim) - 19h30 e 19h45,

e as empresas deverão de- L I T O R INA"':' Horários!
. monstrar interesse na par
ticipação junto ao Cen
tro de Treinamento do Se
naí de .Jaraguá do Sul.

INDICADORES ECONOMICOS
,OR,TN
Jl.mho/85
Ju)ho/85
Agosto/OS

. CADERNETA DE POUPANÇA
Juiho/85 mês:

Agosto/85
setembro/OS
.INFLAÇÃO
Junho/85

- -

mês: 1,844% no ano: 14r29%
JWho/85'

.

mês: . 8.90% no ano: 89,80%
ALUGUEL RESIDENCIAL (80% INPC)

. JUlho/ß5 anuiU: 112,41%. sem.: 64,24%
Agosto/as anual: '110,21% sem.: 61,08%
ALUGUEl COMERCIAL

,
I JulhoJ85- anual: 246,31% sem.: 81.81%
, Agosto/85 anual: 237,89% sem-: 19,56%
lNPC (BASE REAJUSTE SALARIAL)
Junho/85 86,02%,
Julho/as &0,30%
Agosto/as 16,40%
'UPC (JUlHO A SETEMBRO) _ Cr$ 45.901,91:
S:ALARlO MINIMO - Cr$ 333.120.
MAIOR VALOR: REFERENCIA (MVR)
Cr$ 161.106,,0
ORTN - SETEMBRO/85 _ Cr$ 53.437,40
INPC - SETEMBROI85 _ 68,33%

_.....l

Cr$ 42.031,56 .

Cr$ 45.901,91
Cr$ 49.396;88

mês:
Inês:

9,156%
8,148%
8,119%

SENAI PROGRAMA

CURSOS

Com 14 módulos, come

ça no dia 03 de setembro,
às 19h30, no auditório do
Centro Empresarial. o

cursa de "Aperfeiçoamen
to para Administradores
de Recursos Humanos", o

Projeto Jaraguá IV, com a

aula inaugural. Segundo
o agente _ de formação
profissional do Senaí lo

cal, Omir Pedro
.

de Mat
tos, as inscrições continu
am abertas, devendo as

aulas serem desenvolvi
das das 17 às 20 horas.

BANCO 00 BRAslL ABRIRA CONCURSO EM
SETEMBRO

Após três anos, o Banco do Brasil voltá a realizar

� novo concurso público de ãmbíto nacional abrindo
aI:! inscrições .de 9 a 13 de setembro, sendo em Santa
Catarina para os interessados 'deste Estado e também
de São Paulo, Paraná,'Rio Grande do Sal e Mato Gros

so do Sul. Para a inscrição,' que poderá ser feita em

qualquer agência o Banco do Brasil do Estado, é ne

cessário pagar a taxa de Cr$ 20 mH, ser brasileiro ou

português com direitos e obrigações crvís reconheci
das; idade de 18 anos até o dia 13 de setembro e má
xi:&a de 28 anos não completos em 8 de setembro.'
Serão aceitos candídetos que tenham nascido no pe
riodo compreendido, entre 9 de setembro de 1951 e 16

de setembro de 1961, comproeedcs no ato da inscri

ção. É preciso ter O' segundo grau completo. O salário
inicial será de Cr$ 996.300�, com. reajuste a partir do
dia 19 de seteJDbro cieste ano,

CONCURSO NACIONAL DE POESIAS
RAlM1JNOO CORREA

Visando i:mcentivar a publicação' e a divulgação
.

de novos- trabalhos no campo da modema poesia bra-·
sileira, "a Shogtm Arte promove o 59 Concurso Raí-
mundo Correa de Poesias" de âmbito aacíoaat. Podem ,

concorrer todos os' poetas,' amedores ou profissionais,.. NO CINE JARAGUA
publicados ou não, sem qu,alquer limite de idade, des- �
de que os trabalhos inscritos sejam em Iíngua portu-

,_

guesa ..:Havetá . premiação em. dinheiro;, meda1lhas, di- !' O· Cine J r á i i
1 ihr

- .

tolozí Ih I' a agu va ex-
p omas e pU! icaçao »uma an o ogra com OEi, me rores "bír a pa t' d h' dí
trabalhos do concurso.

r l� e .oJe, �a
Os t balh d· ....:r.. di

24, até quínta-Ieíra, día
ra �s e.vem. ser errviacos ate o ia 21 de 29 "A DAMA DE VER

setembro de 1985 para o 59 Concurso Raírmmdo Cor-
'

II'
-

rea -de Poesias, Caixa Postal 43.021. CEP 22052, Rio de :!ELHO, co:," l�ensura
Janei�o - RJ. Cóp.ia do regulamento poderá ser solící- E r: n;�n�res e anos.

tada a Shogun EdItora e Arte Ltda., no mesmo endere- de seet b
e agofjs1to a ,?5

N d
-

d "C . Povo"
em ro, ° . me O

ço; a re a5=a? o orr:elO o ovo possuimos tam- JOGO DA MORT N9 "

bem uma copia para os mteressados em participar.
E 2 .

ONIBUS

De Jaràguá a S.Francisco:.....
1h. Retomo às 'l1h50min. ...

De Jaraguá a Joinville _

1h e 16h30. Retorno às
13h e 18h.
De Jaraguá a Corupá ...

14 e 19 h.

BIBLIOTECA PÚBLICA

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

sábados, das 8 às I1h30.
_
Ela localiza-se na Rua Jo-
ão Píccoli.

.

Uma empresa que
� ttíOHL-B-A-C-H--' Cresce com sua

SUPERMOTOR gente.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOTAS &
INFORMACOES

o presidente José Sar,
ney, numa atitude

,

muito
correta, assinou segunda
feira decreto instituindo
o Programa Nacional do
Livro Didático, que proí
be o uso de livros- descar
táveis na rede oficial de
ensino. Já a partir do pró
ximo ano, a escolha do
livro será feita pelo pro
Iessor e não mais pelas
secretarias de Educação.
Os títulos escolhidos, den
tre os 700 catalogados pe
lo Ministério da Educação,
devem ser reutilizáveis e

coerentes com as peculia
ridades regionais do país.

A população brasileira'
deve crescer 51 por cen

to, atingindo 180 milhões
de pessoas até o ano 2.000

. e a Santa Catarina será de

aproximadamente 6 mi
'lhões e 180 mil habitan
tes. Estes dados constam
do "Anuário Estatístico
do Brasil de 1984", proje
tados para o período de
',1980 ao ano 2.000 e dívul-
1 gados esta semana pelo
; IBGE de Santa Catarina.
jA, população ! brasileira

{hoje é de 135 milhões de
: pessoas, das quais 4 mi

lhões e 96 mil em Santa
'Catarina. As mulheres
são minoria ,respondendo
.por 49,6 por cento da po-
pulação i catarínense.

