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JARAGUÁ DO SUL ,.... CIDADE SfMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

Apae Será da CrS 80 bHhões o orçamento do município
, A Secr�t�r�a de Fínan- pe,C:Juenos comércios va- fé;lJe de implantação e de

ç�� e a Divisão ,�� Conta- �eJlstas:, para aten�limento verá chegar a Santa Cata-.

b�h,dade da Prefelt,ura Mu-
.
as famíltas de baixa ren- rina (Florianópolis),· neste

nícípal de Jaragua do Sul da, O programa está em mês de setembro

��� ��n�;�!��n:O e��b���� Jaraauá B O IC'M, 'da
.

a'a,0:8.'to,'
mcipio, do exercicro de

' 6 &
1986, que estima as re-. A arrecadação do ICM anterior, de 18%. Do total, :

ceitas e fixa as despesas. no mês de agosto, recupe- Jaraguá do Sul contribuiu
. Segundo o prefeito Dur- rou-se parcialmente do com Cr$ 9,791:569.531;,
val Vasél, o orçamento de- resultado negativo que que foi a arrecadação do ','
verá atingir a Cr$ 80 bí- havia apresentado em ju- ICM de agosto.
lhões, inclusos aí os or- lho. Cresceu 14%. nomíria- De janeiro a egostô. a,

çamentos do Samae ê' da is sobre julho, períodos arrecadação' do. ICM, do ,

Ferj. A pavimentação con. de 'Vendas a que 'corres- Estado totalizou -um trb,.
. tinuará como meta priori- ponde o recolhimento do lhão e' trezentos milhões'
tária e o Executivo Muni- mês de agosto. Coube, no de cruzeiros (Jaragué . dO':
cipal tem prazo até 15 de mês passado, ao. Estado, Sul recolheu Cr$ ,55,150;
outubro para remeter OS Cr$ 175 bilhões e aos Mu- 969:090'), No ano passado,
documentos orçamentári- nícípíos, Cr$ 43,9 bilhões até a-gosto, .havíam .. sido :

os à Câmara, contra Cr$ 152,9 bilhões arrecadados pelo Bstade, �

recebidos pelo Tesouro' Cr$ 328,6 1:?ilhões,'. dos
,

O Chefe' do Execunvo: Estadual ein julho, Cr$ quaís nosso mumcipio
Municipal informou tarn- 38,4 bilhões atribuídos aos contríbuíu com. Cr$ 12.
bém que durante o encon- municípios no mesmo mês, 171.924.118,
tro de prefeitos peemede- A região fiscal de Join- -No mês de agosto, o ICM
blstas realizado no final ville foi, como tem sido recolhido por Jaragué do
da semana passada. em A�

"

regularmente, a maior ar- Sul somou. Cr$ '9.791.569
raranguá, contactou com recadadora. Seus 11 mu- 531, contra os Cr$ 1.799,

'

o diretor regional 'da Co- nícípíos. capítanéados por 989.063, em agosto de 19
bal, Drv Wilson de Lucà. Joínville e Jaraguá do Sul. 84. De um ano para outro,
onde obt.eve informações

,

concorreram com Cr$ 36 no mês, o aumento foi de
acerca-de programas de- 3 bilhões em agosto, apre- 4"43,98%, representado pe
senvolvídos pelo órgão é sentando o. substancial lo superavit do período de

'que deverão ser ímplan- crescimento, sobre o mês Cr$ 7.991.580,498,
tados também em Jaraguá Draga

., d
· "

do SuL Um deles é o ca- VIra' esassorear, os rIOS
minhão ambulante (merca. O Departamento Nacio- conforme acerto Já ürma.
do), que atenderá, em de- nal de Obras e Sanea; do, No início do proXimO'
terminados dias dó mês' mento-'DNOS, via o díre-. avo, a ,�raga retif.icara o

e� regiões de, n;ta�or ca-: tor, regi�nal, Dr. Aíonso-. Rio Jar.aguá, nas "p:rOX-i-
,rencla do municipio. ��-,' V:elga FIlho, c�n:firmou a mídades da, POJ1te �ª:��,s
tro programa sena, a In-, vinda � �aragua, do Sul, Sobrinho (que, deIhâ\�.à:_
troduçao dos produtos da nos proximos días. de u- Ilha. da Figueira), cujo
rede, S?mar em pequenos ma draga para execução projeto j� está pronto, em
e médios Varejistas dos de diversos trabalhos, co- vias de. ser executado. dís

bai�ros e periferias, que mo desassoreamento dos .se Durval Vasel, o pre-

"O Ctt d' " d"
.

,
seriam comercializados rios" extração de areia e, feito, para quem, O seu

,

.

,

...on. es a o " encena o aqUI ?ela Cabal cam os vare- retificação do leito,' para bom relacionamento com

O. Grupo ,de Teatro procupa traduzir o cará- Jl�tas e" estes, aos consu- maior fluxo a vazão das superintendestes e dire

"Tuiuti"; des Curitiba, quê ter. sócio-cultural .

como;
Imdores, C?ffi preços ta- águas; evitando, destarte, tores de órgãOS federais,

figura em seu elenco tre- aspectos emocionaiE' IW
belados (�hmentos bás-;,- o �lagamento' e represa- , reverterá em grandes ��

ze" atores, encenará aqui, qual está _inserido o ser-
cas) e abaIXO do mercacjo,. menta quando das enchen- nefícios à comunidade.

no dia 21 de setembro, às tanejo da época,
A Cabal tem hoje no'Es- teso que já estão' sendo via-'

20h30, a. peça "O Cöntes-'"
tado 400 postos da rede bilizados.

t d ' "O
Somar, em 85 munidpios." A draga ficará no nii- ---..,..;-------

a o'" A promoção é da Contestado" vem 'nimo um ano no munid- SEMA A
Fundação Culturàl de Ja- sendo encenàdo desde 19 O Programa de Allmen- pio e o primeiro trabalhó

' NA DA P, TRIA

raguá do Sul e ,terá por 74, sempre com g,rande tação Popular (PAP) é ou-
"

-

A Semana da Pátria. em

l'''cal o' s'ala-'" .da Co'm'UI11'-
.

" sera a retuada de areia Jaraguá ,do, Sul. encerra·
v '" sucesso, O custo 'do in- tro que, poderá. chegar a f d d A

.
dade Evange"I'ca Lute'ran',a:.' 'J'

.'

aos un os o gropeéuá- se hoje, dia 7. Às Bh, ha-
� gress_o será de apenas Cr$ araguá do Sul a médio rio. 'Ate', o fI'nal do ano

,. •

Ad'
vera cerimonía civica de-

peça, e autoria de Ro- ' 2.000. A SCAR cOc.promo- prazo. Conforme o Prelei- ,el,.a cu'stara� aos' cofr'es nIll- f
"

rn" J
", . ron_te a, Prefeitura e, às

,
,ano 'osé. Borelli, cata-' ve a vinda'do Grupo a to,· onze pródutos básicos nici'paI's Cr$ 69,000 a hora 9h

'

nn d
'

"

, o desfile cívico, na

ense
.
e Porto União, Jp,_raguá>'

"

seriam:comerciaHzados em e eIl} 86, gratuitamente, Marechal Deodoro,

Acidenta! E velocidade! E descuido! Vamos cooperar,com a 2a. Campat··

pede micro-ônibus
Estado

A 'Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais
de Jaraguá do Sul, enca

minhou ao Governador do
Estado, Esperidíão Amin
Helou Filho, um pedido
de doação de um micro-ô-.
níbus, para um melhor

desempenho e atendimen
to da' clientela, A.entída,
dê expôs um arrazoado
de questões, como por, e
xemplo, o atendimento,
neste ano, a 80, excepcio
nais, não somente de Ja

taguá, mas,' também, de
Guaramirím, Corupá. Sch
roeder e Massaranduba,
dispondo para o atendi
mente de .apenas um veí
culo Kombi, o qual dia
riamente percorre em tor
no de 150 quilómetros.
De acordo com o presi

dente Alvaro Mann, o mí-

ao

cro-ôníbus vma de en

contro às necessidades da
APAE, haja 'vista que a

entidade pretende atender
no próximo ano a 100 cri

anças, criar o setor de a

tendimento aos dependen
tes, admitir novos funcio
nários para criação de u

ma equípe volante no in
tuito de dar atendimento
domiciliar, proporcionar
cursos para técnicos e pro- .

Iessores, integrar o excep
cional à comunidade e re�

alízar palestras na co

munidade sobre a preven
ção da excepcionalidade,
necessitando, para tal, de
mais um veículo. O pedi
do foi encaminhado ao

governador, através do
secretário-chefe do Ga
plan, Francisco de Assis
Cordeiro.

•

SEMINÁRIO SOBR.E AGROPECUÁRIA DIA 10
'.

Objetivando a dinamização da agropecuária
no munic1pio,· a Ilmater-SC;Acaresc, com a parti
cipação da Prefeitura Municipal e da Seara A

groindustrial, promoverá o I Seminário Munící
pai sobre a Agrepecuärta de Jaraguá do' Sul. O

'aecntecímentc está marcado para o dia 10 de se

tembro, terça-feira, das 8 às 17 horas, no Sa-

149
.

Paroquial da Igreja' Matriz São Sebastião e

deverä reunir Iíderes da sede e do meio rural e,

etitre outros assuntos, serão debatidos custo de

p.rodução do arroz irrigado, ninho, crédito rural,
Proagro e. Valor Básico de CUsteio. O· Seminário
será' aberto pelo prefeito Durval Vasel, seguido
da ,amostragem da sttuação agropecuária do muní
cípío, perspectivas da agropecuária da, região, .

palestra, trabalho em grupo, apresentação dos

trá�albos .

e avaliação' do Seminário.

,ARTAMA fxp.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Enlace Schneider '-
Na Capital do Estado de
verá desenvolver-se no

��óximo sábadoçdia 14 de

s\tem,bro de 1985, um .en

c5ntrp social que reunirá

a� sociedades .de ,,' .Floria
nópolís e Santiago do Chi
lê, vizinha República sul
americana. Alfons Sehnet,
dbr e Valmire Maria Stru
VJ! Schneider e Leonardo
qontreras Manfredí e UI

r�a Weglinski de Centre
räs, .. felizes da vida, con
vídám '�U largo círculo
de. amizades pára o casa

mente de"'seus filhos' He
loisa Cristina e Eduardo,
que se realizará às deze
nove horas do dia 14 de

setembro, na Capela' do
Dívíno Espírito Santo, sí-

tu��� ,na:; praça' ,: Getúlio
Vargas. iA 'cerimônia reli

gioSa será "testemunhada.
pôr:pa'fte da noiva, no cí

vil. pelos '" sr. Hans Wi-'
lhelm tH-elga) Tehart e dto
Abelardo [Heluíza Horn)
Vtanna' Filho' e 'no teligiô-,
so=pelos sr. Arnoldo (Os-'
carina)

,

Sílveíra ·e' Reinal
dÍlll' (Zeriy) Wandereck e,

por párte -do noivo, no ci
vil;' pelos sr.' Frederico'
(Traüdí) , Leyser, ' 'Sr: Pa-"
blo 'Síegel-e a sra. ,'Maria
Izabef·,"Schneider -Guen
ther e no religioso" pelos
sr.: Eduardo (Maria Eli
sa) Humerís e Jaime Gaz
murí e sita. Cláudia Con-

Gentetreras. Após a cerimônia,
os convidados serão re

cepcionados nas amplas
dependências do' Hotel
Maria do Mar.
Este semánário, convida
do,' deverá fazer-se presen, .

te a todos os atos que
nos demonstrará que este
novo par está destinado
à .rnaís perene felicidade
ambos de excelsas quali
dades, com grande afini
dade de gostos ',e senfí
mentes, um e outro dota
dos de nobre coração é'
grande alma. 'E todos os"
presentes ao consórcio,
certamente pedirão fervo
rosamente a Delle; pele
sua felicidade. A que ncs

associamos jubílosemente.
O distinto casal fixará re

sidência em Santiago do
Chile.
DROPES

& Informações
----
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19,8 5
.Cyntía Rístow, filha de Rubens
[Terezfnha] Rístow, de Brusque
SC.

Judith Veram Bússolo, filha de
José Renato (Edite Veram]
Bússolo, de Brusque _ SC.

,

Receberam com um lan-
'

ehe, as suas amigas, as
Sras. Zilda Guenther, Síl
via Frúctuoso, Neusa
Kohlbach e Nilda Stehe.
lín, ,li Flávio e Janete
Marcatto.. receberam gru
po de amigos para um

jantar; día destes. /1 Assu
mindo a presidência

'

da
AABB de Joinvilíe o Sr.
e Sra. Armínio e Edir
Marquardt. // .Contínuam
abertas inscrições para o

Concurso Bonecas Vivas
do Líons Industrial.

,

Jóias, relógios, puíseíras, anéis, 'älianças,' prataria
e artigós em ouro é na

Relojoaria AVENIpA
'�'Sempre um bom. presente à sua escolha"

,
:," N�' M�rech&l, -431,. ua Getlilie Vargas, ,l'l� 9.

Coruja
-,' .; ", A�t1g08 .íntantís; bijouterias, perfumes e

, s :> .

"> .cosmêtícos

R'epre$eIitante exclusivo dos famosos perfumes e
'� , .. '," �; cosméticos-L'Acqua Di Fiori.

,

'Rua,'Barãó do Río Branco, 168-Jaraguá do Sul-SC.
::' FONE: 72-0695

M'·_
.

�� ramac

,

Dê nöres a quem você ama. Decorações
de igreja é salão, buquês, arranjos, -plantes

'uroo 'sreluameUloentrega a domicilio. Atendímen
,

'to por: proííssíonal no ramo.

CaSa das
• '. ,..

t-

Av. Mal. Deodoro nl,l 1;121, .ao lado da Praça
Paul' Harris

Flores

Celina Cabeleireirtl8,

Muito feliz, a coluna re

gistra o nascimento ocor

rido às 8h50 do día 27
de agosto, no Hospital
São José, da Patrícia Da
niella, pesando 3Kg050, e
47 cm. Ela é filha de Edu
ardo Luiz (Beatriée Daní
elle Behling) Gomes e ne

ta dos amigos Waldemar
brecht (Cecília) Behling,

,

e de Nilo (Liane Thieme)
Gomes, sendo bisneta da
Sra. Olga Loss e de AI
brecht (Cecília) Behling.
Max (Esmerita) Thieme.
Nossos parabéns e muita
saúde à pequerrucha..
Outro nascimento mui

to festejado foi o de Wil
son Eduardo. Filho de
WUson Antönío [Rúbla
Roeder) Rebelo, o menino
nasceu no dia 30 de agos
to, às 7h30, no Hospital
São José, com 50 cm de

comprimento e :;ikg500.
De sorriso orelha-à-orelha
estão também as mani
nhas Chrístíne e 'Carine e

os avós Wigan�o (Asta)
Reeder e Waldemar (O
lindina) Rebelo. Seguem
daqui os cumprimentos
pela chegada' do "reízt
nho".
O Rotaract Clube de Ja

raguá do Sul promoverá
dia 21. às 231'. no CA,

, Baependi, a escolha da'
Garota Atlántida FM com

desfile de modas e pré-.
miação especial. As can

didatas " deverão Ee ins
crever no Bamer:nclus;
com a Noeli.'A promoção
é beneficente e haverá
venda antecipada de in
gressos.

Sexta-feira próxima, o

Baependi realiza o seu
, ,

BaUe ,da Primavera, com

o Conjunto "Jeito Natu
'rai", de Curitiba, a par
tir das 23h. Haverá tam
bém desflle de manequins

���-�':'""':"��---�-----------,-,_',,_� � apresentação d� jazz, a-

Atendimento uIiissex. Experiência comprovada em

'cortes, penteados, maquilagens e tratamento ca

·pilar, com aparelho infra-violeta. Profissionais
altamente especializados.