Com a presença do pre
feito Zeferino KukUnski,
de represenfantes da Aca
resc e de outras autorída
'des locais, realizou-se no

día 13 de agosto na Câ
mara de Vereadores, a

entrega do Prêmio 'Produ
tividade Rural/84, aos à

gricultores· massarandu-

'benses, Os premiados pe
lo Incra, com diplomas,
medalhas e cheques de
Cr$ 20 mil, foram: Nes
tor Gaedke (Benjamim
Constant), José Lauro
PauU (Ribeirão da Lagoa),
Henrique Maresani (Sete
de Janeiro) e Aquilino
Trevissani (de Braço Di
reito), todos do interior
do munícípío.

, ,C O M UNI C A D O

O SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, so-'
licita a' seus usuários que economizem ázua e procurem usar somente o

necessário,' não molhe a rua. procurar molhar a verdura çom ázua QU.e
pode ser reaproveitada por exemplo; ázua do tanque de lavar rouca ou

da máquina de lavar I lavar menos a calcada e o carro.. .�. ."

. ". s

O SAMAE, tem notado que muitas resídêncíes szastam ázua além
do normal. solicitamos que o usuário verifique as instalações hídráulícés ,

se estão em perfeito funcionainento, principalmente a caixa de descer-
2a ou válvula hidra. é nesses aparelhos que surzem 90%' dos VazaIIleI1-
tos nas residências. .

",.',

Existe uma maneira fácil de verificar se há vazamentos' nas insta
lações hidráulicas, todas as tomeiras deverão estar fechadas e íazer 'U:
ma verificação no ponteiro zrande do hidrômetro, marque a ,po�ição 'de
mesmo e depois de um certo temno uns 15 minutos verifique se houve,
movimento é por que há vazamento, o ponteiro só se movímenta coma
nassazem da ãzue. ou então procurar controlar a leitura, para saber
se está zastando muita ászua ou não, existe dois típos de

-

hídrêmetros
.

verifique qual é o' seu conforme modelo ebaíxo,
' ,

10111213(4.1

/', .

,
.

"

':-"j ." ••

LEITURA iNDIRETA' LEITURA DIRETA

"

, ,

, \

Qualquer duvida marque a posição dos ponteiros no hidrômetro de
'

leitura indireta ou os números do hidrômetro de leitura díreta confor-
, me modelo acima e apresenta ao SAMAE, íunto com sua conta de äzua.

Alertamos os usuários para que coloquem uma.:c,ca.ixa d'ázua em
sua residência, para ter sempre uma reserva. ;,. ',;

Com· a participação de
26 empresas da região
será realizada de 6 a 15

. de setembro, a 9a Feira
Têxtil de Joinville, Se

gundo Osni Fontan, .
dire

tor executivo da Promo
ville, de Jaraguá do Sul

Desde o meio da sema-
participarão a Carinhoso,

na, '11 casas lotéricas de
Dalcelis, Jaraguá Fabril,

Santa Catarina' (dentre e-
Forlin, Fruet, San Remo,

las as duas de Jaraguä do
Marcatto e Marisol. A

Sul), passaram a contar Feira funcionará mínter
com nova máquina, que ruptamente das 9 às 21h.
vaí agll1zar o atendimento No ano passado' estive
ao públ1co apostador da

ram na Feira Têxtil 25 mil
Loto e da Loteria Espor- pessoas que compraram
tiva. O aparelho vai 'aca- mercadorias no valor de
bar com as filas, além de Cr$ 568 milhões. A estí
eliminar os cartões matriz matíva deste ano é de que'e recibo e rejeitar qual- as vendas cheguem a Cr$
quer volante com erro" 1 ,3 bilhão.
j á que estes, antes de t-

,

rem para a máquina, pas-
'sam por uma leitura ,óti
ca. No Estado existem 131
casas lotérlcas e foram

Implantadas 210 mäquínas
"Datatroníc"•

Para comprar, .vender,
administrar seu

alugar
imóvelou

'p�ocure. a

Lmo b il i ár iaChalé
AGORA EM SEU NOVO ENpEREÇQ:
RUA REINOLDO RAU, 61 _ 'CRECI 643-J

JARAGUA DO SUL

FONES 72-1390 e 72-2321

SC.

EMl\fENDöRFER COM.
DE· VElCULOS LIDA.

Av. Mal. Deodoro; 551 - Fones
'72-6655. ?2-OQiO-JaRwá do,Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"Os ',Herdeiros da','Duquesa"
_63.EUGENIO E PASCOA PRADI'

:; ;.

',Ele,' aaséeu' em, Pomerenos no día 09.02�1893'
e ela éní'Rio Cerro, no día 06.0.1.1891. Sairam 'do,
Jaraguâ EsqUerdo e ehegarem aqui no dia 0.5 de

,

maio de 1929: Quem ajudou a trazer a mudança ,

até ali onde moram, foi ö Sr.. Alberto Bortolini.
Compraram 'dÓ José Abelíno."Mais tarde compra
.ram tanibéIÍl,�aqu�le terreno que hoje é da viúva
Rosália;' (;i!)::'éasaL--teve quatro filhos: Elzira, sol
teira, ;!I9je'aPóseutada; que mora perto do sr. WH-

,

son GtiiJ.l,Z; :@e tOdos ,'conhecemos. Ela foí a cate
quista";�â.s,<:p��â$, de 19'34 a 1949. Natália, casa
da c�;1,�.9��à,�prestini (falecid0);' Faustino, ca
.sado com Rosália (falecido) e, Hilda, solteira, vive
:]unto da mãe.

'" O casal sempre trabalhou no lavoura. Ele
.1>articipoú da diretoria que construiu a igreja ve-

,
\;lha no�:anoS�!* 19.o.�'a 1949. Sempre foi um cída-

� -dão veltado 'para a comunidade. Durante muitos
anos foi zelador do cemitério e organizava com �o '

Sr. Ale,xandre Buccío., os velórios, e os enterros.
Tanto. o casal como sua família sempre se desta
cou n� vida religiosa da comanídade. A "nona" '�

, Páscoa'está ainda no meio de nós, sem a visão dos,
olhos, tedavía, com plena visão da fé. Testemu
nha disto são seus netos, filhos dos falecidos Ro-

i bert� Prestíní �e Faustíno Pradí. O" Sr. Eugênio
- Predí faleceu no dia 10.11'.1961. (Próximo capitu-
lo: Vitório e' Adélia Campregher). .

• - •

E
•

r-�'�---------------------�----------���,

• FR'JGORiFI.CO 'GUMZ

.ANO'40
1945 - 1985 '

, PftdDUZINDO 'ALIMÊNTOS COM QUALIDADE' E
,HIGI�NE, G,Oflf IN::?PEÇ1\O F$DERAL SOB NS82

I'
"

FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇÕES
"

i.

�
,

I

'PrOPor�ionar
ao hernem
.do campo
confortos já
usufruídos

pelo homem'

urbano"

Carta dos Catarinenses,
.'