Rua Gumercindo da Sllva _ Fone 72-2165
" ao lado da Caixa EconÔmica

lém do sorteio de' duas

passagens Blumenau/São
Paulo, da Agêncía Cos
mos. Vendas de. mesas a

partir de 2a 'felra,
Para marcar sua idade

nova, dia 2, recebeu suas
amigas para um aprecia
do café, em sua nova re

sidência, a Sra. Laura 00-
nini ,da Silva, esposa do
empresário Eggon João
da Silva.
. Casam-se hoje, na Ma
triz, às Iõhtõ-Osnt José
Rosa/Marlete Fagundes e,
às 18h-Ivan Jair Voigt/
Nair Híntz, 'Ontem, casa

ram-se Wllly Scheibe' Fo/
Marlene Pereira, Mário
Besen/Marlt Vansuita, A
delino Meurer/Iselda Ren
.ke.

Transferida que, foi da
Comarca de Gaspar, assu

miu segunda-feifa a pro-

motoria de justiça da 2a
Vara da Comarca de Ja
raguá do Sul, a Ora. Her
cílía Regina' Lemke. Ela
substituí ,:,ao Dr: Pedro
Steil. Seja benvinda]. '

O colunista sendo dts
tínguído 'c�in 'uni "convi
te espectal", do Rotaract

'

Clube, 'párá um jantar,'
no próximo día 14, no Par-'
que Malwee, comemoratí
vo ao prímeíro ano de
serviço após, a reativação'
daquele clube de serviço.
Bastante 'com::orrido,

quarta-feira, o encontro
dos radiodifusoras, da re

gião 4, da Acaert, quando
,

da passagem dos 37 anos

da Rádio Jaraguá. Um al
moço no Baependi e jan
tar no Parque Malwee,
confraternizou os radiodi-

.

íusores.
'

No flagrante, 'a presença das debutantes/85 do
C.A.Baependi,' na residência da Sra. Lenlr Fagun
des Koch, quando ,formalizavam o convite às pa
troneses Sras. Dalva Bertoli Cristóvão e Lenir
Koch. Da esquerda à direita - Silvana de Oliveira, >,

Verediana Luiza VaseI, Gianni Valduga Cruz, Da- ,

"

nieHe Schreiner, Lucht, Dalva Bertoh Cristóvão,
Nadja Simone Leutprecht, Danielle dos Reis Gumz, :,
Romi Adrtani Poffo, Fabiola do Amaral COsta,
Lenil' Fagundes Koch, Anita de Souza e, Rosane': '

Mara Schmilt. Além das dez meninas _ moças, de�
butarão ainda: de Bnisque - Cyntia Ristow �,Ju�.. _', '

ditli VeTam BúSsolo; de Joinville " PatríCia Stein'
e Sílvia Gofferjé e, de Rio do SuL:.. Patricia Andréa I ':Santana. '

"

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Executivo mostra'
o prefeito Durval Va

sel forneceu a imprensa
o relatório dos primeiros
vinte e nove meses de sua'

administração, onde mos

tra. os gastos e os atendi
mentos' feitos. No âmbito
da Secretaria de Admi

nistração, Finanças e Bem
.

Estar Social, os atendi-
mentos índíviduaís ao pú
blico somaram 12.875, is

to é, 5.4;37 em 1983, 5.076

pessoas atendidas em 19
84 e 2.365 no primeiro se

mestre deste ano. A uni
dade sanitária da Vila
Lenzi atendeu, em novem

bro e dezembro do ano

passado a 980 pessoas,
326 consultas e 25 famí
lias visitadas e, no pri
meiro semestre de 1985,
3.221 pessoas

.

atendidas,
1.315 consultas e 30 íamí-:
lías �isitadas: Ö atendi
mento na área é de 686
famílias.
Quanto a desapropria

ções de terrenos' para a

-berturas de ruas . (arrua
: mentos e prolongamentos)
e para edificações e ex

ploração de' saíbreiras,
,nestes 29 meses do atual

. governo municipal, o to
tal atingiu a 196.451,82
m2 de áreas, num inves
timento de Cr$ 836.851.
809. No ítem pavimenta
ção de ruas. o total geral
soma 131.398,SOm2 de ru
as pavímentadas., com um

custo de Cr$ 2.591.331.
757, sendo 23.000m2 de
asfalto em 1983, 45.203m2
de paralelepípedos e lajo-

, tas em 1984 e 63.195
.
.50m2

no primeiro semestre de
1985, onde já foram inves
tidos Cr$ 2.044.521.201.
Para aquisições de via

turas e. máquinas à frota
municipal, investiu-se a

té aqui. segundo o rela
tório, Cr$ 820.91-9.681 .em:

as obras dos 29 :meses
ram .colocados, c/investi
.mentos que -atíngíram a

c-s 549.222.763. Um total
de 1.395 bocas-de-lobo e.

ligações de esgoto foram
confeccionadas e reíorma-'
das, totalizando Cr$ ,,1.
734.575. Quanto a -boeíros
novos e reformados (obras
de arte)' somaram 58 uni
dadee. no valer de Cr$ 76.'
712,907.

Some-se a isto, ainda,
248 reformas e constru

cão de·.4· novas pontes;?
pontilhões 'e pontes pén
seir: no valer de Cr$ 229,
576.978

-. pela admln.stra
ção municipal jaraguaen
se .bem como, reforma e

.13 caminhões, 2 camione
tas, 1 Diplomata Chevro
let. 1 Kombi. 1· Fusca 14

máquinas 9 caçambas. 2

tanques de irrigação, 1

compactador de lixo e 1
construções novas ele pré=semi-reboque com som.

Estas mesmas viaturas e ..dios, escolares, que sorna-

máquinas Consumiram no
rain' Cr$ 394,398,368, Va�
sel destacou tambéÍiÍ a

período, 1.231.101 litros
de combustiveis. com um

.

construção' de muros nos

custo de Cr$ 806.888.681. Cemitérios Munlcipais e

E para a reposícão de pe-
na Prefeitura, além elas

ças e' mão-de-obra " garagem: 4 salas de aula

municipalidade Ja mves� "com sanitários. 2 unida-
des sanitárías. monumen

tíu Cr$ 1.218.404,649. As.
to elos Veteranos da FEB,viaturas rodaram' 2,869.,

172 quilômetros e dEi má
quinas trabalharam duran
te 45.219 horas.

Para revestimentos. e
melhoramentos . das vias

públicas, foram transpor
tadas, no período, 93.922
carradas de material (sai
bro e barro) e, para UrI

gação de ruas e recolhi
mento de lixo, transpor
tou-se 27.423 carradas. Já.
a Divisão. Agropecuária
atendeu a 10,283 animais
e foram plantadas 6.137
árvores em diversas' ruas,
num custo de Cr$ 20.630.
500.

A fábrica de tubos in
dustrializou 34.844 unida
des, de diversas bítoras.
sendo que 40.914 tubos fo�

.. PERFLEX
RUA JOINVILLE. 1839· JARAGUA DO SUL: sc

FONE; (0473) 72.()996

Persianas horízontaís e verticais, vidros

temperados, box para banheiros,
divisões, toldos, portas sanfonadas, lumínosos

e serralheria em alumínío.
Coasulte-nosl Qualidade e preço é conosco.

BEM-ME�QUER
PRESENTES

Tem como novidades champoos, água fresca,
col!"nias, óleos p/banho, cremes hidrata:gte"" sa

oonetes, iIisensos, 'sachês e �nalS de 60 'qudclr0s"
difelentes para você presentear.
Portela.nas pintadas a mão com 15% de desc!.mto.
.Rua Preso Epitácio Pe_ssoa, 68 - ao lado do Corpo
de Bombeiros.

duas rampas de vôo Iivre
mictório publico" parque
'infantil, 7 trevos ajardi-
nados. 35 abrigos de ô
nibus, reforma e adapta
ções na rodoviária e o

posto de ínforrriações tu
rísticas em fase de aca

bamento.

Réu
,

e

absolvido
.

EIn sessão presidida pe-
.

16.Dr. Carlos André Mo
reira Juiz de Direito da
2" Vara Cívelda' Comar
ca de Jaraguá do SaL o

Tribunal do Júri esteve'
reunido' no dia 27 de a

gosto. para julgar o pro
cesso em' que era réu Lou
rival Neves de Souza, a

cusado de no dia l°de
c março de 1985, por volta
das 16 horas, ter 'assassi
nado em Corupá, com. três
golpes de faca.. a sua a

rnasia Márcia Pereira
Cardoso, Como advoga.
dos de defesa atuaram os
advogados José Alberto
Klitzke c (que fp,zia sua es-

.

tréia) e MuriÚo Barreto
de Azevedo e na, acusa
ção 'o promotor de iusti-

.

ça Antônio Carlos Bta.sil
Pinto, outro estreante em

juri.

Municípios terão reeursos/Hird

POVO

Bancários locais
em greve no

Os bancários de todo o

País decidirarrr, sábado

passado, no XII Encontro
Nacional da categoria.re
alízado em Campinas. S.

Paulo, entrar em greve
no próximo die 11, quar
ta-feira, caso. os banquei
ros continuem irredutí
veis e resistindo às rei

vindicações da categoria,
Os bancários de Santa
Catarinà: e em especial os
da região Norte realiza
rão no dia 5 (em Joinvil
le) e no dia 9 (em Jara
guá do Sul), com os sindi
catos patronais. encontro

para um posicionamento
frente a questão.
José Pêra Neto, da De

legacia do Sindicato dos
Estabelecimentos Bancá
rios de -Joínville em Ja
raguá do Sul. participou
do encontró em Campi
nas e afirma que está tu
elo .preparudo para a grec
ve. 'A categoria está, sen
do mobilizada para no

dia 11 deflagrarmos gre
ve geral no país. que se

estenelerá à princípio, nos

dias 12 e 13. Nós, os ban-

Udo representa
A Bancada do PDS de

Barra Velha, na Câmara
de Vereadores, formada

pelos edís Walter Manrio
Zimmermann (presidente),
José João Patrício, Wal
dir Tavares, José Acácio

Delmônego e Marlene da
Costa Reinert, em ofício
dO' governador Esperidião
Amin, datado de 22 de a

gosto, indiéaram o Supe
rintendente da Fundação
Catarinense e Cultura. i j,
do Wagner, para repre-'
sentar Os interesses junto
aos 'ó_Tgãos do Governo
do Estado, em função de

que o representante legal,
o ex-deputado Octací!io
Ramos, hoje encontra-se
no Tribunal de Contas, o

cupando o cargo de'Con
selheiro daquela,Corte.
Anteriormente, o dire

tório do PDS de Pomerode

PÁGINA 03

Os advogados do Jeu

defenderam as teses de

legítima defesa e violen
fa " emoção 'e a selÍ.l ença
final assinada pelo Juiz de
Direito foi a absolviçã.o,
pois o corpo ele jurados
assim entenclel' sob ét1e-

. gação .. de legítima de.fesa.

Uma comissão de catari
nenses composta por téc
nícos elo Gaplan e depu
tados. acompanhados por
dois técnicos do Gover
no Feeleral. permaneceu
de 19 a 23 do corrente
mês de agosto,

.

em Was
hington no Banco Mundi
al. onde acompanhararr.
o trabalho de discussão e

üná]ise do projeto de a

poio ao desenvolvimento
urbano em 190 município'
Os do Estado. Ficou defi
nido que o valor do fi
nanciamento do BIRD se,

rá de US$ 24,500.000, re-

poderão entrar

dia 11
cários, não queremos a

greve. Esperamos que os

banqueiros sejam sensí
veis às nossas principaís
reivindicações, que são a

estabilidade 'no emprego,
reajuste trimestral, não
compensação do adianta
mento, salário inicial de

'

Cr$ 1.500.000, gratifica
ção semestral, fim do' ho
rário gratuito e respeito
às 6 horas diárias", disse
Pêra, que criticou os fa
buloscs lucros líquidos
dos bancos. "de maís de
500%, enquanto que nós,
funcionários. somos espo-'
liados e explorados".
Em Jaraguá do Sul uma

ampla mobilização da
classe está sendo feita pa-:
ra·a greve, devendo ín-.
·:Jusive haver piquetes de-.
fronte as agências . ban-.
cár :1.'",s, conforme Pera Ne
Lo. Para o delegado doi
Sindicato dos Empregados;
em Estabelecimentos Ban
cárias a classe está unida,
pois 'a' luta é' d.e todos,
que desejam meJhl1flJs'
salariais Ei outros 'benefl
cios que considera juslos.

Barra Velha
havia feito idêntica repre-·
sentação a Udo Wagner.
O Superintendente da F
Cc. informou que neste
sábado, dia 7, às 16 ho
ras, no Colégio Estadual
Teresa Ramos, em Co ru
pá e domingo dia g, às
10h30 e às 15h, no Clube
Atlético Baependi, o Gru-í
po de Teatro Independen/
te de Florianópolis. apre
sentará a peça infantil
'Os Três Porquinhos e o

Lobo Mau". E no-dia 14,
durante o baile do chope
da Associação. Comercia 1,
Indust . ia 1 e Agrícoki . de
Guarâmírím. na Socieda-
de Diana, às 22 horas, o

Grupo Folclórico Gérmã
nico Silberfluss. de Rio
Bonito, Joinvilte. fará' u
ma apresentação, com o

apoio da FCC.

presentando 35% do va

lor do programa global,
com uma contrapartida do
Estado de 65.%, com Iínan •.

ciamento de 15 anos, çbrr1
3 de carência e 12 de a

mortização. Desse tatar,
55% serão destinados' à
infra-estrutura urbana;
20% em máquinas e equi
pamentos; 9% de apoi9 ii.
agropecuària; 12% em,: as"
sistência -técnica e 5% 'em

habitação."
'

I

T0dos os munj_dpié� do
Vale do ItapQc.u sei�ô be
neficiados com os recur

sos do BIRD.
-_ .....- � ""
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- EDITAL -

AUREA MüLLBR GRUBBA, Tabelii
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca

de Jaraguá do Sul, Bstado de S. Catarina, nà forma da
. lei, etc.

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos centra:

Ana Adélia Americo Pereira, Rua Padre Alberto,
sn, nesta _ Comércio e Repres. Eliane Ltda., Rua
Carlos Jordan, 175, nesta _ Feliciano da Cunha,
Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira, 1089, nesta _

João Sérgio Cani, Rua Mal. Ploríano, 8, nesta _

Mattstela Fietz, Rua Joinville, sn, nesta _ Marco
Antônio de Araujo, Rua Bmílío Stein, 180, nesta _

Wilmar Kruger, Rua Preso Epítäcío Pessoa, 3030,
nesta.
E, como os dites devedores não foram encontrados

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

-, fareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da .lei a fim de liquidar (i) seu débito ou então
dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi
dOi títulos protestados na forma da lei, ele.

ns/Jaraguá do Sul, 05 de setembro de 1985.
A.area MUller. Grubba • Tabeliã de Notas e

.)fieial do Prot�tos do Titulos da Comaroa 4. l.do Sul

.,Paróquia São - Sebastião
INFORME PAROQUIAL DE l\4ISSAS

Dia 01 _ Sábado
Santo Estevão - (festa) - 18h.
Ilha da Figueira - 19 h.
Matriz São Sebastião - 19h.
São Luiz Gonzaga - 19h30min.
Díà 08 _ Domingo
Matriz São Sebastião 7h - 9h e 19h.
São Judas Tadeu - 8h.
São Cristóvão _ Bh..
São Francisco - 9:30h.
Santo Estevão _ 9:30h (festa) c>

'Gruta N.S.Perpétuo Socorro - 15h.

\Dia 21 de setembro (sábado) à noite, na Matriz
.churrascada de confraternização. Todos estão
convidados.

Posto - de Vendas Marcatto
,('bapéus, bonés vízeíras, camisas, shorts, bermu

das e cordas.

Fm frente à fábrica. Amplo estacionamento.

SPEZIA & elA. lTOA.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

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

querdo _ Fone 72-030.0 _ Ja,raguá do Sul _ se ..

Se o seu problema é gelo, não
se preocupe. Venha falar .co
nosco. Temos pera pronta en

trega.
, .... GELO E SORVETES
'J" , "PINGUIM"

J Rua Angelo Rubini, 1.119 -

1<. ,;! Barra do Rio Cerro (fundos do

j
ß'.: Sup. Benthien) - Fones 72-�181

. L I

e. 72.0599.

125 ANOS DA FAMlUA EMMENOOERFER NO

lJRASIL
(conclusão)

Antonio Emmendoerfer
Antõnío, que ihe$!ou ao Brasil com 5 anos de

idade, exerceu póstenormente a profissão de pa

deiro e confeiteiro. Viajou à Europa, esteve nos

Estados Unidos, trabalhou no Rio de Janeiro e na

reetão Sul de Santa Catarina, onde estava sendo
construida a estrada de ferro, "Dona Tereza Crís
tína". Casou-se em 1884 em Brusque, com Rezína
Gern. Mudou-se para aGspar, onde manteve pa
daria. Tendo-lhe falecido a esposa, .'asou-se se

Runda vez com Carolina Werner. Deixou 7 11-
Ibos: Aloisio, Bertoldo, João, Antônio Símplícío
e Lúcia Josepha (falecidos em tenra idade) . e

Carlos Tito (Frei Ernesto).
Aloisio, que passou a residir em Itajai, teve.

os seguintes filhos: Aloys - Pílho; Felisberto, Leo-
'

nardo Teodoro, Digna Lúcia" Cecília (Irmã Cla

ricia), Veneranda Agatba,. Clara Maria, Carlos

Victor, Benne, Rosa e Afonso (Padre).
Bertoldo deixou 3 filhos: Arno e Henrique

(falecidos) e Gil Cácto que reside na cidade Rio

Grande - RS.

Remigio foi pai dos seguintes filhos: Fúlvio e

Moacii: que se criaram em Blumenau.
Na ocasião do primeiro centenário, os Em

mendoerfer promoveram um encontro e almoço
festivo, na Pecularía do Rio�olha, em Jaraguá
do Sul. Neste ano (1985), no qual se completam
125 anos dos mesmos no Brasil, o encontro será

realizado em Itajai, para o qual são convidados

todos os descendentes da estirpe. Este encontro

se dará, no dia 22 de setembro.
Pe. Bernardo de Claraval Emmendoerfer-SCJ

,

e

.Dàvio

. OTIMA OPORTUNIDADE
Vendo ou troco por terreno, uma casa em alve

naria, de 234m2, construída sobre terreno de 4.

120m2, no centro da cidade. Tratar pelos telefo

nes 72-0091, 72-0988 ou, ainda, 72-2990.

,A Associação dos Municípios
(Amvali), participou nos días 22 e

Laguna, do 4° Congresso Estadual
Municípios, através do presidente
&0 secretárió-executivo Dávio Leu.
tos mais. importantes destacam-se
forma Tributári-a, nova Lei Org"'
Catarínenses e .também, o d�sposto
24.07.85, que dispõe sobre a apli
pios de, no mínimo, 25% do total d
dados e transferidos na manutenção
to do ensino em todos os graus,

.

lar. A lei regulamenta a Emenda
24, conhecida por·' 'Emenda CaIm
tender de Dávío Leu, secretário
e ex-prefeito de Massaranduba, é
riedade que está sendo cometida

ções municipais e estaduais, uma v

menda estabelece um, percentual a

União; n,a mesma' área {educação]
Segundo Dávio Leu, o' percen

o IPTU e o ISS no que se refere a

e todas as demals receitas transí
ITR, ITBI, IUM, FPM,IUCLG e out

nícipíos, ainda no orçamento deste
às normas em vigor.

.

CONTRffiUIÇÄO DE MELHORIA
Promovido pelo IBAM reell

de 27 a 29 de agosto, o Encontro
Contribuições de Melhorias .do
dos os seis municípios da micror

tapocu, coordenados pelo Sr. Dá'

objetivou colher 'subsídios para
í

cobrança de contribuições de m

públicas a serem realizadas pelos
gação da Amvali que 'pártíclpou do
rá minuta de ante-projeto-de-lei,
logo discutida com' os preféitos
possivelmente ainda no presente
minhada às Câmaras de Vereador

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL
EDITAL DE PRAÇA

O Doutor José Guilherme de Souza, Juiz de di

reito da I' Vara da Comarca de Jarazuá do Sul,
EStado de Santa Catarina, na forma da Ieí, etc ...
FAZ SABER (em resumo. art. 687 do CPC) a se

Quinte: - Venda em l� Pracar- Dia 1.10.85, às 14:
00' horas. Venda em 2a Praça: - Dia 21.10.85, às
14:00 horas. por quem mais der e maior lance o

f8recer.- LOCAL:- Edífíclo do Fórum desta Co
marca. EXECUÇÄO NI? 9.314. - Exequente SUL
BRASILEIRO - Crédito, Financiamento e Investi
mentos S.A. _ Executadas ADELIA LEMKE HAN
SEN e DARCI BECKER MAAS. - BEM A SER PRA-

. CEADO: - 1) Duas áreas de terras anexas, situa
das nesta cidade no Iuzar Vila Nova, à Rua Gua
ramírím. perímetro urbano da cidade, contendo
ambas a área total de 1.556,00 ms2., sendo que a

primeira área mede 56,00ms" de frente por 26,00
ms., de fundos, ou seta a área de 1.456ms2. íazen-.
do frente com' terras de Tomé Zímmermenn, fun
dos com terras de Alfredo Klein e entre terras

de Mízuel Mueller e ditas de vendedores Celes
te Ronchi, a sezunda área mede 04,00ms., de

frente por 25,OOms.2, de fundos, ou seia. à área

de 100,OOms2, fazendo frente. à Rua Guaramírím.
fundos com terras de comprador e entre terras de
Tomé Zimmermann "e ditas dos vendedores João
P, Ronchi, rezístrado no/Cartório do Rezístro de
Imóveis sede desta Comarca sob nO 40.208, li
vro n" 3-U. às fls. 101. Avaliada .a metade em Cr$
8.0000.000,' - Nos autos não consta qualquer ônus
ou recurso pendente. Dado e passado nesta cida
de de Jerazuá do SuL aos 27 dias de azosto de
1985. Eu íAdolphc Mahíudl, Escrivão" o subscrevi.
rosa GUILHERME DE SOUZA-Juiz d� Díreíto

COLUNA DO

No dia 18 de agosto foi r
tha Fechada à nível de Diocese,

Sul, da. qual participaram jove
várias cidades: Foi um dia de
onde os jovens puderam reco

e refletir se realmente o estão
dia-a-dia.
ATIVIDADE DE SETEMBRO
01 - Houve um Encontro de
vllle.
05 a 08 - Está se realizando o

lino, no Centro Shalon.·
22 - Em Joinville haverá o

sano de Juventude, em comemo
ternacional da Juventude.
28 - Haverá reunião mensal do
início às 16h30. Após esta reuni'
Jovens (Grupão) reunír-se-ão pa ,

tos de reflexão e troca de e

Comunidade Nossa Senhora das
ra do Rio Cerro. (Eliane Lourdes

LANCHONETE EM

Vendo lanchonete completa elIl

Rua Luiz Abry, 215; -centro. Tra

'pelo Fone 87-0260.

Clínica Velerinária
SCHWElTZER

. D.I.. WALDI!MAR SCHWI!ITZIR

eliDi<;a de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
raio x, internamentos, boutíque.

Rua JOblVil.., n' 1.178' (em fre'nle ao Supermercado Breithaupt)
Pu.. '2--0910 Jaragm\ do Sul. Santa Cat.riRa.·

-
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Ensino . e Educqçã:o Jaraguá· vai a Feira de· AUmentos na Alemanha
REVITAUZAÇÃO CUR
SOSjMAGISTERIO
,Uma experiência peda
gógica vem sendo desen
volvida na região escolar

polarizada por Jaraguá
.

do Sul. Trata-se da revita-

lização 'dos cursos de ma

gistério de 1 a a 4a séries,
cuja proposta partiu da

constatação de evazíamen
to da liabilitação em ter

mos de qualidade de ofer

ta, apontadas pelos educa

dores. e demais segmentos
da sociedade, atingidos
por um produto distanci

ado da realidade atual. E
uma experiência nova: da
Secretaria da Educação de
Santa Catarina, implanta
da no início do ano leti

vo e que tem como fina

lidade principal a melho
ria qualítatíva na prepa
ração do futuro proíessor.>
Uma escola por UCRE

participa da . experiência.
Na' região, vem sendo de
senvolvida no Colégio
Estadual Prefeito Lauro
Zímmermann, de Guara- PROJETO PILOTO/L'N
mmm, funcionando em . GUAS ESTRANGEIRAS
duas turmas do 2° ano dê O Projeto Piloto _ Im-.
magistério. Tal experiên- plantação de Línguas Es
cia será reavaliada den- trangeiras no 1° Grau ..

tro de três anos,
.

para a
vem sendo desenvolvido

observância dos pontos
.. com sucesso em Jaraguá

positivos e negativos e_ a do Sul atingindo alunos
sua implantação' ou> E-ao. de 5\1 à 8a séries das esco-

las integradas ao CIP (Ro
CURSOS DE EDUCAÇÃO 'land Dornbusch, Heleodo-
NÃO-FORMAL

ro Borges e Cruz e Souza)
Recursos da ordem de

e do Colégio Abdon Ba�
Cr$ 4 milhões foram des-

tlsta, Foj implantado e3te
tinados à região, para a

ano e objetiva dar ao a

implementação. do ensino Iuno OPÇã0 na escolha d;)
supletivo, para a expansão .língua estrange;ra e a l�
da educação não-formal,' senvolvê-Ia. As línguas
destinados ao material ·de alemã e inglesa fülam as
consumo e pagamento de mais optadas. São profes
pessoa'l. São cursos que sores: Iracema Bauer, Ur,
objetivam orientar técni- .sula Hörst e Edemar Eins
cas 'para formação ue tra-

feld (alemão) e, ainda,.
balhos manuais à mães e Magali Lenzi, Carla Abu
jovens carentes, para que mansur e Neuza Rezende
possam' contribuir na ren- .

Machado (inglês), todos
da familiar. Em Massaran- treinados na parte peda
duba será desenvolvido o

gógica pela UFSC e lns
curso de corte e' costura

tituto Goethe (Ctba,).
e, em Jaraguá, Guarami-
rim e Corupá, cursos. _de
pintura em tecido e gesso.
No total são 45 horas/a
ula' recebendo as 'partici
pa�tes todo

-

o material.
Em Jaraguá. funcionará. no
salão .da Capela. na Barra
ào Rio Cerro; em Corupá,
no ,salão paroquial; e�
Guaramirim, na Escoll:!,
Básica São Pedro e em

Massaranduba. no Cólégio
Estadual General Rondon,

DIA INTERNACIONAL/
ALFABETIZAÇ.ÄO
Comemora-se a 8 de se

tembro, o 'Dip. Internacio�
"nal da Alfabetização. AI

fabe'Üz�r,
.. '

num. sentido

amplo, : é um proeessö,
complexo que visa a for-

mação integral do aluno, Ö secretário da 'Indús- metros quadrados, gratu-
· Para a pedagoga Ana Ma-

tría e do Comércio, . Ete-
.

itamente. Em 1983, a feira
ria Poppovíc, .alíabetízar

valdo da Silva, .confírmou de Anuga registrou a par
é aumentar as posslbilida- a participação de algumas tícípacão de 4.885 empre-
des de viver bem, de par- e1npres.as catarinenses fia .

ticipar nas atividades cul-
"Anuga/85 - Mercado W ischralturais e se integrar no Mundial da' Alimentação",

meio em que vive. É en- marcada para 12 a 17 de
.ríquecer o pensamento 8 outubro deste �ano', em
a cognição,' melhorar a Colónia. República Fede- Em assembléia realiza-

.

Jackes Krause, tesotlreiro.·'qualidade de vida, elevar
ral da Alemanha, o maís -da no dia 29 de agosto, geral Arthur -Orthmanu.a pessoa a uma condição

.

importante' evento ínte.} foi eleita a Comissão Exe- 10' tesoureiro Jaímor 'r)e_de vida, elevar a pessoa nacional de promoções co-
.cutiva Provisória da Ju- rito, suplentes _ Ricardo

· duma' condtção vhumana ' " Ä" dutos ali h idt W ld
'

Mül-merciais. ue pro 1 -

,v.entude do i'Jartido do Sc rmnt. a ermro u _

mais desenvolvida, E ain- menticíós. A participação Movimento Democrático ler e Orli Luiz Koerig;· da, aumentar .as possíbili- de Santa Caiarina' está
Brasileiro (JPMDB) de Ja- delegados _ Adolar Wís;dades de comunicação do d "c o'rdenada pela' chral .. \ Volneí vMercelínosen o Q. 'raguá do. Sul, em ato queuma pessoa. melhorar sec' Secretaria da Indústria e., contou com as presenças, Pereira' e Jackes Krause,'

.

us meios, de manifestar
do Comércio e pelo Cen-

dentre . outras, d o Ontem à noite, na sede dásensações e sentimentos.
tro de Comércio" Exterior .' presidente .da JPMDB de Diretório do

_ PMDB, na R.É fornecer instrumentos de Santa aCtarina com o
Joinville Amarildo dos Reinoldo Rau. realizou-sebásicos pare aquisição e' apoiá do Departamento de
Passos, do presidente da. a primeira. reunião

.

parácomunicação do conheci-
Promoção' Comercial do 'JPMDB de Itajaí Érico traçar as diretrizes da J

mento humano, Pela passa- . Ministério das Relações Laurentino Sobrinho e do PMDB em.Jaraguá do Sul,gem da datá, felicitamos
- Exteriores .e da Ca,cex. ex-pr-esidente -da JPMDB em ação conjunta com -i;la todos os professores/e- .

Àté o momento, já c'oa-. de" Joinvílle e candidato própria comunidade, on-ducadores do Vale do r.
dfirmaram: sua participa- _ à presidência" da JPMDB' de foi questiona a a p�:tr�, ..tapocu, pefo importante . .'.

d
'

' ção as seguintes empre- Estadual, Jaime Duarte, A' ticipação decisiva a- �lu- "��papel que desempenham
sas catarínenses: Germa- Executiva Provisória te-

.

ventude
, nas últimas. �l.�i�•.r ;'no seu mistér:

no Stein, de, Jo
..

.nville .ré mandato de noventa di- la 1
.

cões. razão pe
..

qua: ,."�Q,".
(conservas e.doe '25.); I.. ndú..

s-
.. a�. quando e

..
ntão uma no. -

entoTo em do- p-'a'r" ..
'

segmen o J v. . -'-'" " .

trtas Reuníd.. a,s .. Jaraguä, '-va eleição será realizada. ...... -"""J ..

tido .. situacionista em, a-···' .

de Jaraguá do Sul. - (purê
'

. raguá do Sul' désêJa':'ä�'�':de banana); GermerCon-
,

A presídéncía da JPM
f

_

ati dO< ')"1:1-' J;� .

par icipaçao . rva a ....". ,:servas.ide .IndaialTconser- DB de Jaraguá do Sul foi.

. ventude em busca dcr àprí- �:vas); Produtos. Vascaína, confiada a-Adolar Wisch- .. ,

de Araranguá (farinha de ; ral, vice-presidente Vol- morernentó demdcraticô'�
mandioca);

-

. Cooperativa nei Marcelino Pereira, se- e do próprio espaço que
Central Agrícola, Vale, de cretário geral Délcio Lu- lhe perterice dentro. 'do
Itajaí (mel natural}; Jun- iz Moreira.. 1° secretário quadro' político local,
consult do Brasil Produ-
tos Agrícolas, de Bom Re.
tiro (suco de babosa), As

empresas catarin�nses ex-.

porão seus produtos.e c�

tálogos num stand de. 30

sas expositoras de 81 pa
íses, sendo visitada por
172 mil compradores·' in- ..