As linhas econõrnlcas custam 500/0do preço
das convencionais.

-

'�é�;i.�nt� 8;véi1iação {�cni ca da geografia do
ter,�inõ, .nurnsre de, cönsurnldores e carqa
A�·��ét:gia; a �Rl)SCt.ém construído Obras
'qy,� cp.t'ltrip9�m, p�ra.o cumprimento-da
Carta,do$ Catarinenses; .

:', "

,"
" -'",.". ,- "' __ , '.'

_'

.,�

'ERUSC
,

,·EJetH.rlC8ÇãoRural de &intaGltarina
,�a,bjnete dO,Vjce-Gover�ador
"",',�", '

\ -,.. '".

, qqY�R'NO"ESpE,f\IQfA,O AMINlVlcToé FONTANA. ' ANO ,3

s. A.,

M.A.S.

ORACÃO AO ES�RITO

SANTO

EsDlrito Santo. vós aue me
-

eseíareceís -tudo. aue Ilu-
als todos os caminhos.

uara aue eu atinja a feli
cidade. Vós cue me dás o
dom diviDo de nerdoar e
esnuecer o mal oue fazem.
anero neste curto díäloao
ailladecer-vos Dor tudo e
confinnar mais uma vez
ane lamais auero senarar
me ,de vós Dor maíores
ane selam as atencões ma-

- terlals. Pelo contrário.
euero tudo fazer em Drol
da humanidade nara aue

DOSSa merecer ,a Illória
neroétua na vossa comna
:öhla - e na cemnanhía de
meus Irmãos. A nessoa

deverá 'fazer oracão 3 di
as selluldos sem dizer n ne-

, dldö. dentro de 3 días se
rá alcancada a Ilraca. Dor

mals dlfldl aue seta.
Publicar assim ane rece-
ber a graça.

Miromaq , Equipamentos p/
Escritório : Ltda.

Máquinas de escrever Fadt-OUvettl, Calculadoras Fadt,
Sharp e Dismac, M6veis Esdi e waJasa, Móveis de aço

, Mojiàno e Pandin.
.

Assistência técnica e equipe de ven

dedores. Consulte-nosl
Filial: Rua Pres,' Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro I_I, nt? 166 -

são Bento do Sul - SC.

Imóveis-Lar

�==�'Ja�aquá
COMPRA E VEND�
TROCA, LOCAÇAO,
INCORPORAÇAO E
ADMINISTRAÇAO
DE IMOVEIS

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

Sala 13 - Fone 72.0510 -Jaraguá (lo Sul - SC. '

ACOMPANHE OS PRINCIPAIS FATOS DA CIDADE E DA REGIÃO
FAÇA UMA ASSINATURA ANUÄL DO II CORREIO DO POVO".
SpMENTE CR$ 30.000. BASTA LIGAR PARA O FONE 72-0091 •••

E 'BOA LEITURA.

mBESC �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Relojoa-ria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

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

REWIOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Iltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedora. a '

energia 10....

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relóglol, çrlatail, violões, troféus, medalâas ' e

artigos finos para presentes em todas

as oeasióos.

LAN�NASTBR fiea na Mal.l)eQdoro, 364-Fone 72-1267

A moda 'oerta 'em roupas e calçados está na

CINDBRHLA. Vista-,Ie bem eom a

moda Ver,lo da

(JIN))BRBLA

Vllte bem. A moda certa, na GCitálio Vargas
ti na Emflio Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS

Servi," Ge terraplenagem e aterrol,

TUBOS SANTA HELENA
Tubol 4e QOncreto para todas as obras.

Consulte-no,1

Rua Joiuville, 1.016 ....,. Telefone 72·1101

Fot O L O s S
Fotografias _ equipamentos de cine

foto ..... som ,e video.

Marechal'Deodoro 302 Fone-72-0181

CORREIO DO pove PÁGINA 09

Barão de Itapoeu

•••HÁ 40 ANOS Aliberto, Amandus e Abel; Tião,' Af-
No día 15 'de agosto, após as bom- thurzinho, Anierícano, MéÍlg�rd.� e Ca

bas atömícas lançadas sobre Híroshí- margo .. Seleto � Mário, Jaime e Ca

ma e Nagazáqui, o governo japonês de- li; Orestes, Mi-ro e .Joel: Silvinha, Mi

cidia aceitar as condições de paz íeí- rão, Lourival, OHnger e BublUz. N�
tas pela Amêríca do Norte, inglaterra preliminar os aspirantes do Seleto ven..

e China em Berlim. As Embaixadas da cíam por 6 x 3.
Suécia e 'Rússia recebiam a imcubên- ,•••HA 20 Al."lOS

" _
-

eia de transmítír a rendição uma vez
.... O Az de Ouro' Boliche Clube, nlia

ficasse no governo o imperador Híroí- do ao C.A.Baependi;
-

recebia o Qrupo
lá. Esportivo Vai Levando,' da' portuária
_ Os jornais de Blumênau noticiavam

. cidade de São Praneísco do sul e da.

que nos campos de batalha da Itália,' competição o clube ,anfitrião vençía oSi
faleceram em combate Aleixo Hercu- visitantes por 28·, paus. O Presidente. do
lano Maba e Severino Mengarda, sol- clube do Vai Levando - Ad.ilson Rodri-

-

dadós do 329 B.C. e naturals de Jara- gues tecia palavras elogtosas aö Az.de.
guá do Sul. Elevava-se, assim, a 6 o Ouro, iassím acontecendo com J,àU
número de expedicionários deste Muni- Paiva, Presidente da Câmara, o con

cípío, que, morreram pela Pátria, além tador da Aítandega, Nelio Pereira, ,o

mar.' Orias, o. Estreitinho, o Waldo e. Dal Pai
_ Relatavam os jornais que em Mon- e O· Dida (Senador). Hoje o Bubi esta

tese, na Itália, quando o pelotão de en- doídoí em
.