'teressados, de 114 países.o

preside
da lPMDB

executiva

I NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS ILIXEIRAS IMUNDAS.
,

'

SALVEMOS OS ,RIOS ITAPOCU E JARAGUÃ
:..m..-- _..

�----�------------------��--��-------------------------.------�r, �
Confecções Sue 1 i Lida. -1

- Veste' bem Senhoras e Crianças
Fábrica e Loja' 1

{ó...v. Mai. Deodoro' da Fonseca, nr, 1085 _
'

. J..araguà do Sul �. SC,
Loja 2

.

lO

Rua Reinaldo Rim, nO 530 _ F, 72-2911
.Jaraguá do Sul' _ SC.

I\_...._._........_____;.

F, 72-0603

--------�----.--�----------_)

EMMENDöRFER COM.
DE VEICULOS ·LTDA.

Av. Mal. Deodoro. 551 - FQnes
'72-0655. 12-0060-Jaraí1Uá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 07
Sr. Henrique Fugel Pilho,
funcionário de "A Comer
cial"; Patricia, filha de
Lauro (Esmeralda) Vegíni,
Sr. Eugênio Schmöckel,
em Fpolis; Sra. Maria Ida,
esposa de "Ernesto Tori
nelli; Sr. Renato Rabock
Sra. Mercedes Silva Sa

ade, Sr. Nélson José dos

Costa, Sr. Werner Mey,
em São Paulo; Ondina de
Oliveira.
Aniversariam domingo
Sra. Walmira, esposa de
Alfonso Schneider, em

Fpolis; Sra. Maria D. Na

gel,' Sr. Ivo Maser, .cn
son César Siefert, Istela
Marí Maser, Sr. Alfonso

Brdmann, Sra. WaHy Frie
del, Sr. Nélson Amorim,
em IHe; Sra. Terezinha
Hafermann Pereira, em

Fpolís,
Dia 09 de setembro
Sr. Damásio Schmitt, Sr.

Waldemar Schmítt, Sr. Al
brecht Gumz, Sr. Hart
wich Hanemann, Vitti Ba
na, . Sra. Maria Anézia

Gonçalves de. Araújo, Sr.
Reinaldo Uecker, em Ne
reu Ramos; Sra. Cecília
Pedri Papp, Doroty Mar
tins, Carlos Tito Steingrä
ber, em Jlle.
Dia 10 de setembro
Dênis Allan, filho Sido
(Vilma Marial Doering,
Adolar Steilein no Para
guai; João Lopes, Orlan
do Packer, Arno Blich.
Di� 11 de setembro

.

Cleusa Crístlna, hlha Er
nesto e Maria Ida Torínel
Ii, Sra. Traudí, esposa de
Arno Henschel, Sr. Valdir
Moretti, Martins Tilles,
Mário Maas, Mariza Doe
ring.
Dia 12 de setembro
Sra. Tusnelda Bürger, Sra.
Wally, esposa de Werner
Voígt, Srta. Heíke Schom
martz, Denise Seick, em

Serra Pe]ada-ES., Sr. Elói
Wasch, Sr. Inácio Lern
ke, em Rio da 'Luz Vitó
ria'.
Dia 13 de setembro
Sra. Ivone K. Maitto, Sra.
Use Mey Duarte, em Jlle;
Sr. Alexandre, Costa, Sra.
Noêmia da Cunha Jaco
bi, Sr. Alfredinho Sckiba,
em Ctba. e, Iris Pawlows
ki, em Blumenau.

C i r· O ' 's
. Lavanderia
vai
mudir

06 t MARGOT ADELlA GRUBBA LEHMANN, Oficial do, ��-Dia de agos o
gistro Civil do }9 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, tS-

Gerson, filho de Ademar
tado de Santa Catarina, Brasil, faz s!,�er que com.parec.eram e,m

(Ravena) Gräbner. Cart6rio exibindo os documentos exigidos pela Iei, a fim de se

Dia 11 de agosto habilitarem para casar, os seguintes:

Alline, filha de Ingomar Edital 14.446 de 29.08.85. brasileira, solteira, operá-
(Cristina) Schüncke. José Carlos Höschler e ria, natural' de Jaraguá

.

Dia 15 de agosto Jocélia Cerrutti do Sul, domiciliada e re-

Fabiana, filha de Símplí- Ele, brasileiro, solteiro, sídente ne Rua 331, .?'1,3,

cio (Erica) Freiberger. almoxarife natural de em Jaragué-Bsquerdo, nes-
Dia 16 de agosto Guaramiri�, neste Esta- to distrito, fílhs de Veno

Dirceu, filho de Otorino do, domiciliado e restden- Flohr . e de Afelina Goss

(Cecilia) Felippi. ,Sidnei, te ne Rua Rudo�fo Hul�.. kl�gs Floh.,r.·
filho de Neri (Lurdes) nuess'ér, nesta cidade, Ii- Edital 14.448 de 03.09.85.

Moura. Elaine, filha de AI- • lho de Rafael Höschler e Irineu Kassner e Rosane

mir (Sueli) Malheiro. de Wanda Klein Hösch- '�oeder .. ,

DIa 19 de agosto ler. Ela, brasileira, soltei- Ele, -brasíleíro, solteiro,

Scheila, filha' Cláudio ra, bor�adeira, natural de oper�no, ,natural .d:-, Ja-
(Sirlei) Selhorst. Jaragua do Sul, domící- ragua, do Sul, domlclhad<;>
Dia 20 de agosto liada e residente na Rua e resldente. n� Rua Jose

Renan, filho de Renê (Cle- Emilio Stein, nesta cída- Theodo.to Rlb�lfO, 4.433,

usa) Costa. Sérgio, filho de, filha de Orlando Cer- nesta cidade, ,hlho de Car

de Herbert (Dorli) Schulz. rutti e de Terezinha Fa- los Evaldo Kassner e de

Paulo Roberto, filho de glJ�ldes Cerruttí, ElSi�a ..Elert Ka�sner. EI�,
Juraci (Rosàni) Vantuir. Edital 14.441 de Q3.09.65. b.rasl1!'lIn, s�ltelra, o�era
Sueilane, filha de António Flávio Stähel1n e Rosalia �1i1, natu�a,l .oe Jarag�a do
(Izabel) Seuníní. Flohr. SuL dOm.Iclhnda e restden-

Dia 21 de agosto Ele, brasileiro,' solteiro, t� eX? RI�, da Luz L neste

Máylla, filha de Márcio estofador, natural de Ja- distrito. filha de Arno Ba ..

(Marli) Gomes. raguá do Sul, domiciliado
.

eder e de Isolda Waker-

Dia 22 de agosto E: residente na Rua João hage Böeder.
. Jenuário Ayroso 1 OS" E para que chegue ao conhe.

Robson, filho de Aderbai ", . ;),
cimento de todos, mandei pas.

(Rosangela) Buzzi. Fábia nesta cidade, filho de Flo- rá publicado pela imprensa e

e Fabiana filhas de Anto- riano Stähelin e de Mar- sar o presente edital, que se ,

nio (Lízabeth] Grocholski. garida Roux Stähelin. Ela, em cart6rio. onde será afb'uf'"

Anderson, filho de Augus
tinha (Renilda) Shug.Cin
tia, filha de Ronald (Edí
Iene) Eggert.
Ola 23 de agosto
Belísa, filha de Jaime (Ma
ria) Franzner. Josíane., fi
lha de" Alencar (Maria)
Neves. Daiane, filha de A
gostinho (Maria) Volpi.
Dia 25 de agosto

.

Eliete, filha de Adeiso
relia) Schug. Adilson, fí
lho de Vanildo (Ilse) Spé-

N ASCIME�TOS

zía.
.

Dia 26 de agosto
Jaquelíne, fílha de Ado
lar (Rosely) Kitzberger.
Adriano, filho de Valdir
(Salete) Custódio. Daiana,
filha de Orides (R,pseli)
Pereira. José, filho de Jo
sé (Hilda) Maia. Daniela,
filha de Rui Carlos (Ade
nilde) Meneghelli.
Dia 27 de agosto
Deise, filha de Hilário
(Renaltina) Léssmann. Ro
drigo, filho de Juarez (Sô
nia) Moraes. Ariana, fi·
lha de - Andreas (Agnes)
Filipp.

.
CARGAS DIRETAS PARA TODO

8RAS@IL... " LI"OA .. "re $08 NO 9ll ••.0
WAGNER T,ánspo,te. e Coinit'ciö ltd.. _w.!._

-'

CARGAS DÊ JÄR.AGUA 00 suLe. REGIÀO'
P'/ SA,O PAULO" CAMPtl4AS

CAMPINAS, sAo PAULO Ä 'JARAGiJA 00 SUL
EREGIAO

Proclamas Casamentoda

QUE BOM SE:

EVENTOS ,CULTURAIS
SETEMBRO

Dia 05 _ apresentação da
Orquestra Filarmônica U"
.níversíténa de Tuebingen
(Alemanha).

.

Dia 07 _ churrascada do
Grupo Escoteiro. Local:
Paróquia S. Sebastião.
Dias 07 e 08 _ Festa da
Capela Santó Estêvão.
Dia 08 _ apresentação do

.

Grupo de Teatro Indepen-"-'
dente. Local: Baependi, às '

10h30 e 15 horas.
.

Dia 10 _ Encontro de Hde-'
ranças de Agricultores da
Acaresc. Edifício Cristo,'
Rei.
pia 13

-: Baile da Prima
vera, com desfile e 'apre
presentação de jazz, no

C.A. BaependL Música:
Conjunto "Jeito Natural" ..
Dias 13, 14 e 15 _ 8°
Torneio da Independên
cia de Bolão. Local: Bae
pendi.
Dia 20 _ 10 Encontro da'
Primavera, no Beira Rio,

.

com o Grupo Musical Ca-
ravelle.

. .

Dia 21 _ Feira de Arte e

Artesanato e apresenta
ção, no. local, de um jo
gral reíerente ao "Dia da
Árvore", pelo Centro Ci
víco do Grupo Escolar
Albano Kanzle�.
_Noite At1ântida FM" no

Baependi. Promoção: Ro- /

taract __Club.
-Apresentação da 'peça te-

.

atraí "O Contestado", pe
lo elenco do Grupo de
Teatro Tuiutí, de Curiti
ba, às 20h30. Local: Sa
lão da Comunidade Evan
gélica.
Dia 28 _ Concerto de ór-'
gão com Rolando Santos,
às 19.horas. Local: CA.
Baependi.
Este calendário de even
tos foi composto pela
Fundação Cultural de Ja�
raguá do Sul.

Que bom se o-mundo
me sufocasse
em carinhos
e invadisse
certas cabeças
cheias de hipocrestas
e demazlas.
Que bom se o Amor
prevalecesse
ao luxuoso e pomposo
flash social
e desmascarasse
certos fantasmas camuflados
em externos anjos...

.

Que bom se a Ilha da Pantasía
fosse uma eterna "armoma"

'

de cantos e encantos
onde os corpos tivessem
asas e as mentes

I

não fossem' controle-remoto
acionada pelo dinheiro
Que bom se -nâo maís existissem

"Camisa-cle-Força" para os débeis
,

que ignoram o mundo e sim para os que
iludem a si mesmo em busca de uma

liberdade presa a um labirtDto interior

que em muitas vezes se diminue
a um simples ato de AMOR,'

(C.C.U)

. ORAÇÃO AO ESPiRITO.
SANTO

Bsnirtto Santo. vós aue me
lesclareceis tudo. aue Ilu-I

'IminaiS todos os caminho."
Daca aue eu atinta a' fel.
cidade. Vós aue me dás (

:dom divino de Derdoar (
lesuuecer o mal aue fazem

Fero neste curto dlál02C
;al!radecer-vos Dor tudo, (

Iconflrmar
.

mais uma ve.
aue ia.mais auero seoaral
me de vós Dor maiore,
aue seiam as atencões ma· -

tertais. Pelo contrário
CJUero tudo fazer em orol
da humanidade nara aue
oossa merecer a Illór1é
oemétua na vossa comoa.
nhia e na comDaílhia de
melis irmãos. A oessoa
deverá' fazer oracão 3 di·
as sel!uidos sem dizer n oe
dido. dentro de 3 dias se·
rá alcancada a Ilraca. DO!
mals dlficll aue 'seia.

'

Publicar
_
assim àue' rete- .

. ber a graça.
Por graças alcançadas.'

B.M.S

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul _ Semana de 07 a 13 de setembro de 1965.

'Viação Canarinho Ltda.
o transporte carinhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis
posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

.

frota. Venha conversar conosco.

Av. t\(al. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

Jaraguá do Sul SC.

MáquinasOestil Lida.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.

Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

Rua Jcínvílle, 433 - Fone 12-1564
.

'

Jaraguá do Sul _ SC

COMERCIAJ� FLORIANI
M4quinas e Equipamentos para Escritórios .

Temos à disposição: Assistência técnica de má

quinas de escritório em gerél, relógio-ponto, au

tentícadora Burroughs e· caixa registradora.
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
máquínas em geral.
Consulte-nos pelo Fone 72-1492 ou na 'Rua Ve
näncío da Silva Porto, 353. _ Jaraguá do Sul - sc.

'Proporcionar
ao homem
do campo
confortos já

'

r

usufruídos

pelo homem-

urbano"

Carta dos Catarinenses
,.

As linhas econörr icas custam 50% do preço
das convencionais.
Mediante avaliação técnica da geografia do
terreno, número de consumidores e carga
d� enerqia, a ERUSC tem construido obras
que contribuem para o cumprimento d.a
Carta dos Catarinenses.

ERUSC
'EletrificaçãoRural de SantaGrtarina

Gabinete do Vice-Governador

�
GOVERNO ESPERIDIÄO AMINIVICTOR FONTÂNA· ANO 3

Oficina ,Mecâni-ca TIBERIO
I'

Rua Leopoldo Malheíro n, 67 _ Fone 72-1059 _ Jaraguä do Sul _ SC.

SUPLEMENTO

S e r e i
u m

alcoólatra ?
Nenhum AA tentará

dizer-lhe, se -você é ou
não um alcoólatra. Apre
sentamo-lhe, por isso, nar
te de um teste, usado pelo
Hospital "John Kopkíns",
dos Estados Unidos. A tí
tulo de verificação, res
ponda mentalmente E> com
honestidade às nerzuntas
sezuíntes e seia o luíz de
sí mesmo:

1 . Falta ao, serviço ou
qualquer compromisso,
devido à bebida" alcoólícá
ou seus efeitos?

2 • Necessita de um Utra
�o" na manhã seguinte?
3 . Sua vida no lar está se
tornando infeliz, devida lI.
bebida?

4. Sua reputação está sen
do afetada pela bebida al
coólica?

5.Sua iniciativa e sua
ambição têm díminuído
em consequência da bebi
da alcoolica? -

6.Procura companheiros
e ambientes mtertores ao
seu para beber?

7. Sua saúde está sendo a:.
balada pela bebida alcoó
lica?

8.A. bebida está atrapa-
._-'

Ihando seu trabalho ou se
us negócios?

9. Está a bebida atrapa
lhando a sua paz de espí
rito?

10. SUdS fínancas estão
embaraçadas por cansa
.da bebida alcoólica?

11. Procura a beolda :'1ko
ólica para esquecer seus
aborrecimentos e deszos
tos?

12. Tem um desejo impe
rioso de beber em deter
minadas horas do dia?

13. Tem lhe acontecido
perder completamente a
memória do que se 'Pas
sou durante a embrtazuês?
14.Sente remorsos após
uma "bebedeira"!

15;Já sentiu alzuma vez
necessidade de dis'.:utir·
estas questões com Co mé
dico, um nadre ou outra
pessoa amíQa?
NOTA: A resposta "sim"
a cualouer uma das Der
zuntes acima indica perí
QO e suzere uma decidida
precaução,

.Ltda.

Serviços de lataria, pintura, pelímentes eDil tedas as' linhas de carrcs-panseie

Motores à jilase de troca com farax tia ri'e 29,i9Q km.

Retífica CiIe' mQti)res, raiuléàge�, revi �i�s· e ,àe.�is servlçes upeciilliziid.s

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



TELEFONES ÚTEIS'

;j1D'agué do Sul _ Semana de 31.08 a 06.09 de 1985. CORREIO DO POVO

Bombeiros 193
Rádio Patrulha 190
Deleg. de Policiá 72-0123
Deleg.Reg./Pcilicia 72-1546

"

Detran/Ciretran 72-1546
Hosp. São José 72-1S17
Hosp, Jaraguá 72-1:S00
Pos,o de Saúde 72-0789
INAMPS 72-0958
INPS 72-0369
Preí. Municipal 72-0988
$AMAE 72-0590
SAMAE (ETA) 72-0161

ou 195
CELESC 12-0924
Fórum 72-02ea
Rodoviária . 72-0447
Perrcvlária 72-0405
Jornal "Correi'O do
Povo" 12-0091
Pontos de Táxis 72-0861
12-0914, 72-0461, 72-0661,
72-0216 e 72-1199.

CLUBES DE SERVIÇO
.

Rotary Club - terças-fei
ras, 20 horas, no Restau
rante Itajara. Presidente:
Nélson Tabajara A.Costa.
Llons Clube Centro

quintas-feiras, 20 h, no 1-

tajara. Presidente: Gdber-
to Cassull,

'

Llons Cidade Industrtal >

segundas-feiras, 20 h, no
Itajara. Presidente: Ary
berto Léo Bartuschek.
Rotereet Club _ sábados,
11 horas, no Centro' de
Iní, Turísticas. Presidente:

·Zig�ar Raeder.
Interact -Club _ sábados,
J3h30, no Centro Inf. Tu
-rístícas. Presidente; Vera

Regíne SenfL

TEATRO INFANTIL

Será apresentada hoje,
.dia 7, às 16 horas, em Co

rupä e amanhã. die 8. as
'1(1h30 e !�) horas em Tq
raguá do Sul. (CABie
pendi). a peca infantil "Os
Três Porquinh.os e o Lo

bão", pelo Grupo de Tea

.tro Independente. de r ln

rtanópolís, apoiado pe!1,
-SCETiFCC. A pe ;a é de
autoria oe Odir Nascimen
to e está' sendo represen
tada por. Almir Passos,
Adilson Veras, Adriano

.

Dutra, Altamiro Oliveira
e tem como diretor, Val
dir Dutra.
A presença do público é

muito importante nestas

apresentações, pois -ense

iá que novas peças ve

nham a ser encenadas.acuí.

Página de Serviços
SUPLEMENTO

Cultos - sábado (hoje) -',

18h no Rio Molha, 19h no

Centro e Ilha da Figuei - .

ra e às 20h, em João Pes-.
soa, todos em língua por
tuguesa. Domingo às 8h
em, Jaraguá e Santa Luzia
(A e P), 9h30 - Três Rios
do Noite, Vila Nova e

Rua Joínville (A) e 19h
em Jaraguá (P).
Cursos - batismo,
(hoje), às 15h, no Salão
da Comunidade. De noi-
vos nos dias 14 e 15, com De Jaraguá a S.Francisco_
início dia 14, às 1th 116 Sa- 7h. Retorno às Ilh50min.
Ião da . Cornunidade-Cen- De Jaraguá a Joinville _

troo � 7h e 16h30. Retorno às
Juventude Mirim e. Adul- 13h e 1.8h.

,

tos - encontro todos os sá- De Jai-aguá a, Corupá _

bados e domingos às 15 e 14 e 19 h.
1-7 horas, respectivamente. --------

BIBLIOTECA PÚBLICA

Blurnenau a São Paulo (di
reto, embarque em Gua

día 7
.

ramirím] - 19h30 e 191145_

MAGISTERIO

A Secretaria da Educa
ção efetuará de 16 a' 20
de setembro, as inscrições
para o Concurso de .Re

moção e Lotação do Ma

gislé Ja
.

Público Estadual.
o Edital que abre inscri

ções € baixa normas para
o concurso encontra-se a

fixado, na sede da 19a tj,
CRE e nas Supervísorías
Locais de Educação para
conhecimento dos interes
sados. As inscrições esta
rão abertas na Divisão de

Administração de Pessoal
da 19a O C R E. Av.
Getúlio Vargas n" 100, 20.

andar, em Jaraguá do Sul,
no período citado, das 8
às 12h, e das 14 às 18 ho
ras.

.
Demais informações

poderão ser obtidas na U
CRE ou nas Supervísorí
as Locais de Educação.

MERCADO DO. TRABALHO MELHORA EM
JARAGUA DO SUL

Com os resultados do último mês de .iunho.
que teve uma variação positive de 0,642%, _o mer-

.

cado formal de trabalho em Santa Catarina apre
sentou um acréscimo de 4,94% no primeiro �e
mestre, sezundo informações do Sistema NacIO
nal deEmprezos - Sine. '

A variação positive de junho indica 4.650
novos postos de trabalho, S!erados em 10.247 es- .

tabelecimenos. Atualmente, sezundo dados do
Cadastro Geral de Empregados e Desemurezados.
existem 91.122 postos, cuja movimentação no úl
timo mês representa a abertura de 24.381 e o fe
chamento de 19.731. Esses dados expressam a e

xistência em Santa Catarina de 728.9986 postos
de trabalho formals em [unho passado.

Essa movimentação, analisada nos seis seto
res de atividades, distribuí-se da sezuinte forma:
40,69% da Í2'eração ocorreu na indústria; 3,;)1)%
na construção civil; 7,78% no comércio: 50,22%
no setor serviços; 19,8% no setor-outros e 4,004%
na azriculture. sendo este o único setor que di
minuiu o seu contínzente com a perda de 188
postos de trabalho. Por outro lado, os setores ser

viços e indústria foram os que maís S!eraram pos
tos de trabalhos no mês, com um acrescímo de 2.
335 e 1.892 respectivamente.

.

Os maiores absorvedores de mão-de-obra fo
ram: Lazes ( mais 1.350%); Tubarão (mais 1,0935
%); Jerazuá do Sul (mais 0,8.81%); Ch?pecó (m,a�s
0,861%); São Bento do Sul (maís 0,6175%); Cri
cíúma (maís 0,5885%) e Florianópolis (maís 0,508).

O mercado formal de trabalho em Santa Ca
tarina, por s�or de atividade, neste primeiro se

mestre, apresenta-se assim: comércio - 3,28%;
serviços - 4.45%; construção civil - 5,05%; índús
tria - 5,52%; azricultura _ 5,70% e outras ativida
des - 17,57%7

COMUNIDADE
EVANGEUCA

ONIBUS

Saídas de rodoviária de

Jaragué do Sul para:
AUTO VIAÇÄO CATA
RINENSEjREX

'

Joínville via BR-IOI -'
õh25, 7h30, lOh, 12h, 13h
50, 16h, 18h, 19h e domin
gos às _20h30 (extra)
Joinville via Streit - 9h30.
São Bento do Sul - 7h30.
lOh e 14h30. São Bento,
Rio Negrinho e Mafra -

19h15.
Corupá - 7h30, lOh, I1h30,
14h30, 19h15 e 20h15.

. Blumenau via Vila Itoupa
va - 8h40, 16h30, 19h e

domlngos às 20h30 (extra).
Blumeneu via Pomerode -

7h15, 9h3,), 13h e 17h30.
Blumenau vta Timbó e

Indaíal - 141 15.
'

Blumenau, Gaspar, Ilhota,.
Itajaí, B.Cam.boriú, Itape
ma, Tijucas e Florfanópo-
!is -' 1h 15

.

e
.

8h40-. diaria-.

':.�'�,'

mente.
,

. '. ".

Barra Velha:' Piçarras" 1-
tajáí, B.Camboriú, Floria
nópolis

.

(segunda à sába-
do) - 7h30.

,

ltajai, ß,Cambori-ú, Ploría-:
nópolis (período'., escolar
aos domingos] - '20h:

PENHA
Joinville e Curitiba - 61
30, 10h30 e 16h15.
Pomerode, Timbó, Indaíal
e Rio do Sul - I1hl0 e 13b
30. _ Blumenau - 20 h.
Joinville e Curitiba (ex
tras. só domingos) - 17h30
e 18 horas.

ITAPEMIRIM

L I Ton INA _ Hor ártos

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 11h30.
Ela localiza-se na Rua Jo
ão Píccolí.

P. I. S.: CALENDARIO DE PAGAMENTOS
RENDIMENTOS 'E ABONO

Os nascidos de: Recebem no período de:
01 a 15 de julho 28.08.85 a 31.10.85
16 a 31 de julho 05.09.85 a 31.10.85
01- 'a 15 de azosto 12.09.85 a 31.10.85
16 a 31 de azosto 19.09.85 a 31.10.85
01 a 15 de setembro 26.09.85 a 29.11.85
16 a 30 de setembro 03.10.85 a 29.11.85
01 a 15 de outubro 10.10.85 a 29.11.8�
16 a 31 de outubro 17.10.85 a 29.1 L8::>
01 a 15 de novembro 26.11.85 a 31.01.136
16 a 30 de novembro 03.12.85 a 31.01.86
01 a 15 de dezembro 10.12.85 a 31.01.86
16 a 31 de dezembro 17.12.85 a 31.01.136
Os nascidos de: Recebem no período de�
01 a 15 de janeiro 07.01.86 a 31.03.8b
16 a 31 de ianeíro 14.01.86 a 31.03.86 .

01 a 15 de fevereiro 23.01.86 a 31.03.86
16 a 29 de fevereiro

.

04.0286 a 31.03.1:)6
01 a 15 de março 18.02.86 a 30.04.86
16 a 31 de março 25.02.86 a JU.U4.bb
01 a 15 de abril 04.03.86 a 30.04.86
16 a 30 de abril 11.03.86 a 30.04.86
01 a 15 de maio 1.8.03.86 a 30.05.86
16 a 31 de maio 25.03.86 a, 30.05.86
01 a 15 de junho 03.04.86 a 30.05.86
16 a 30 de junho 08.04.86 a 30.05.86

QUOTAS _ SAQUES VELOS EVENTOS
Casamento ocorrido a partir do cadastramento

= Aposentadoria .

Transferência para a reserva remunerada.
. = Invalidez permanente.

.

_ Reforma de militar
Casamento realizado no exterior

= Morte do participante
.

Solicitação de 17.09.85 a 30.04,.86
PaS!amento . . . . . . . . . . .. de 24.09.85 a 30.05.86

-;_. ;i;w

CARTAZ do CINEMA

.

O Cine Jaraguá vai e

xibir a partir das 20h15
deste sábado até terça
feira dia 10. o filme

i.

A_
Força do. Amor", censura

18 anos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Relojoaria AVENIDA
'As mais finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e ar-tigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na GetúUo 'Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas, as finalidades

A�ora também aquecedores a

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448I
Lanznaster .; O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

A moda certa em roupas e calçados está na,

CIND.iRELA. Vista-se bem com a

moda Ver ã o da

CINDERELA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS
• Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nos!

Rua Joinville, 1.016 - Telefone 72-1101

Fot 0- Loss
Fotografias _ equipamentos de cine

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

CONFIRA A- HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

•••HÁ 40 ANOS
O serviço de imprensa do' Exército

americano distribuía fotos mostrando 1

gigantesco transporte norte-amerícano
entrando no porto de Nova York, car
regado de soldados americanos vindos
da Europa. Depois de ligeiro, repouso,
dizia a nota,

.

esses soldados serão trans
feridos para a zona do Pacífico. . Para
esses soldados o Exército não reserva

va molezas,
.

que se estenderia por maís
algum tempo em um tipo de luta total
mente diferente do que experímenta-
ram no velho mund1o. .

_ Eugênio Nícolíní requeria à Prefei
tura transferêncíà do imposto sobre
terreno, casa e benfeitorias doados a

seus filhos Mário Nícolíní, Regina Ni
colini Dellagiustina, Arno Nícolíní e

CHio Nicolini, terreno com a área de
14.000 m2.
_ O Ten. Leonidas C. Herbster, Pre
feito Municipal de Jaraguä do Sul ,as
sínava decreto-lei n9 141 extinguindo
as dívidas municipais oriundas de im

postos e taxas de exercícios anteriores
a 1945 que, descontadas as muitas não
excedessem de cem cruzeiros (Cr$ ...
100,00). Mas havia alguma vantagem
aos demais: aos devedores não atingi
dos pelos beneficios constantes do art..

. 19 era permitido o pagamento; sem.
multa, pelo. prazo de 3 meses, a contar
da data da vigência do decreto-lei. Era
uma boa!.

.·.•HA 30 ANOS
_ Era a época do faquir brasileiro
Sílkí que terminava o jejum de 100
dias, batendo' o recorde mundial, sem

alimentação. E
_
como a inflação era

caso concreto aqui, alguém lembrou
-se de associar 11m fato com outro: no

Brasil. si os preços dos gêneros ali-
I

mentícíos continuarem a subir, vamos

todqs ter que fazer jejum obrigatori
amente. E olha que já-lá-vão 30 anos.

de inflação. Até que rimou! O brasi
leiro é antes de tudo um forte!
_ O domingo esportivo revelava os

resultados dos seguintes jogos: o Ba

ependí ganhava por 1- x O do clube da

casa, o Seleto; .na Barra do Rio Cerro
o Acaraí ganhava do Botafogo por 3 x

1; em Nereu Ramos o Estrella ganha
va do Ferroviário de Corupá pela elás
tica contagem de 5 x 2. Na

.

segunda di
visão jogavam os seguintes quadros: o

João Pessoa jogava no seu campo e

ganhava do Tamandaré por 6 x O e o

Agua Verde de Jaraguá abatia o Avaí,
de Cnaramírím pelo escore de 4 x 1.

...HA 20 ANOS
_ O teatro folclore alemão, sob os

auspícios da Embaixada da República
Federal da Alemanha apresentava' no

Clube Atlético Baependí um único es

petáculo da Riesch Bühne, fundada em

1872, sob a direção da época de Ro
man Ríesch, levando a peça humorís-

tica THOMAZ NA ESCADA PARA O
CEU: Das froehliche Volksstueck
(TlfOMAZ AUF DER ,HIMMELSLEI-
TER). .

.

_ A imprensa iocal denunciava. algu
mas das autoridades que regiam os

destinos da cidade, que estavam brin
cando com as leis que foram balxadas
depois dà revolução e, dizJa que "ou

..aqueias autoridades ignoram o novo:

estado de coisas ou brincam perigosa
mente com os seus dísposítívos" e "pa
ra todos os efeitos estamos à dísposí
ção de quaisquer pessoas para prestar
a -devída assistência, a fim de que PQs
sa exercer o seu direito de acabar com
as autoridades que não sabem oU' não.. '

querem, deliberadamente, respeitar a

lei". E isto aconteceu, 'realmente!
_ Roberto Renato Funke, de São· Pau

.

lo, escrevia uma' carta dizendo que
"causou-me tremendo impacto emocío
nal a noticia do passamento de Heleo
doro Borges. Ausente de minha. cidade
natal desde 1935 não tive oportunida
de de rever essa simpática e admirada
figura de educador abnegado, que fa
zia de sua proííssão um apostolado.
Quando não trazia merenda ele dava
uns níqueis e conchichava: - "vá ali
na venda do Reinoldo Rau e compre
um lanche para você". Adeus querido
proíessor!" .