Curitiba , enfrentando prö-,
terramento estava em missão de pro- blemas com coronárias e o "caro cole

curar corpos que por ali ficassem ao ga" Carl Enderle também" anda às vol
abandono, encontraram uma .rústíca tas com problemas de saúde. Votos' de

cruz, com a inscrição: "Drei brasílía- pronto restabelecimento . cios valorosos

nísehe Helden", o que quer dizer: bolonistas de (antas e tão catas jÔi'Iia,-
"três Heróis Brasileiros". Exumados das esportivas.' ,

os cadáveres ali enterrados, ídentítí- _ Reuniám-se os vereadores da Câ- -

earam-os como sendo dos "pracinhas" mara de Jaraguä: -João Lúcio da Costa;
Geraldo Baeta, Arlindo Lúcio e Ge- Pedro Fagundes, Euyênió Victor 'Sch;:
raldo Rodrigues, do 11 C] R.I. que ali su- möckel, Alberto Moretti, Guilherme
cumbiram no ataque àquela posição. Emmendoerfer, Faustino Girolla, Nor-.
A gloriosa e honrosa inscrição tora berto Haíermann, Aldo Prada, Henri
feita pelos alemães, num reconheci- que "Volf e João Cardoso. O vereador:
mento expontâneo do valor combati- Eugênio Victor Schmöckel apresenta-.
vo e heroícídade dos nossos patrícíos. va projeto de lei, dando a uma rua de

.••HA 30 ANOS .Jeraguã o nome de Heleodoro Borges,
_ Da Frenté Democrática que apoia- e emendando projeto de lei de autoria,

ria Jorge Lacerda para o Governo do do Ver. Pedro Fagundés, estendendo a

Estado, também fazia parte o escritor cidadania honórâría ao Irmão Evaristo
Plínío Salgado. Ele também fazia um Pio e aos irmãos Luis, Mário, Ernesto,
pronunciamento aos seus correlegío- e Celestino ,'CQmo parte dos festejos
náríos "trabalhando é votando com en- que assínalevaãr os_25 anos da chegada
tusíäsmo nós .nomes de Jorge Lacerda dos Irmãos Mà:t1stas à Jaraguá, títu-:

-para Governador e de Heriberto Huel- los que seriam entregues em solenída
se para Vice-Governador". No Sul do de festiva no día 31 de outubro de 1965.

-

Rstado ele faria um outro apelo espe-
. -

•••HÁ 10 ANOS
elal: "Igualmente apélo e recomendo _ O Prof. Napoleão L. Teixeira escre

para vetarem no sr. Clodoaldo AltboU .vía artigo sobre medicina, com o tí

para Prefeito Municipal de Tubarão". tulo "Cobaias' Humanas?". .Claro que,
_ No mês de agosto a imprensa 10- ao lado do sério, sobre o uso de remé
cal publicava os estatutos do Itajara filos também compasecía o jocoso,
Tenís Clube, datado de 19 de julho de . lembrando a tirada literária, espírítu-
1955. Assinava a' primeira diretoria: osa do escritor cearense Augusto Lí
Presidente - Wolfgalig Weege; Vice- nhares.. quando escreveu: "Se o. doen
Presidente - Gerhard Arthur Marquar- te passa mal - penicilina. Se o doente.
dt; Secretário Geral - Eugênio Victor não melhora - acromícína: Se o. doente'
Schmöckel. e 19 Tesoureiro;' Dietrich piorar - terramícínai Se o doente mor-

H:W. Hufenuessier. rer - terra em cima".
_ O Acarai e o Seleto jogavam no _ O Pref. Strebe mandava publicar
campo do Baepend'i, ' na rua Georg A QUEM INTERESSAR POSSA, para
Cz.emiewicz, com a vitória sorrindo resguardar a integridade moral dos
para ó primeiro, por 2 x O. O JuiZ era senhores Erich Sprung e Toribio An
o sr. Antonio Shmea. Os quadros: A- tônio Eliséo, no processo administra
carai - Samir, Vergundes elevinos; Uvo n9 1/15. li>nde foram absolvidos.

Casa
Lida.

do��Agropecuária,
Llavrádor

Distribuidora �xclusiva das rações e concentrados "GUABI".
Mantém completa linha de defensivos, adubos, sementes

e ferramentas agrícolas.
Loja 1 _ Rua Joinville, 1.194-F. 12-0919-Jaraguá dei Sul.
Loja 2 _ Barra <;lo Rio Cêrro _ Ja�aguá d? Sul -SC.

-------------
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Deputados apelam em favor

COR.REIO 80 POVG

Depois de um amplo utilizar apenas 12% da á
. pronunciamento analísan- rea agrícola nacional, 0-
do a reforma agrária, o cupa cerca de 70% da for
deputado Neuto de Conto ca de trabalho rural.· ou

,

(PMDB/SC), concluiu que, seta, por voltá de 15 mí-
."para que ela se realize lhões de trabalhadores.
em Santa Catarina, con- Para o deputado de Conto,
templando as 120 mil fa- existe. um hiato muito
mílias sem-terras, novas zrande ao uso da terra
fronteiras terão que ser entre a utilizacão possível
conouístadas em outros e a efetiva; "Hoje, somen
Estados. Explicou que te 1/4 do território nacío-

.
"Santa Catarina, onde ví- nal está íntezrado.i

à

pro
vem aproximadamente 1, dução e destes, 3/4 são u-
5·milhões de almas na á- tilizados pela pecuária".
rea rural, encontremos _x_
entre posseiros, arrendetá- A deíínícão de uma po-
rios, . meeiros e filhos de lítica habitacional para o
pequenos produtores, 120 meio rural como instru
mil famílíes sem-terras e o mento de desenvolvimen
território catarinense só to social e estancamento
nos reserva 100 mil hec- do êxodo rural foi defen
tares de terras ociosas. E, dida pelo deputado Hugo
que sé distribuídas num Matias Bíehl- Ele define a
modelo mínimo de 12ha carência habit. exísten
por família atenderemos

�

somente 50% dos oue dese- te nas zonas agrícolas co-

iam trabalhar na terra". mo um dos princípaía fa-
Salientou cue de acor-

tores Que impedem o ilu
do com o censo agrícola xo do êxodo em dire-ção
nromovtdo pelo IBGE de aos centros urbanos. Para
1980. existem 5.16 milhões ilustrar a problemática
de estabelecimentos azrí- habitacional rural, o de
colas no Brasil. Os peque- putado compara dados es

nos agricultores, os oue .

tatísticos oficiais; em 80.a
possuem· área inferior a população urbana do Esta-
50 ha, detêm por volta de do era de 2.154.238 habi-
4,2 milhões de estabeleci- tantes e a .notmlacão rural
mentos azrícolas. / Este estava em 1.473.695. Em
sezmento, não obstante 1985 o número de habí-

ruríeolas
tantes nas zonas urbanas
subiu para 2.514.306 e no

meio rural decresceu nara
1.438.941. Comparando-se
os dados de 1960 a 1980,
a

.

populacão rural rezís
tra decréscimo (1.440.894
nare 1.438.941) embora,
no período de 20 anos, a
população catarinense te
nha crescido em 340,58%.

J_

Já o deputado Nazíb
Zattar (PDS), solicitou à
Mesa da Assembléia o en

vio de mensagem telegrá
fica ao Presidente da Re
pública e aos Ministros da
Agricultura e Planeia
mento, apelando para a

necessidade de se deter
minar estudos no sentido
de que os beneficios da
lei complementar núme
ro 11, de 5 de maio de
1972, selam estendidos
também às viúvas dos a

gricultores falecidos antes
da vtzéncía da citada lei.
Acrescenta cue se aten
dido o anelo se estará
praticando . "um ato de
verdadeira iustíca social
porque, através da con
cessão desta pequena apo
sentadoria se proporcio
nará a essas idosas víú
vaa meios de sobrevívên
cia".