• ••HA 10ÄNOS
_ Dona Helena Jourdan Rua, filha
do nosso fundador Cél. Emílto Carlos
Jourdan recebia a edição festiva do
999 ano de fundação de Jaraguá do
Sul. Como sempre, ela leu a edição co

mo quem recebe um amigo muito ín-
.
timo. Anotou as referências ao seu i·
lustre pai e em correspondência, agra
decia ao "Correio.do Povo" e a todas
as pessoas que "tão dignamente home
nagearam Jourdan no dia 25 de Julho".
Dona Helena nasceu no Sertão do Ita
pocu, aos 2 de agosto de 1883 e, se vi
va estivesse teria completado o seu
1029 aniversário. Sobreviveu o cente
nário de Jaraguá, mas não compareceu
aos festejos, que ela delegou ao dr.
Carlos Augusto Leal Jourdan e

-

sua

consorte, Da. Maria 'Isabel � aqui esti
veram, recebendo as homenagens do
povo que estavam a merecer pelo gra
to- evento.
- Existia um movimento no seio dos
Leões e Domadoras dos dois clubes lo
cais, no sentido de ser no ano de 1Q7ti
implantada uma praça pública na rua
Joínvtlle, que seria denominada de
Praça do Lions para lembrar o Cente
nário da cidade. Dizia-se que viria dar
um toque especial àquela artéria ten
do em vista a mesma ser beneficiada
futuramente com o asfaltamento que
daria acesso de Jaraguá do Sul .i BR
IOl. Os clubes colaboraram no sentido
de oferecer novo aspecto às festivida
des do ANO 100. Mas a praça não saiu ..

------��--------------------------

I PASSAGENS AÉREAS E CARGAS VIA V�IG É CONOSCO.

Organ:ização Contábil" A Comercial �, se Ltda,
Rua CeI. Procopio Gomes de Oliveira, nO 290 - Fone 72-0091'

Jaraguá do Sul SC.
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Também ele é mito do ve

lho Isidóro Pedrí. Nasceu
em Rodeio aos 23 de mar

co de 1.881 e casou com

Maria Pretti, natural de
Rodeto, nascida aos 24 de
julho de 1887. Quando

.

solteiro trabalhou com seu

pai na implantação da Es
trada de Ferro, dali da
Caixa D'Agua até o pé da
Serra, no, começo do sé
culo. Em julho de 1923
saiu uo Rio Molha e veio
morar em S.Luzia, ali on
de hoje mora o Celestino
Pedrí.' Era marceneiro pro
Iíssíonal e leiteiro dó Ma
nuel Costa. Todos os dias,
cedinho, passava na en

trúlla coletando o leite da

região. Para: avtsar . sua �
�:e;::�e�i��: :: s��Zi:s� LIiIiI

F R I (j O R í F I ( O (j U M Z S. A.

posa criaram aqui os se-

guintes filhos: Isidoro, ca-
ANO 40

sado com Ana Preut; Do- '
1945 1985

mínza e Verõníca perma- PRODUZINDO ALIMENTOS C.OM QUALIDADE E
neceram solteiras; Ianácio. HIGIENE, COM INSPEÇAO FEDERAL SOB Nº825
AdéUa, falecidos; Celesti- FRIGOR�FICO-.sUPERMERCADO-FABRICA RAÇÕES
no, casado com Clara.Prí- --:--_ _:..._ :..:.:..._::.::=-:.:=:.__J

PÁGINA 08'Ja,:aguá do Sul _ Semana de 07 a 13 de setembro de 1985. C O
__-=.,--- -,.- -=-..:........::..:......:..::.:.::..___

'. R R E IOD O P O V O

61.GIOCONDO E MARIA
PRETTI PEDRI _

JUlZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CITAÇÃO .

O Doutor Carlos André Moreira, Juiz de Direito

da 2.� Vara da Comarca de Jaraguá do Sul, Esta
do de Santa Catarina, na forma da Lei, etc .••

FAZ. SABER a todos quantos o presente edital

de Citação; com o prazo de trinta (30) dias virem

ou dele conhecimento tiverem e interessar pos

sa, Que por narte de MARIO FLORIANI' e sua

mulher, brasileiros, casados, residentes e domí

ciliados à Rua Arquimedes Dantas elu, nesta ci

dade e Comarca. através de seu bastante procu

redor, advozado dr. Reinoldo Murara, foi recue

rida a Ação de Usucapião N9 745, nara aquisição
do seguinte imóvel: - Um terreno urbano com a

área de 2.314,OOms2, edificado com uma casa de

madeíre 7x9 em 'mau estado de conservação,
situado nesta Comarca, na cidade de COIUpd, ta

zendo frente 40,OOms no lado ímpar da Rua João

Tosíní, travessão dos fundos com 40,00 ms, em

terras de Melito Pereira do Nascimento, extre-

mando pelo lado direito com 59,7Oms com uma

servidão de passagem e pelo lado escuerdo com

5:) OUms., com terras de Osvaldo EalZert. DESPA
CHO DE FLS. 39: - Rh. Desízno o día 30/10/85.
14:00 hs nara a realização da audiência de lUS-

. tif .. cação da posse mantidas as demals determi

nações do r. despacho retro. l.-se. Cite-se. Cum

pra-se. Em 8.8.85. (as) Carlos André Moreira- Ju

�z de,Direito . DESPACHO DE FLS. 12 verso ê 1.3:

I r-IR. �,hc;>j�, Il-Desígno o dia 14.12.85, às 9::JOhs,

para, ter luzar a audiência preliminar de [ustífi
c(!ç�o de posse, Por mandado, íntíme-ae as tes- ....

teiàiinhes arroladas. Ill-Cite-se o aspólio de Es

tela .Antoína, através o inventariante, cujo ende

reco deverá ser fornecido pelos autores, bem co-
.

mc. todos os confrontantes e suas respectivas es

pesas. se casados forem, 'e por edital, com o pra

zo de trinta( 30) dias. que deverá ser afixado no

local de costume e publicado por uma vez no

Díérío da Justiça e por duas vezes na Imprensa
local. aos interessados ausentes. incertos e des

FOl1hecidos para acompanharem a Audíêncía
pí'í�liminar de tustífícacão de nesse e, se o qui
zerem. contestar a Ação no prazo Iezal. que

fluirá da decisão que declarar iustífícada a posse.

IV-Certifique-se por Carta "AR", para os fins do

*29 inciso II, do Art. 942 do CPC., os represen
tantes das Fezendas. da União. do Estado e do
Municipio de Corupá, nara que manifestem in

teresse na causa .. V-Intíme-se o MP. Vl-Intíme-se
e Notifique-se. Em. 16.09.83. (as) 'Séraio Luiz Rosa
de Bem Juiz de Direito da 2� Vara.
E, pará que cbezue ao conhecimento de todos os

ínteressados ausentes, incertos e desconhecidos.
foi expedido o presente edital. que será publica
do na forma da Lei e afixado no átrio do Fórum,
correndo o prazo de 15 dias, nara contestarem
euerende. a contar da sentença que [.tstíücar a

posse. sob pena de serem tidos como verdadeiros
os fatos articulados pelos autores. Dado. e oassa
do nesta cidade de 'Jarazué do Sul, aos 12 días
e azosto de 1985. Eu. Adolpho Mahfud, Escrivão,
o subscrevi. .'

CARLOS ANDRÉ MOREIRA - Juíz de Dlreíto

Miromaq Equipamentos PI
Escritório Ltda.

. Máquinas de escrever Facit-Olivetd, Calculadoras Fadt,
Sharp e Dumac, Móveis EStil e Imalasa, Móveis de aço

Mojiaoo e Psodin. Assistência' técnica e equipe de ven

dedores. Consulte-nosl
Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro II, n9 166 -

São: Bento do Sul - SC.

Lar Imóveis

�=��Jaraquá
COMPRA E VENDA,
TROCA, LOCAÇAO,
INCORPORAÇÃO E

ADMINISTRAÇÃO
DE IMOVEIS'

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

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

"Os Herdeiros' da' Duquesa"
ma; Mauro, casado 'com Elza Yank; Amélia, ca

sada com Lino Lorenzetti; Alberto casado' com
Matilde Pedri; Avelino, caso com I';'ês SaUer; E
ma, casada com Daniel Daskowicz; Alfredo, ca
sado c�m Pauli';la PreUi; Inês, casada com Lino

Bress�m; AJ;Zostmho, casado cl Oíélía Tozetti e

Deontla, falecida.
.

Praticamente. todos os seus filhos tiveram uma
. formação profissional e uma boa colocação na ví
Ga. De todos eles' quem mais conhecemos é o Ce
lestino e o Alberto. Todos os outros vivem íora

_ � Sr. Giocondo foi um homem de bom cora

cao, S,�mpre abrigou em s.eu teto familias de "<;Emi.
terras, como o João e Celestino Baiano o João'
Mabba, Francisco, Lino Lorenzetti, o velÍlO Rech
e oCelestíno Cinzia. Há outros para lembrar. Por
tudo pela sua hospitalidade, deve ter recebido a
tudo pela sua hospialidade, deve ter recebido a

l�c�;ll��nsa eterna prometida. Faleceu no dia

O-:t,OJ.l?a7 e ela bem- mais cedo que ele, no CHã

24,o.4.1G43, com. 44 anos apenas. (Próximo capitu-
.

lo: Antônio Pedri e Marta Schulz).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá dó Sul

,EDITAL DE LANÇAMENTO 24/85.
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. divul

ga através do presente Edital os lançamentos re

ferentes a pavimentaçãoa paralelepípedos da Rua
10 - JOSÉ THEODORO RIBEIRO, de acordo com,

o Edital de CUstos n? 23/85, de 05 de agosto de 19
85 e o DecretoN° 1.183/85, de 06 de agosto de 19 '

,85, sendo que os confrontantes ficam lançados
de acordo com a relação anexa e com o venci
mento do pagamento (à vista ou la parcela] {i
xado para o dia 16 de setembro de 1985,

,,'.

NOME
.

M2 CR$'
01 - Feliciano Venturi 6500 2 -.590.770
02 - Maria. Caitano 5000 1.992.900
03 - Jorge Dellagnolo 5333 - 2.125.627
04 "_ José Freiberger 50,00;: 1.992,9OO 'fôÍ sepultado àS- Te: ho- .:

,

05 - Helmuth Utpadel .... 131,67 - 5,248.103 ras de sábado, 31 de agos-
06 - Márcio e Marcelo Zimmermann to, em Corupá. após pertí-

o • o o • o o •• 63,33 2.524,207 naz doença, o Sr. Man-
07 - Marcos H. Zimmermann 47,67 - 1.900,031 tredo Fuck. com misse de
08 - Holando M. Gonçalves 111 67 -' 4.450,943 , corpo- ,p'r�sen,lE' e ,grandl)
09 - E.B.Holando Gonçalves' 112,33 - 4477.249 acompanhamento. Anlign
10 - Augusto Deretti' 122.33 - '4.875.829, do "Correio do Povo" e

11 - José Lino Krause ... .108,33 - 4.317,817 ,por demaís conhecido,
12 - José Lírio Krause . .'. 104.33 -' 4158385 tendo sido um dos inte-
13 - Idalécío J. Sanson ... 6667 - 2657333 g'ull;;?:S do íamoso Jazz L;·
14 c Idalécio J, Sansan '" 4667 - 1.860,173 lite e seu segundo dírí-
15 - Holanda M. Gonçalves 13000 - -5 181' 540 gente após o fa1eci,mento
16 - Sandra Petry 50,00 - -1992 90é do $r. Francisco Mees.
17 - Roberto Pellis ,4367 - 1 7405S9 Jazz Elite sempre :embra-

Jaraguá' do Sul, 04 de ;etembro de 1985, 'do àtravés da cançdo�
PURVAL VASEL "Saudades qUê eu tenho

'PrefeitO Municipal de ti", Manfredo Fück
,�:::::���_"_,_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---_-'-_-_-_-_-_-..;.-_-_-._-_-_-_-_-.:-...:::..:_:...-:_-_-.::.::.::;:::;:-. den:a esposa," fmml::.ares

e_multas amigos.
A redação envia con-

dolêndas. "

Estado de Santa Catarina ' . �. 'v. '-

Preteítüra Municipal de Jaraguá do Sul' -

, ,

EDITAL DE LANÇAMENTO NI} 22/85 Uma sé'rie de reivindi-
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, divul- cacões. foram feitas pelos
ga através do presente Edital os lançamentos i'e- vereadores, esta semana.
ferente a pavimentação a lajota da Rua 78 .� 'HE- .

durante as sessões de se..'
LEODORO BORGES, de acordo com o. Edital de gunda é' quínta-Ieíres, da
Custos NI? 18/85, de 02 de julho de 1985 e o De- Câmara, .Munícípaí.. Mari-
ereto N° 1.164/85, de 04 de julho de 1985, sendo no Verdi Lenzi so licitou
que os confrontantes ficam lançados de acordo :� Prefeítura.: a Implanta-
com a relação anexa e com o vencimento dó pa- ção de 'l,;,Th parque infantil
gamento (à vista ou la parcela) fixado para o dia na Rua Antônio Carlos .

16 de setembro de 1985. Ferrara p!"oxin'iid<1lh,'s 1.1
NOME M2 CR$ Casa Comercial Aladim,

01 - Maurí Ferrazzi .. , .... 135,33 - 5,703.754 no terreno de propneda-
02 � Constâncio Wílke 3,5,00 - 1.475.145 de de Alfredo Guenther;
03 - Orlando Vasselai ..... 35,00 - '1.475.145 Luiz AI1;>'el,'tD' Oechsler,
04 - Ismael M. Felíppí 34,30 - 1.445,642 pediu' à' Telesc, a instala-
05 - Edelmar Döring-Maria D. Döring cão de um telefono públi-

... " 81,67 - 3.442.145 co.típo orelhão.nas .imedia.
06 � Blásio Mannes

'
'

126,00,- '5310522 ções do Colégio Hoíando
07 - Edla Maas Koestner 32,67" 1.376.942 Gonçalves; Almiro Farias
08:- Júlio Tecilla " 32,67 - 1.376.942 . Fi'ilho, reívíndícou ao Ex!",.
09 - Lino Míchelluzzí 35,00 - 1.475.145 ,cutivo Municipal, o cal-
10 - Wigando Lessmann 35,00 - 1.475.145 çamento Cl 'lajotds das Ru-
11 - Anibal Feder 35,00 � 1.476:145 as 86-Equador e 157-Fran-
t2 - Hilário Alfonso Gnaipel 36,1 t - 1,524.457', cisCo. Domingos Medei-
13 - Hilário Alfonso Gnaipel 36,17 - 1,524.457 r.QS.· E o vereador Enol
14 - Elvira Demathe Demarchí 39,67 - 1.671:971 Kretzer solicitou o calça-
15 - Cláudio Borba .... , ... 39,67 - 1.67L971 mento da Rua 290 - Hein-,
16 - Blásio Mannes 35,00 - 1.475;145 rich A.' Lessmann ,e late-
17 - Osní Cubas D'Aquíno .. , 35,00 -, .1.475.145

"

rais e, ainda· 2.0 Samae. a

18 - Adalberto Jacobs 55'.77 �c 2,350·538 'E'xtéjlS�O 'cia rede de água
Jaraguá do Sul, 04 de Setembro de 1985 na Rua 470 (sem nome).

DURVAL VASEL-Prefeito Municipal" Sobre extensões de re-
----------------------� des ,d.�' �giIa.: ;p:ronuncia

ram-se o.s vereadores Lu
IZ Zonta,

.

Ortval Vegíní.
Errol Kretzer e, por últi
mo, Almíro Farias, que

'.

informou as dificuldades
do 'Samae em ampliar a

rede em função da deman
da, Acrescentou que com

a.ampliação da estação de
tratamento, cujas obras
tá foram iniciadas. todos
estes problemas serão so

Iucíonados. Almiro regis-

'Manfredo Juck
,_-
_.'

_. .,/

'

-�". .

opecuária
l·avrador

Casa
. Ltda. Anúncio não é

'despesa, é
investimento

Anuncie aqui e tenha
.

:' retorno garantido
CORREIO DO POVO

Folle - 72-0091
.1

�ihUidora exclusiva das rações e concentrados "GUABI".'
illtém completa linha de defensivos, adubos, .sementes

l
'.'

� f�rramentas agrícolas.
"

.
.

.

. '.

;1)1 1
_ Rua JomvIll�, 1.�94-F. 72-0919-!aragua do Sul.

�.2 _ :Barra do RlO Cerro _ Jaragua do Sul -SC.
_t_ J2 4 ---.__--'

pede um parque
trau também os 37 anos morados 'no dia 4 de se

da Rádio Jaraguá, come- tembro.

Estado de Santa Catarina ,
.

Prefeitura Municipal de Jaraeuá do Sul
EDITAL DE LANÇAMENTO Nq 23/85

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

ferentes a pavimentação a paralelepípedos da Rua
8 - JOÃO JANUÃRIO AYROSO, de acordo com

1985 e o Decreto N° 1.182/85, de-06 de agosto de
o Edital de Custos N° 22/85, de 05 de agosto de
1985, sendo que os confrontantes ficam lançados
de acordo com a relação anexa e com o venci
mento do pagamento (à yísta OU 1 a parcela) fi·

xado para o dia 16 de setembro de 1985.
NOME M2 CR$,

01 - Luis Chiodini 210,00 - 8.370.180
02 - Gilberto Uber 50.00 - 1.992.900
03 - Álido Pradi _ 142,67 - 5.686.541
OA - Osni A. Pradi . . . . . . .. 66 67 2,657,333
05 - Álido Pradí . . . . . . . . . .. 83,33 3.321.367..
06.- Olinda P. Schiodíní .. : 81.67 - 3,255,203;
07 - Urbano Franzner ... , 163,33 - 6510.001
08 - Dézío 'Murara . . . . . . . .. 70,67 - 28i6.765
09 - Lino Pradí 130.00 - 5.181.540
10 .; Lino Pradí 451,67 - 18.002.663
11 - Carrocerias Argi ...• 37000 14:147.460
12 - Ari Grosklas � 45,00 - 1.793.61P
13 - Darcidio Pradi 83,33 - 3.321.267
14 - Luis 'Chiodini 104,00> 4.14523i
15. c .Orlando Pamplona 73,33 �, 2,922387'
16 � :Vaníldo Pradi '

.. ',' .. '20,00 - 79'i:160
17 - Vanildo Pradí : .. .112 ..33 - 4.477.249
18 '- Álido Pradi 33,33 -

.

1.328.467
19 - Vital Spézia/Acir Zapelíni Barth/

.

José Barth 6667 - 2657.333
20 - Mário José Pradi 66,00 - 2. 30.628!;
21 - Dario Pradi 68,67 - 2.737,0491
22 - Renato Pradí ., 129,00 - 5.141.682'
23 - Constantino Pradi 31000 - 12355.980,
24 - Alidor Welkmann '16,67 - 664.433·
25 - Eduardo F. Mann 6667 - 2657,333,
26 - Alidor Wolkmann 93 - 3.7C6.794
27 - Roberto Chiodiní .... 12333 - 4915687'
28 - Emp.Imob. Marcatto Ltda. 46.00 - 1.833.468,
29 - Aluiz Wilbert Guse ... 130,00 - 5 181 540':
30 - Ana Bortolini . . . . . . .. 50,00 - 1.992900
31 - Ana Bortoliní . . . . . . .. 50 00 - 1 992 900,
32 - Ana Bortolíní . . . . . . .. 133.33 - 5.314.267
33 Isolde Murara 93,33 3.719947'

Jaraguá do Sul, 04 de 'setembro de 1985.
DURVAL VASEL-Prefeito MUJ;licipal

Assistência ao Lar.
Manutenção elétrica e hidráulica em geral.

, FONE _ 12.1022

Rua Josef' Fontana, 84 Jaraguá do Sul _ SC.

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade esM

nas mãos de um

prifrssional
POLIMENTOS

-c.-�_,Lavagem, limpeza de
tetos e estrfomentos.,

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

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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E A CHUVA CHEGOU

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

Prefira sempre "Vinagre Brandenburg" .

Rua Joinville, n«?' 1.255 - Fone 72-0239

Jaraguá do Sul _ SC.

Descontos espectais em toda linha de
jóias e presentes na

JOALHERIA "A PÉROLA"
Rua Reinoldo Rau 289 Fone:-72-1823

Jaraguá do Sul �

O titulo lembra 'um ou

tro, de um filme famoso:
E O VENTO LEVOU. I
mitando ou não o fato é
que, finalmente, a trovo
ada acompanhada de In
tenso Rranlzo de sábado
passado pôs fim a um ne
riodo de esttaaem sem

precedentes nos últimos'
três meses. A copiosa
chuva foi saudada com
entusiásmo pela popula
ção local, Que não se im
portou com a Quase escu
rldão até perto do almo
ço, obrízando o uso da e
n�la'a elétrica' nara aten
der os serviços em lolas.
fnhrlc:a� e resídê icras. A

seca Que se manifestou
de forma acentuada nes
tes meses Que nos dois a

nos anteriores foram assi
nalados por avassaladoras
enchentes, perturbou o
sistema em todo o Estado,
obríaando ,ao raciona
mento de áaua'e mobili
zando os bombeiros na
extinção e controle de in
cêndios nas matas em, di
versos pontos do munící
pio e reztão. E como o

meio termo é melhor 'Que
os extremos a nota não
deixa de transmíttr ale,
Rria pelo retorno à vida
normal. Os lavradores e
pecuaristas respiraram alt
vlados e a paísaaem ficou

mais verde neste quase
começo de primavera. VI
va a chuva!

MARIA, MÃE DE JEStTS
2.000 ANOS

No dia 8 de setembro de
1985. comemora-se o ano
2000 do nascimento de
Maria, mãe de Nosso Se
nhor Jesus Cristo: A da
ta é por demals revela
dora neste ano para todos
os cristãos do mundo e
serve de motivo para me

ditação sobre esta extraor
dmäna mulher por todos
nós venerada e que nas
sou por um sem número
de vícsssnudes na sua ca
minhada para dar à hu
manidade o seu verdadei
ro Salvador. O ano IS A.C.
[Antes de Crísto) fica in
delévelmente assinalado
na Era do Cristianismo.
Bendita sejal
O ASFALTO ESTA NO

SEMINARIO
Curioso o titulo, mas é

PÁGINA 10

verdade. O asfalto que o

povo e dírtaentes de Co
rupä pediram ao Governa
dor -Bsperídíão Amin já
atínaíu ö

• Semínärío Sa
grado Coração de Jesus,
dando um novo visual à
quela artéria que, azore
adquire- status de rodovia

, de primeira Rrandeza. De
parabéns está. a vizinha
cidade que hole é cortada
em íorma de cruz pelo
tão deselado asfalto, ace
lerando o seu desenvolvi
mento. Os visitantes não
se cansam de admirar os
novos ares da cidade, os

tentando muitas novas
construções que se mistu
ram com as tradicionais
casas de estílo Ilermàni;.

. co, Com a conclusão do
asfalto do trevo até o Se
minário, deve-se reconhe
cer ao Governador: pro
messa feita -, promessa
cumprida. E Corupá está
reconhecida ao dr. Espe
ridião Amin. Obrízado por
tudol

COMPRA-SE_ TELEFONE

A Acaresc necessita adquirir· um teleíone
comercial para ser instalado_ no escritório do rnu

nícípio de Araquari. Os interessados deverão en

viar proposta ao Escritório. Regional da Acaresc,
Av. MaL Deodoro 1369, em Jaraguá do Sul até
10 de setembro.

Lançàmento
More bem. more no [ardím Ana Paulal

Lotes com infra-estrutura completa, prontos pare construir o seu lar.

Localização prívílegíada no NOVO Jaragua Esquerdo, agora com a pavimentação
.

facilitando o acesso e. valortzando o seu Investi mente.

APROVEITE AS CONDIç.OES ESPECIAIS DE LANÇA.MENTO.

Informações e Veadas com a earantia e seeura.. ça de

�Inpreendirnenlos Imobílíéríce Marcallo
Av. Mal. Deodoro, 1179 '" Fone 12-1136 - eREe! _ 093 _ 11'" REGIÃO

:1
,

UM, DOIS•.. U�, DOIS... COMPRE JÁ,
PAGUE DEPOIS! {Hti HERMES -MÃc-EDO:

\,-:--=-_ --::. _-- -- - - �-- ----- ---

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CLARICE BATE RECORDES. ES
TADUAL AQUI
Foi realizado dias 31 de agos

to e 19 de setembro; em Críciú
ma, ö Campeonato Estadual Ju
venil de Atletismo, onde Jara

guá do S1.11, através da equípe
da DME, cumpriu boa pertor
mance. Clarice Kuhn bateu dois

recordes, no salte a altura (1Dj
m) e nos 100m com barreiras,
recorde este último que perten
da, a Cornélia. Valmír: Oeste
reich foi 0.29 nos 110m c/bar
reíras e o 4° nos 400 c/barrei
ras, enquanto Luís Carlos Níchet
ti obteve dois quartos lugares:
nos 200 e nos 400m e/barreiras.
Por outro- lado, neste sábado,

dia 7, a partir das 13h30, na pis
ta do C.A.Bdependi, acontecerá
o Campeonato Estadual de Fun

do e Meio Fundo, que reunirá os

melhores do Estado, nas suas es

pecialidades. Amanhã. d�q H,
Cornélia Holzinger embarca em

São Paulo para. Santiago, Chile,
onde defenderá 'a Seleção Brasi
leira no Campeonato Sularneri

cano, nas provas -400m e/barrei

ras e revezamento 4x400m. E

de 21 a 25/9, participará em Por
to Rico, da Copa das Américas
de Atletismo, eliminatória à

Copa do Mundo, na Austrália.

ELOI E FLAVIO NO ENDURO
DA INDEPEND�NCIA
Os pilotos Elói Satter COHL'a

Nete e Flávio José Marcatto,
do Jaraguá Motor Clube/Jura
guá Trail Clube, estão partici
pando desde quarta-feira, �id. 4,
do 29 Enduro da Independencld,
promoçãö da Rede Globo �e Mi
nas. A dupla recebeu o número

47. A chegada está previste pa�
ra hoje, 7 de setembro, em Be
lo Horizonte- e a equípe de apo
ia dos [araguaenses é formada

por Antônio Normário BO�HI e

Roberto Breithaupt. E no. dia 27

de outubro, com uma etap" do

Campeonato Céltarinense, sprá

reinaugurada a pista de . m'.ito

cross, junto ao Autódromo Ar

thuf Breithaupt, evento que mar
cará também a despedida de Je

anete Mirian '"liske, da presi
<;lência <.to Jaraguá Motor Clube.

REGIONAL DE FUTSAL SERA
DECIDIDO SEGUNDA.
A Liga Jaraguaense de. Pute

bol de Salão decidirá �;egunda
feira, dia 9, as 20 höras.- em sua

sede no Ediflcio Menegottl, a

realização' do· Campeonato Ré-
.

gional de Futebol de Salão. qué
reunirá agremläções de 3araguéÍ
do Sul, Corupá,. Massaranduba e

Guaramirim. Esta semana. houve
encontro pré"Jio. mas segunda-'
-feira o ,certame ·será oficiallzrl-.
do, inclu'sive com a ar;rové:lção·
do r�gulamenLo. tabela. entre

outros detalh�s ma-is. Com rela
ção . ao espo[t� da bola pesadp.,
ainda, as eqnlpes 'locais es-trdn-
ram no Canmeonato Estadual.·
Em Joinville, ·Fmbra�o 5 x·1 Ur�
bano (juvenil) c Embraco· 4 x :�

Urbano (adulto) e, em Jilragll�l,
Arweg '4.' x IJ ·Aeeriza (juvenil)
e Arweg 2 x ::; Rigesa (adulto).
Hoje, dia 7,. haverá inversão do
mando de jogos: a Arweg joga

ESPORTES Flávio José

No flagrante, a seleção de handebol de JaragucÍ do Sul, a
do*arla peJas Lo�as Koebrich, onde, além das atletas, vê-se o

.

'

gerenIe da Koehrlch, José Ramos de Carvalho, o téc!�;co Celço
José Tho'mazi e o auxiliar téCnico "\IValdemar Peilis.
Esta Equipe foi campeã dos JASC, no' ano passado.

em Canoinhas e a Urbano· en
frenta a Embraco a partir das 19
horas, no "Arthur MüHer'.

MARCATTO É CAMPEAO DO
FUTEBOL SESJANO
Realizou-se no final-de-sema

na passado, '1 fase regional do
Campeonato Estadual Sestano,
com a pa-rticipação de empresas
da região Norte. .Iaragua do Sul
saiu-se

.

vitorioso no futebol de
campo; atravcs da conquista da
Marcatto, que .no .sábado empa-

. tou com a .Tupy no tempo nor

mal e derrotou-a nos pênaltís E,

domingo, ganhou de 2 .x 1 da
Klimmek, de S. Bento. No voll
bol 'masculino/feminino, a We&�'
e a Malwee perderam por 3 '1 O,
para a 'Dähler e Bmhraco, res

pectivamenee. E na prova tÚE,
tíca, classificaram-so

.

Antônio
S.M,Fortes (Kohlbach).' Jaime
Negherbon (Weg) t., Karín Sch
weinle (Weg) 'e 'Rdsimér� do
Nascimento (João Wiest). As Ii
nats do .certemé estadual serão
nos dies 14 -e -15 de setembro,
em Blumeneu.

.

· síficacão do j J Campeonato Re�
gíonal de Vollbol Adulto da Li

ga Regional- de Volibol e Bas
quetebol. No dia 31, sábado na
� "-BB: jogaram - Marcatto O x 3
AABB, Clube das Doze 2 x � Ki
Kaska, Armalwee 2 x 3 Ki-Kas
ka (fem.) e AGV e x O Kohl
bach-DME (masc.) Neste sába
do! dia 7, em Guaramirím, ini ..

ciando às 1411, AGV x Armai
wee, Ki-Kaska x Menegottí, Clu
be das Doze x Helga-Mar (fem.)

>e, Ki-Kaska x AGV (masc.).
No domingo, dia 8, na Armai
wee: Menegottí x AGV e Helga
Mar x Marcatto (Iem.] e Arweg
x Armalwee (masculíno}.

BAEPENDI PATROCINARÁ
TORNEIO DE BOLA0
No próximo final-de-semana,

.dias 13, 14 e. 15/setembro, o

Club,e Atlético Baépendí realiza
rá o 89 Torneio Independência
de Bolão, em suas canchas, em

· disputa do 2° Troféu Transitó
..

rio "Eugênio José da Silva".
Participarão" o Baependí e a Vi-

.

eirense. por Jaraguá: Seleção ele
Joínville, Pinguins (Indaíal),
Guairàcás (Timbó}, Seleção. de
Brusque, e, ainda, o Vasto Ver
de, de Blumenau. Este mesmo

Vasto Verde está sediando desde
ii. noite passada o Torneio . de
Bolão "Cidade de . Blumenau' "

que encerra-se domingo e onde
a Seleção de Jaraguá/DME es

tá competindo, fazendo ontem a

sua estréia, centra o Caça e Ti-
.

ro. daquela cidade.

RO-

Colúmbia, 15h - Santa Luzia x

Independente e 16h - Floresta
x Figueirense.