V1EIRENSE REFORMULOU AS CANCHAS DE

BOLÄO

P Com investimentos que atingiram a Cr$ 2.
. 500.000r a Socíedade Esportiva e Recreativa Víeí
rense reformulou, as suas canchas de bolão, que
em 1980 serviram para as disputas "da modalida
de nos Jogos Abertos de Santa Catarina, aqui
realizados. O bolão é a principal atividade es

portiva da Vteírense, disputado de segunda ã
sexta-feiras (ã noite para os homens e à tarde
para as mulheres], praticado na bola gramle (23
cm) e na bola pequena (16cm). A Sociedade tem,
também, bolonistaS que integram a seleção [ara
guaense, que no final de semana passado obtive
ram a classificação para os lASer nos Jogos Re
gionais disputados em Jolnville.

Na foto, as canchas . de bolão da S.E.R.VI.
eírense,

Lançamento
. .

MQre bem, 1D0re noJardilD Ana Paulal
Lotes com infra-estrutura completa, prontos para construir o seu lar.

Localização privilegiada no NOVO Jaragua. Es querdo, agora com a pavimentação.

facilitando o acesso e valorizando o seu investi manto.

APROVEITE AS CONDIÇOES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.

Informações e Vendas. com a garantia e segurança de

Empreendímeníos Imobílíéríce Marcallo

, .
-

Av. Mal. Deodoro, 1179 - Fone 72-1136 - CRECI_ 093 _ 11a REGIÄO •

,.

UM, DOiS.·•• ÜM, -DOIS••• COMPRE JÃ,
PAGUE DEPOIS! crtl"ijtgifjMÜ8á+'.

-
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STRICKER :E�DESTITUIDO. VI
EIRA'. ASSlJME A UF
Em assembléia extraordinária,

prE.!sÚ:lida pelo- Sr. �ário Vító
rió .Rassweíler , do Conselho
Fisçal" a LIga Jaraguaen�e (�e
Futebol reuniu sexta-feira a not

te os clubes filiados, quandb, foi
.

destituído o presidente 'e o vlC�
presidentei, \rValtli� ,Arno Stn�cker e .José Oscar Milbratz por
abàndtmo de cargo e eleitos os

novos presidente e vice, cem

mandato até 25, de fevereiro do

próXimo, ano, quando será eleita
a nova dtretoría. pára, os pro
ximos três anos. A destituição
foi por unanírnídade. assim co

mo ássumíram es novos diriocn
tes, Walderaer Vieira, e João
B'zatto. Vieira, agora pres.den-

,

te. ·pe�manece' como- diretor de,
arbitres. ae passo que o depare
taraento- técnico. ficou confiado
ao' proíesson Ariovaãdo Xavier
dos Santos.

, O novo; presidente pretende
re�Li�ar este ano um Curso de ar

bítragem, e marceu assembléia
para- Cl dial 30< de ag_Qsto, pam
tratar sobre
o Campeona�o da 1!l Divis5.o. P-J.
ralelament-e- à PPimeirtma acon

teeei"à o cel'rame juvenil" ql1e
de'Verã'e eOlR'eçar em- meadQs rle
setembFo, segundo Waltlfmi.aF
Vieil'a� 'que est!á" �am'bém, muito
pre0cupado- cem· a violência no

Campeonato· (Já' 211: lXvJsão:

FASE, REGIONAl:. 00 ES1.A.DU-'
Al. SESIANO EM 'JOlNVltLE

ElStá confi'f.lnad'a pina Joinvil
Ie, nos mas 31- <dei agosto e 1'?
de- setem'b-ré;, a ,f'ase' 'regional dos
campeonatos· sesianos de futeb�l
de· eampG',' votibol M/-F e corrI,

da' T.tlsti!ea-,' tr0S quais' pa rticipa,·
rão

-

ós ffi'Wl-icíplos d� Joittville,
Jaraguá, Sä'Ü Bento!, Por�o Un-i
ão' e Cau(!)inna& No- futel»gl de

campo, parti€iparãCl a TUP'Y�Jj·
Ie)" M-areaUQ' (Jaraguá); Khn�
mek �S. Ben,tC!l) .

e Cooperca�Ol
nhas. A Ma>rcatto enfrentara a

Tupy no dia' 31, 'às 15h30 e,se

venêel, decide com o vencedor
de Klimmek x Coope�caJloiIihas"
na IDaFlhã de domingo.. No 'Voli
bol, feminino.; paxtieLparão. a En:
braco- (Jile�, . Malwee paragua'l
e �-f<ird. (S'.Bentof No dia 31

,

jOgairào' Em})racQ x Oxford e a

Malwee. jo.g3.i'á- no dß_ 19 contr�
o vencedor,' beneficiada. que fOI,
pela'tabela,. lá" 0, vollbol m:âSCU-'
lin(r'terá a Dö'hler� (lHe), Weg
(Jar-aguá) e Kli-mmek �?Bent�).A W...eg.., enf-renta a DO-!üer

..
dla

31 a/ tarde, enquanto a Khm
me,k: espera pelo. vencedor. Pilfl
enfrentá-lo !lO- -domingQ·. Aindd
no sábado às..15h, a prova rústi
ca, com: a patti,cipação de> dez él'

tletas j_araguaensesl oito. mascu
linos. e dois femipi!}os:,
JARAGOA VAL COM-SElS MO··
DAL1D:ADES, AOS, JASC

'

O bolão ma.sC1:llin0, foi a úni
Ca moo-aJiàa:de col€tiva' elassifi
cada"'lllGS J.e�os- Reg-íona15, en

cerrados-- domingp, em· Joinville,
O vel-iool e o. tênis 'd� eampo
não lQ,graIiam-- êxHo,' I'orem, o <1"

tletismo levou dçze atletas para
tomada d� índices e todos co11.-

ESPORTES�Flá�viOJO�sé�
defronte- a- Igreja Evangélica, de
Guaramfriin. Ciclistas' de ren�
me competirão na prova, que 1-

Ílieia-Fá em, Guarami:rim; percor
rendo, após, Jaraguä do Sul, Co.
rupá, São- ßlmto do- Su1.1 c.ampo:
Alegre,! Pi.:rabeil;aba', J.OInVJ,!1e:, e
casgeda. 00l' Guavamiilltim, às, �"
30.·A prornoçêo é· das pref�'n.'
ras- que fazem- o .percurso, dlI'�
oão- técníea da L,6,..j).f� e- sUJi�er�'l�
,são- da Conêederação Beasílelrar
'de. €ielismo. "

'

'FépfCOS- ESPORTIVOS
A Difi'd da 1�. Ucre, realiza

rá' de 26 'a: 28" de setembro, os:

61?s Jogos Escolares Regionais,
nas modalidedes de Vollbot Mr
rim e Infantil, Masculino e Fe-'
miníno: Será no Gínásío de Es
portes Artur Müller e -a� inseri
ções estarão abertas ate tZ/se.
tembro. III Começou ontem e

deve terminar amanhã. domin
go, o Torneio de Bolão do Clu
be "Os Marcianos",' afílrado ao

Clube PoÍnerode eRE, bera 23-
em [gamde}. O preço da inser!.çãö, por equípe, é de Cr$; 20" mil;
A participação é lívre. /1;- Estão
abertas até. o dia 31' de ag$)sto,
na secretaria- do CluDe. Atlêlit.o,
Bae_pendi, as insctições para Q

Torneio de. Futebol S.Uíço, q.ue:
começ.a em setemnro. O preço
é de Cr$ 50· mil. p.o-r· equipe. 11./
Os venc.edores das competições"
esportivas r,.ealizadas. durante a·
3a' Sßmana do Economia.ta, fG,:-,
:r:am estes; t:r:uco - Jundi! e. Josi�
mar, do 29 Contábeis, canastra -

Wanderlei e Arno, do ,2? de E�
conomia e futep.ol SUíÇ0� foi �en ....

cedora a eq:wpe do 1-9 ano, de
Ciênçias Contábeis. 1// A, pdmei'
ra rodada de" 19 Campeonato de
Futebol de Salão da AveNi - Ta
fi:a Udo Wagper, disPlltadéil dia
03, em Corupá, apresentou Off
reslclltad0s Corui>á 5 x 2 Scluoe,.
dei:, Massar-éillduba 6 Xi 1.(;)- Gua"
ramirim e Ja,raguá do Sul 3 x '2
Bana Velha. É disputadr0 entre-,
as Câma.xa� de ,v,ex:eae!OtfeS e a

pr,óxima' 1'0dacta '. aCQn.�e[á. llQ
dia 05 de o-utub.xo, ein- GuaFa-mii'..
rim. I/I O· 39· Campeoll-at1:l dOfV
Come:r:€iárlos, d& -Jafaguá do. Sul, ,

iniciará na primeira, semanas dß
setembr0c, de-::venlilo- de),e· pa.liti€i.,
paz; as- equipes da< Sreitllaupt< "Á
e g", Heanes" Mae.edo "A" e

"B"', ZQma, NartQch;, Comercial'
Ja-rag-uá, Ma-ba! Tintas;. ·Su:I1er"
men::ado Lenzi e Fot�· 1.0'88.

.,

be 9h3"O.:.Dang"" x Arsepum, 10h30_-,seguiram. Assim, Ja se sa " D ....

quaís .as modalidades que
i. J?ar- 'Vila L.enzi x Cohab, 14h-Eg_uev

tíciparão dos JASCI no proximo. rense- x Nova _ Altanca, i 5l.t,·C0-
mês de outubro, em Brusgue:�" . lumbíe x Santa Luzia e às 1611-
tletísrno M/FI handebol- F,_' gl-" 'll:l:dependente x Floresta. Na
násüca olímpica MIF, ténis Ç(� mesma ordem de; h'0f/Lr-ios, a_ se-

campo P, judô e bolão. ,Â nata. gunda rodada, dia 1:, ',eri as

ção e o ciclísmc , que l'omp��,· seguintes partidas: lho Molha .'{
ram no ano passado em Concór Bangú, Arsepum x Vila Lt>n9:I,
dia, ajudando Jaraguá a. COl!- Cohab x Canarinho, ['.IOVll ALo,-
quistar o quarto lugar' ,n?s:. J!? ança x; Columbía. S. Luzia .x I�-
gos Abertos, não pa.rtlC.l:para?· dependente e Floresta x Pígue.-
este ano. Segundo Raul. Rocr.tl· rense .

.gue:, da DME, a. delegaçêu que CER'F.AME ·BANCARIO CHE-
irá a Brusque tera cerca de

,
75, GA'NDO NO EINAL

I té Apenas a rodada que decidi--elementos, dentre al etas. ecm- ....,

rá o: título separa, do términocos e dirigentes.
ABERTAS lNSCRIÇÕES PÁRA do- 4!? Campeonato Bancáric de
O PELADÃO/FUTSAL . Futebol de Salão de Jaraguá do

A_ Divisão Municipal de Es- Sul. Na sexta-feira, d.a 16, o

portes abriu esta semana as Mendtonal denrotou � Merc�-inscrições para para o 39 Cam- paulo por 6 a 3 e o Besc aplí-
peonaío Municipal de F.i.ltebGlt de cem 4 x o- sobre .o Bradesee. On-
Salão, o Peladão/85, que perma- tem á noite (s�1ia-f-eirélJll iQg.a,-
"necerão abertas até o dlil'!. 30 Ge' ram- Besc x Meridional e- Bra-
agosto, sexta-feira. O 'certame deseo .x Mercapaulo. ficando a

vai começar no mês de seten- decisão do título par,a, Q Pllóxi-
bro e ·0 p.reço da mstrição, por mo final-de-semana (sexta-feira
equipe, é de Cr$ 100 miL A ppo- ou sábado), entre QS dois. inelbo.,.
'nioeão é conjunta da DME/LJ- res .cQlocados d:'G qlladrangui,ar,
FS,

r

devendo os jogos serem, dis- encerrado à noite' passada'. Os.
putados· nos sábados iiI tíN'de; .:: dema·i-s' vão decidir er terceiJ;.o
domingös no p.eríodo da manha-., lugat.
no Agropecuário. SAVIO FOr O 12� NO ST.OCK-Por outro lado, com�d dâa· CA,RS EM S.PA.l1LO
31. o Campeonato Esúacl;u'ãJl de

---' F.bi- das mais expressivas a paT-Futebol de Salão. Em: J:iraguá ticipação do pilpto SáVio Az.eve-vão jogar Weg, x Aceerisro (C�-, do- e da- Kohlbach, na quinta e-noinhas) e Weg (adulto); x, R!t- t�pa do Campéonato BTasiteirogesa (Três Ba�ras). A �.h:ba�Q de Slo,ck-Ca<fs, disputada dmnin-enfrentará a Embrac01 9m Jom-'
go, em Interlagos, São Paulo..ville. .

Sá:vio fot o 129" classificado en-VIOLENCIA ,CAMPEIA NO tre os< 40, concorrentes, posiçãoCERTAME DA 2� DIVISÃO dé d.esta.qu�, cQnsideI:ê1nd'o ser"Com uma frequência àss:.usta-
a aua segunda partidpação nes�.d"ora, a violência vem Sßlltdo:1 te tipo de prova. Ne' dia '15 detônica no Campeonato da' 2.a• D<io- setembrGl. nQ autódromo de Ta-visão da' Liga Jaraguaense di2 rumã (RS), a, sexta' etapa deve-Futebol. A cada rOdarlill, são' (j)- . rá contar também co,m a pgrti-corridos fatos negativos ilue dl�- cipação, 'da equi,Re jarag:uaense: f',nigrern a imagem' do f:I'1.te'l??ll. que amanhãl dra 25, defendera'com ameaças, brigas (! (muta
a lidet:anaça no Campeonato Ca-confusão, como por exemplo n.o tarinense fie Automobilismo, emdomingo, entre Aliança> 3.' Vit'Ó- São Bento do Sul.