. ABERTO CAMPEONATO DOS
COMERCIARIOS/FUTSAL
Com os jogos Zonta 4 x 2 Su

permercado Lenzi e Hermécia
"A" 7 x 3 Breithaupt "B", come
çou segunda-feira; dia 02 de .5€

tembro, o 3() Campeonato de
Futebol de Saião dos Comerciá
rios de Jaraguá do Sul, que t�-'

ve realizada quinta-Ieíra .a se�,
gunda rodada, entre 'Comercial
Jaraguá x Hermácla "E" e Brei
thaupt "A". x Narloch, No die 9,
segunda-feira, no "Artur Mut
ler", jogarão às 2dh-NarlQch x

Comercial Jaraguá e às 21h
Hermácia "B" x Breithaupt "A",
no dia 12, quinta-feira, no Agro
pecuário, 19 horas
Hermácía "A" x Maba Tintas

(campeã de H4) e Zonta x Brei

thaupt "B". Cinco equipes pas
sarão à fase .semífínal,
TRES EQUIPES QUEREM TI-

TULO DO .BANCARIO
Besc, Meridional ou Pínasa.

Uma dessas. três equipes deve-:
rá conquistar . o título do 41?;
Campeonato Bancérío de Fute
bol de Salão de Jaraguá do Sul.,
quando da realização da última,
rodada do quadrangular final,
que reunirá Besc x Finasa e Bra-"
desco x Meridtonal, sem data de

realização, em. função. dos pre-.
paratívos da greve que os ban
cários pretendem deflagar na

próxima semana, em todo o l)a
ís. A classificação, após as duas
rodadas iniciais é esta: Besc :1,
Meridional 3, Finasa 2 e Brades
co (eliminado) O.

RETURNO DÁ SEGUNDQl\'A
TERMINA DOMINGO

. Com as partidas Alvorada x

Malvíce.: Aliança x Vitória (es
te no ·Botaf(í��6), termina eieL
vamente nesta domingo, dia ti,
o Campeonato da 2\1 Divisão da
Liga Jaraguaense de Futebol,
em seu segundo turno. No do-:
mingo passado. dia 1 f?, os resul-.
tados apontaram Aliança 2 x

ü

Avaí.. Guarani 1 x O Ponte Pre
tá, XV de Novembro 2 x 2 I::;rê
mio Garibaldi, Vitória O x 1 Mal-

· vice e Alvorada 1 x O Cruz de
Malta. Os jo�6's de amanhã co

meçam às 15h30 8, segundo o

presidente da LJF, v\!alcf:]Gar
Vieira, no db 15 iniciara ci qua-

·

drangular final. provavelmente
no Estádio Max Wilhelm. antes
porém. dia �O, terça-feira, c1 li

ga fará reunúio com os' c:uhE's
� ·classificados, para definir deta
lhes aeerca' dó· quadranç�u!ar. .

·

VOLIBOL:· . FASE CLASSIFICA··
TÓRIA NO FINAL
Faltam poucos jogos pd �d ser

concluída a p;meira fase de clRS-

CHUVAS A.TRAPALHAM
· DAnA DO VARZEANO

O mau tempo reinante no do

mingo que passou impediu a re

alização da segunda .rodada da
fase semifinal do 3<;1 Campeona
to Municipal de Futebol Varze
ano. O Chefe da Divisão Mun�ci
paI de Esportes Raul Rodrigues.
houve por bem cancelar a Ioda
da. que, no entanto, deverá o

COrrer: amanhã, dia 8,.no mesmo

local (João Pessoa). com esta

programação de jogos: Chave
.Branca - 8h30-Rio Molha x Bdn

gú. 9h30-Arsepum x Vila Lenz;,
10h30-Cohab x Canarinho; Cha
ve Rosa - 14h - Nova Allança x

'-

AULAS DE YOGA NO CIP

O professor Arinando Ci

priani vem ministrando todas
as quintas-feiras, às 19h30.
aulas de Yoga no Centro
Interescolar de 10 Grau "Má-·
rio Krutzsch" (CIP). Segund0
o professor Armando, YO�d
significa união, consigo e Com

OS outros, com <> criador e

proporciona auto-suficiência,
que qualquer pessoa pode pra- .

auto-aperfeiçoamento do sc.

humano, o· que significa saú
de, paz, vida, felicidade e re

juvenescimento.
Disse Armando que Yoga é

uma filosofia ele vida, sendo
saúde do corpo e da merite, o

ticá-Ia. Durante as aulas, I)

p:-aticante terá a capacid'1C:Ié!
de sentir o seu organi;;mo e a

resistência ":10 mesmo, para
saber o que pode e o que não

pede fazer. E sobre 05 �fe:;Jos
da Yoga, di;;se o 110SS0 (;ntr·�
vistádö que. cohforme· o·

, professor Ce Rose, em seu li·
I
'Iro Swásticô Yoga, .jamais al

II guem poderia coiocar no pa-
pel todos os efeitos ou ben'�-

; 1ícios. Em Yoga cada um en

contra aquilo que for buscar.
Aquele que busca saúde, en

contra saúde. Que,m busca a

paz, encontrará a paz, e as"

sim por diante, concluiu.
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As Anotacões de Flávio José
I

DNER gàranle a r.,cuper�ção
acoslalDenlodo

••• A juventude do PMOB está sendo revitalizada na

região. No día 28 foi eleita a Comissão Executiva Pro
visória da JPMOB de Jaraguá do Sul, ficando a pre
sidência com Adolar Wischral. Ontem, a Executiva

esteve reunida no Diretório Municipal, para ·traçar as
·

diretrizes de ação: No dia 15, os delegados da JPMOB
local vão a Rio do Sul, eleger o presidente estadual.
••• No domingo, dia 1°, foi íundada a JPMDB de Mas

saranduba, com o apoio do PMDB de Jaraguá do Sul,
cujo presidente, o Dr. Fogaça, candidato a candidato
declarado à deputado. estàual, esteve presente. Fogaça
participou sábado, em: Blumenau, de encontro promo
vido pela Fundação Pedroso Horta e afirma que em

todor. os munícípíos da microrregião, serão fundadas
as JPMDB.
,.,;.

.

Em Blumenau, disse Fogaça, foi muito criticada a
.

alü�ção de Pedro Ivo no Diretório Regional e ventilou
-se o lançamento de umnome alternatívo ao governo
do Estado. Luiz Henrique é o mais colado. AItevir con
siderou a Comissão Provisória do PFL de alto nível,
"com elementos .honrados, de boa cultura e moral ili�
Uada". E. destacou seu bom relacionamento com o Dé
elo.
••• Paulo Roberto Bauer, Presidente da Erusc, con

tinua seu périplo pelo Estado e Região. Neste final
de-semana estará em Corupá, Joínville e Jaraguá do
Sul,- para contactos administratives e, naturalmente,
políticos.' Paulinho não esconde a sua condição de
canídato. A propósito, o Escritório Regional da Erusc,

·

em Jaraguá, tem novo endereço: Rua Ângelo Schio-
chet, nt! 1·72.

.

•••.Muito embora as eleições à nível municipal ve
nham a ocorrer somente em 88, os pretensos candida
tos já vêm se movimentando. Com três partidos, pre-

·

vê-se uma verdadeira avalanche de candidatos, tal
vez mais de sessenta, o que provocará uma' correria
atrás dos votos, que serão pulverizados entre os con-

•

correntes. Tem muito neguínho se assanhando para
concorrer a vereador.

t
I

"

O Chefe do 16° Dístrí- nas rodovies os muníci- o anúncio mais .ímpor
to Rodoviário Federal do pios de Jaraguá do Sul, tante para Jaraguá do Sul,
Departamento Nacional Campos Novos, Navegan- porém, é da que serão a-

de Estradas de Rodagem, tes e Mafra. locados recursos do . Pro-
Arnaldo Severiano de 0- gress (já garantidos), pa-
Iíveíra, anunciou segun- Dentre os contratos Ii- ra executar 10 quilóme-
da-feira, dia 02, um paco- guram a elaboração de um tros de acostámento da
te de medidas visando a projeto final de engenha- BR-280' no I-perímetro ur

recuperação dos 1.819 qui- ria, para restauração do. bano do município de Ja
lômetros de malha rodo- trecho entre o cruzamen- raguá do Sul. É o acosta
viária federal em Santa to

-

da BR-280 com a BR- mento que vai dê ponte
Catarina (incluindo os 101 (na entrada,' pela BR. Abdon Batista aH' a pon-
460 quilômetros da ßR- 101, para o município de te sobre o rio ltapocuzi-,
101). A direção geral do Jaraguá do Sul) até Neve- nho, divisa com Guarami- ,

DNER está lançando' CÇl- gàntes, numa extensão de rim .obra reclamada pela
torze contratos, somente 52 quilômetros e, ainda, comunidade e pelas lide
para o BR-I01, por onde a restauração completa ranças e que agora encon

trafegam diariamente se- dos trechos entre o cru- traram éco junto ao DN
te mil veículos e, além das zamento dá �RilOl/-BR- ER. Será executada em

cidades do litoral, serão 280, até São Francisco do corijunto - Prefeitura-Es�.
beneíicía-í J.; com obras Sul, de 33,5 quílômétros. \ tado-D�ER.

Escola do interior íncentíve
plemtío de ,

arvores
"Incentivar o espírito

de preservação e. renova

ção das florestas" é um

dos objetivos do Projeto
"Clube da Arvore" San
ta Catarina, desenvolvido

pela . Companhia Souza
Cruz, .que atende uma es

cola por município, em

todo o Estado. Em Jaraguá
do Sul, o estabelecimen
to centralizador é a Es
cola Básica João Romá
río Moreira, de Rio Cer
ro Il, que vem desenvol
vendo o projeto, através
do seu Clube da Arvore
"Amigo da Natureza", que
envolve alunos, profésso
res e pais de alunos.

CDS e as sementes nativas
e exóticas de diversas es

sências, dentre as quais
a bracatinga, sinamono
acácia negra, tarumã pre
t9, eucalipto e outros, ä-,�
Iém do que deu acompa
nhamento, orientação.�
assistência, cabendo ii. és�
cola o plantio e os cuida
dos necessários.
Foram plantades.. cerca

de 4 mil mudas, que ago
ra. em estágio próprio pa
ra plantio, serão cometci-'

De acordo com o pro- alizadas durante o "podá
fessor Carlos Pscheidt, di- gio verde", que aconte
reter do estabelecimento cerá em breves dias, na
de ensino, a Souza Cruz. rua Walter Marquardt. l
forneceu os sacos plásti-' mediações do Posto Mime.' ,

Hovaris
.

assina
Ao •

convento em

Guaramirim
.... o prefeito Durval Vasel está se engajando de O Secretário dos Trans-
corpo e alma na candidatura do deputado Edson An-' portes e Obras, Marcos.
drínö, à Prefeitura da Capital. "Como, peemedebista Rovaris, participou quín
puro e leal - disse - faço um apelo àqueles que aqui ta-feira, dia 29, em Gua
residem, mas com domicílio eleitoral em Florianópo- ramirím, da solenidade de
lís, para que votem em nosso candidato; assegurando- assinatura de aditamen
lhe' uma expressiva vitória em 15 de novembro pró- to 'de cooperação ünanceí.
ximo".· ra entre o Governo do Es
•••. Nosso totclore politico é rico em situações ínu- ta, através da STO, e i!.�

sitadas. Certa feita, em pleno ardor da campanha eleí- quele município. Rovaris
torai, um vereador do então MOB, subiu no palanque estava acompanhado do
durante comicio em Ribeirão Grande e Insurgiu-se deputado Nagib Zattar. O
contra a presidente da Câmara, .J.A.Klitzke. Lá pelas ato foi realizado na pre
tantas, atacou: 'Este sujeito, meus amigos, é um trai- feitura municipal; com a

dor, competente, desonesto e pacato ... ". É foi aquele presença de diversos re

chuä, ' presentantes da comunída.
.... Segundo dados da Seplan-PR, informados pela de.
Amvali à coluna, o Fundo de Participação dos Municí-· O titular da STO repre- ,

pios, no segundo semestre, deverá sofrer reestímatíva .

sentou o governo estadu
em torno de 80%. A cota a ser transferida aos munící- al na assinatura do adi

pios brasileiros em setembro, sofrerá um acréscimo de tamento ao convênio ce-

48% em relação a agosto. Os prefeitos, como não po-
lebrado em 12 de setem

deria deixar de ser, estão esfregando as mãos. Pudera! bro de 1984" enquanto que
••• 'Desde. o dia 2 do corrente, as tarifas dos correlos por Guaramirim assinou

e telégrafos estão majoradas em 48%. em média. A car- o prefeito José de Aguiar.
ta simples passou de Cr$330 para Cr$,,500, aumento de

O termo vísa a e�ecução
51%. E a UFSC tem abertas até o dia 13, as inscrições d: drenagem: p,avlmenta
para o vestibular, que será realízado de 05 a 08 de ja- _

çao a paralelepípedos da

neíro. São 2.750 vagas: Florianópolis, Blumenau, Join- rua 28 de agosto. nos tre

vílle, Crícíúma, Lages e Chapecó, Iocaís de inscrição.
chos entre?, inicio da rua

Ernesto Pisetta . e a BR-
280 e, entre a estação fer"
roviária, via bairro Avaí.,
e a BR-280. O valor do
,convênio. que era de Cr$
80 milhões, fica aumenta
do em Cr$ 45 milhões,
passando seu valor glo
bal a ser de Cr$ 125 mi
lhões, . correndo a despe
Ed à conta do· projeto.. O
prazo de validad�: do cQn-'
vênio fica prorrQtado até
30 de deZe1nbro déste ano.

Empresários
com

audiência -terão
Amin

Por outro lado, reali
zou-se ontem. dia 6, no

.

Salão Paroquial de .' Gua
rammrn, a .reunlão da
Coordenadoria Regional
da Facísc. para discus
são das diretrizes básicos
de atuação da diretoria
da Facísc 85/87, dentre ou"

tros. O encontro reuniu

'representantes das Asso
ciações de Barra �Venia.
Canoinhas. Cuàramírím,
Jeraguá do Sul. Joinville.
Mafra, Piçarras, Porto U
nião, Rio Negrinho, São
Bento e São Francisco.

A classe empresarial ja
raguaense, representada
pela Associação Comerci
al e' Industríal. manterá
audíênciá com o gover-
nador do Estado, Esperi
dião Amin Helou Filho,
para levar

.

ao primeiro
mandatário os problemas
principais que afligem à
classe e a comunidade. O
encontro deverá acontecer'

possivelmente no dia 17
e dentre os assuntos a

gendados estão o acesso
à segunda ponte, paví
mentacão da rodovia Ja
raguá/Pomerode: pavímên.
tação da Corupá-São Ben
to, ativação da Companhia
de- Rádio Patrulha, cons

trução do Quartel da Po�
lieia Militar, habitação,
entre otttros. É pensamen
to também, aproveitando
estada qO$ �mpresários nd

C<!}Jital, manter. contac
tO& cOrP os titulares das
pastas dos. Tran'ipo_rtes e

Obras. Segurança Pública
e Telesc, sobre assuntos
cspecHícos dessas áreas.

r
,

2"" CAMPAT.
Er:-rCE�RADO: Um grande público compareceti quinta
feIra a noite, na Matriz São Sebastião, para ver, ouvir
e aplaudir a Orquestra Filarmônica de Tuebingen; Ale�
manha. Nos bons espetáculos, há prestigiamento.

Está praticamente' tudo'
proI;tto para o lançamento.
da '�2a Campanha MUIiici�··
paI de Prevenção de Atí-'
'dentes de Trânsito-CAM
PAT" em Ja'raguá do'-Sul,
que vai de 14 a 20 de se�
tembro; Na próxima êdi
ção o '-,Correio do Po'vo'"
dará amplo destaque" a

Campanha.. 'como" órgão o.,

nela envolvido' que' é.
.
.. "

BALAS E CAFE S ASS E

O PRAZER DE FAZER

BEM FEITO

PROVE!
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