-

,

ria. Naquela rodada,
'

a slétima.
VOLTA CICUSTICA MOVI-do returno, QS' resultados' fopam:
MENTA A REGIÃO

.
Guarani O x O AVg,Í, XV de No-

Neste sábado, dia 24, sera re",veinbro 2 x ,O Pont� Preta, Gafl-
alizê).da a 2a Volta Cid'íst-iea dobaldi, 2 x O Cruz de M.alta, e- A-" Norte do Estado, em h0menagemliança O x 1 Vitória '(e<3f:e nãS
fu Polícia MHita:r de Santa C�ta-cOncluído). O jogo �\lva::adil vs..

I
" Fina;, com largada às: -1 Q 'toras',Malvice fot transterido P!l!a o a-

nal do returno. E n�ste. dhmin
go, pela penúltima rodad� do
segundo turno, jogarã'J pí)n,t,�
Preta x Avai, Cruz; de Malta x

XV de Novembro, Gtiara'lli. �

Vitória, Aliánça x Alvorada e,
Mal�ice x Grêmia G':lrbbalài. o

quadrangular final da, Segun�')�
na (se houver), .dev'3B seIl _dlt8_�,

putado nos Estádios 'do Baep�fH,#
e do Bo:afQgo.

,
.

VARZEANO LARGA SEMIFJ-
NAL NESTE DOMINGO

_

Começa neste domingo" a. fa-
,

s.e seIllifinal do 3q Cauil'peonat0 (

'Mtúücipal de Futebol Varzea-
no da DMK com. os dOze ehl
'be� classificados, divididos nas

Chaves Branca e Rosa. As 8h30,
jogarão Canarinho x Rio htlolha

Cargas diretas para tedo o Brasil

Cargas de Jaraguá do Soul e regiã? para São Paulo

e Campinas e de Campina.s - São Paulo, para

Jaraguá do Sul e região.

Guarambrlm: Fones 73-0163 e 13-0422; São Paulo-: 011

92-9845 e 93-4357; Campinas: 0192 31-1144,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



As Anotacões de Flávio José
I Região tem '19.528 alunos _. matriculados

O Setor de Informações canjiquinha, 7.300 kg de rim, Massaranduba, Co
Educacionais da. Divisão macarrão, 4.200 kg de bis- rupá e Schroeder.
Executiva de Inspeção coito, 1.260 kg de frango, Foi também renovado
Geral, após' o processa- 1-.260 dúzias de ovos, 1.400 o convênio do leite "in
mento dos dados estatísti- latas' de 'óleo de soja, de- natura" para o terceiro
co-edtic.ationais· dos mu- vendo entrar nos próxí- trimestre, com aproxima
nicípios [urídíscíonadog à' mos dias feijão,charque,sar damerite 70 mil litros de
19a Ucre, acerca das ma- dinha e .açúcar. Estes pro- leite, beneficiando 9.873'
trículas do ano de 1985,· dutos somam Cr$ 70.888. alunas, com a cota sema
informou que 19.528 alu- 940 e estão sendo destina- nal de 3:640 litros, repre
nos estão matriculados em dos às escolas e entída- sentando em termos. fi
unidades escolaraa das des dos municípios de Ja- nanceíros, cerca de Cr$
redes federal, estadual, raguá do Sul, Guarami- 100 milhões.
municipal. e particulaflJ. A'Weg· e' o progra'

.

me -.'dos quais 2.393 são
.

de
.pré-escolar, 14:627 de 19

. Elelrorural .grau e 2.508 de 29 grau.
Aquela Divisão infor

mou também que a Se
cretaria da Educação/
Programa Estadual de A
Iímentaçã-, Escolar, desti
nou à região cerca de 50
toneladas de alimentos,
para o terceiro trimestre.
Desse total, já foram re
cebidos 1.200 kg de fari
nha de mandioca; 8.910
kg de arroz, 2.125 kg de

.

Corupá pavi-
menta a Fran-

*** Assumiram .semana passada quatro novos direto
res regionais da Codesc: Milton Sander (Chapecó),
Roberto Amaral (Lages), Osni Batista. (Curitibanos) e

Níltorr Severo dá Costa (São José). E de Jaraguá?
Bem, de Jaraguá assumíuo Octacílio, no Tribunal de
Contas, ora bolas!. .Mas perdemos um deputado, é bom
lembrar. Outra: O Governo do Estado inaugurou um

escritório de representação em S.Paulo. Antes, era de

legada à Agêncía do Besc. Tadeu Stanke, lageano, as
sumiu a Pucat- E do PMDB e decorre da aliança Jas
min. O ex-deputado Venício Tortato resolveu deixar
o PDS e foi pro PFL, mas mostra-se disposto a rever

sua decisão. Quer dizer, depende, como diríamos, de
acertar antes alguns negócios ...
*** Sobre "acertos", aliás, o ex-Chefe de Gabinete ()..
lavo Marquardt, apadrinhado pelo sogro Roland, foi
contratado pela Codesc, colocado a disposição da Se-

.

cretaria da Casa Civil e esta, por sua vez, colocou-o
a disposição do CAP em laraguá. Na moleza, sem fa
zer força, vai ganhar alguns mUhõezinhos que não ca

bem DOS dedos de uma üníca mão. Quem te viu, quem
te vê, hein?
***' O deputado, ao que parece, transformou-se no

principal, agente do PDS, embora ligado ao PMDB.
Tem maís força no Governo do que os próprios com

panheiros que ajudaram a eleger Esperidião Amin.
Dístríbuíu cheques e verbas e .consegue atender com
facilidade incrível os. seus pedidos.

.

E passivamente,
sem reação,' vem sendo digerido pelos partidários de
Amín, Ares da' coligação?

.

*** O "namoro" entre Durval Vasel e Eugênio Strebe,
earece, chegou ao final. Strebe tinha Uma, excelente/ cisco Mees

.

proposta da prefeitura e outra do governo do Estado,' .

lítl ·Codisc. Aceitou a última. Terminou o lellão de em- A Administração Muni
pregos. Consta que até o Dornbusch esteve na casa de Cip�l de Corupá, através
Strebe demovendo-o da intenção de ingressar na pre- o t�tular Albano Melchert,
feitura, dirigida pelo seu arquUnlmigo Vasel. Podet.

-

a�sI.�OU sexta-feira .' con
*** .

Continua repercutindo intensamente á, saída do vemo com o Depertaman,
vice-prefeito Dedo Piazera do PMDB e o 'seu conse- to de Estradas de Roda
quente ingresso na .Frente Liberal. O PFL, segundo gem do Estado, no valor
Décio, vai entrar firme, com a participação de empre- de Cr$ 258 milhões, para

. sérios, polí��cos e ope!á�os. Esta semana,. terça-feira, :s obras de, pavimentação
houve reumao e na proxima, uma pova esta programa- par�leleplpedos da Rua
dá, para definir nomes para a Comissão Executiva Pro- Fran:lsco Mees (saída pa-
vísóría.:

.

.

ra Sao Bento), . já inicia-
*** Para a instalação. oficial, não existe data. Mas das. O convênio prevê o

para cá convergirão os principais expoentes do parti- calç�mento de 7.560m2.
do, informou Décio, que lastimou as criticas gratuí, E aleIIl; desta rua, está em
{as 'feitas pelo prefeito Durval Vasel à sua pessoa, na obrase a Rua XV de .No-
TV. Ele disse que' não �vai rebatei' e descer no nivef vembro, no centro da cí
do ,prefeito, "pois sai do PMDB, dentre outras razões, d?�e, e o acesso ao Semi
para elevar o nivel da politica em Jaraguá do Sul". nano, que recebe o asfal
*** Uma ampla pesquisa será feita junto as empresas to, prome�sa do governa
do município, para definir as ruas e' os trajetos maís dor Espendião Amin que
utilizados pelos seus Tuncíonanos. De posse desses le- vem sendo' cumprida.
'vantamentos, os dados coletados serão enviados à ,O trevo �a BR-280, que
EBTU, em Brasília, que definirá ou não a liberação de da �c�s�o a cidade e ao
recursos para Implantação de ciclovias em Jaraguá do Semmano. recebeu re
Sul. A pesquisa vai ser feita por regiões. centemente a iluminação.

. *�* Sobre, träusíto, aliás, a Çomíssão Municipal reü- E com a participação da
ne-se segunda-feira, às. 16 horas, com importantes as- E:usc, Prefeitura e Comu-

.

suntos na pauta.A CMT e o Gelpot, nos próximos meses n�dade, 35 famílias do Fa
farão levantamentos em trechos das

.

principais ruas xll�al. irão receber, nos
da cidade, visando a Implantação de "zonas azuis", ou �r<?xlmos meses, o bene
estacionamento rotativo. O' crescimento e aumento do flCI� da rede de eletrifi
número de veiculos está a exigir tal providência. caça0 rural' ,reclamado há*** DE COCHEIRA: Cálculos extra-oficiais

.

indicam �nos pela comunidade.
'que os subsídios de cada vereador de Jaraguá do Sul,' .Na área' educacional,
deverá' passar a, no. mínimo, Cr$ 5 milhões, a partir

fOI concluída, a escola da
de 86. Por mês. Isto deduz-se pelo desempenho da ar- Est�ada Guarajuva, cons
recadação municipal onde 4% é destinado a manuten- trulda em convénio entre
ção do Poder Legislativo. a Prefeitu.ra e a Secretaria

da Educação. Pot outro
lad(), todas' às terças-fei
ras, no período da tarde

. desd� o dia 16 de julho,funCIOna no pátio da I
greja Matriz São José, a
Feira Ui) Pescado, progra-.
ma do Governo do Esta-.

, ,do, coordenado pela A
carpesc.

BALAS E CAR SASSE

O PRAZER DE PAZER

BEM FEITO

PROVBI

.

ladas, como da Manchete"
e da Globo. Konell suge
riu que as próprias lojas .'

que vendem televisores
poderiam colaborar nes..

·

sa instalação, jä qu-e' são
também parte ínteressada '

na venda de televísorés
"Para. que isso se concre

tize, são necessários de"
Cr$ 5 a ii milhões por re
petidora". conc1uiu o Se
cret_ário, ao revelar que é
perfeito o sinal da Bandei
rantes captado nas regi�
ões beneficiadas.

O Grupo Weg recebeu brasileira de motores elé
dia 16, segunda-feira, a. tricos, terá participação
visita da alta direção da direta. Liderava a comiti
Celesc, ocasião em que a va o presidente da esta
concessionaría de energia tal, Luiz Gomes e dela ía
elétrica fez uma explana- ziam parte ainda o -pre
ção do Programa Eletro- sidente da Eruse, Paulo,
rural, criado recentemen- Roberto Bauer, outros
te pelo Governo do Esta- membros da diretoria da.
do. Durante a: visita, a co-

. empresa, _ admínístradores
mitiva da Celesc teve a regíonaís e convidados do
oportunidade de

.

sentir a setor empresarial da re

potencialidade da Weg, gião.
em especial à Weg Aci-
onamentos, uma das con- Q Programa Eletrorural.
troladas do. Gupo, onde tem por objetivo orientar

.

são produzidos equípsmen, o agricultor éatarinens�.·
tos eletroeletrônicos de quanto ao uso correto da

c

última geração. energia elétrica. Coorde-
Recepcionados pelo di- nado pela Celesc e .çon-

.

retor-presídente da Weg, tendo com a partícipeção
.

Eggon João da Silva, a- de "Vários outros órgãos e

lém de outros membros entidades do Estado, .

o

da diretoria, os visitantes . projeto . está na fase íní
inicialmente conheceram cial de implantação. < O
alguns aspectos do com- programa foi elaborado. a
plexo Weg, inclusive o partir d� um estudo realí
novo prédio da direção zado em todo o território

.

geral da Eletromotores' catarínense, .
e que rasul-·

Weg. Posteriormente, a tou na constatação de que .

comitiva da Celesc apre, existem no Estado 282'
sentou o Programa . Ele- mil propriedades rurais.
trorural no qua! a Weg, das quaís 158.754 possuem
como maior fabncente energ1a elétrica.

. ,

Aciona.da a repetído-.
ra da Bandeiranies

a: 12.025·atinge-
12.025 crianças, com íIi-

..

dice d� cobertura de 101,
9%, das quais. 2.226 me� .

nores de um ano (87%) e "-

9.799, de 1 a 4 anos(106%)-.
Por município: Corúpá 1. . ..:

180, Guaramirim 1.88-4;·
Jaraguá' 7.121 .. Massaran- ",

duba 1.264 e Scnroeder,
566 crianças vacinad,as. '

-

.

Foi ligada sábado.va re-
. petídora construída c ins
talada pela Prefeitura .Mu
nícípal no Ribeirão Gran
de da Luz (Sens Tifa),
que retransmíte Os sinais
da TV Cultura (Rede Ban
deirantes) para as regi-

.

ões de Gatibaldi, Rio da
Luz e Rio Cerro. Segundo
Ivo Konen, secretáüo de
Administração ,os inves
timentos atingiram a Cr$
30 milhões e existem pers
pectivas de outras repe
tidoras virem a ser insta-

Vacinação
•

crIanças
A Campanha de Vaci

nação contra a Poliomie
lite, desencadeada sábado,
dia 17, alcançou pleno ê
xito, a exemplo das ante�'
riores. Poi a décima cam

panha, onde vacinou-�e
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