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� CIDADE SfMBOLÖ DA FAMluA JOURDAN

Camp,anha da Prevenção d'B Acidentes ,abra-SB hoja Novos
Objetivando fundamen

talmente a conscientiza
ção, da população e

despertar a atenção pàra
o grave problema dos a

ctdentes de trânsito que
têm ceifados e mutilados'
muitas vidas em Jaraguá
do Sul, abre-se neste sá
bado, a 2a Campanha MlJ
nícípal de Prevenção de
Acidentes de' Trânsito
(CAMPAT), que encerra

-se día 20, sexta-feira. A

Campanha tem na coorde

nação a Prefeitura Muni-
'

cipal e o engenheiro de

,segurança Luís Augusto
da Costa. Trânsito muda hoje
.,A CAMPAT envolve-.

Entram
.

em funciona- da Marechal para a Rei
rá todos os segmentos da

mento na manhã deste sá- noldo Rau, ao passo quecomunidade, para uma ma-
bado, na abertura da 2�' a rua João Marcatto alte

íor abrangência. Um total
Campanha Municipal' de ra a direção, da Reinaldo

de t-í.taíxes e.ô out-doors
foram colocedas em pon-

Prevenção de Acidentes Rau para a Marechal De-:

tós estratégicos (ia cída- de Trânsito (CAMPATf,' odoro. Da mesma forma a

de e,' além disso, serão as modificações de senti- rua Exp. João Zapella pas-
, , do do trânsito, 'recente. sa a ser, mão única no

distribuídos panfletos e
mente aprovadas pela Co- sentido Marechal Deodo-

adesivos a população e aos
missão Municipal de Trán. 1'0 e a Exp, Antônio Car-

motoristas, projeção .de
lto A Q

.

tí B los Ferreíra a'umenta ma-
slides sobre o tema no

S10. rua· um mo 0-

eine Jeraguá, entrevistas
caíúva (passa ao lado da is uma quadrá como mão

na rádio, divulgação pelos Prefeitura) terá sentido ,única, até a altura da rua

jornais. da cidade, traba- inverso do atual, isto é, 29, de Outubro.

lÍios·e redação' nas esco- W,.eg eM,'arisol entre as maiores
las, desenvolvimento nas

principais empresas". du- A publicação Balanço
rante a semana, da Cam- Anual 1985, da Gazeta

panha Interna de Preven- Mercantil, .como o faz a

çâo de Acidentes de Trän- nualmente, publicou a re

sito} bem como, difusão laçâo das maiores empre
da campanha em, igrejas, sas do Brasil, onde se des

templos e salões de festas. tacam, dentre as trezen-

: Segundo Luís Augusto tas maís, a Weg e a Ma
da�Costà, pretende-se que risol, de Jaraguá do Sul,
todos tomem conhecimen- que ocupam" respectiva
to da Campanha, de uma mente,' a l55a e 280a colo

forma ou de outra. e, cacões: A publicação con

também" que reflitam so-' .slderou, dentre outros, pa-
ore á situação . do trânsi- ra análise, o patrimônio mil pessoas,
to local. Acrescentou Au- �·E·X·C·L·U·S"'IIII!V·O-""""-------_IIÍIIIII!_"''''
g1,!sto, que .neste sábado,
das 8 às 11 horas, a Hon� Sarney aprova, Fàcu1dade ,deda do Brasil ministra no

Ginásio Artur Muller, um' Administração
CUrso ele pilotagem para
motoqueiros e, em segui-'
da, haverá passeata pela
dda'de, com a participa�
ção da polícia. No dia 20,
ti�Pblícia Rodoviária Fe
deraf abordará o tema se

�urança e prevenção de

ªc�dentesJ em palestra

aos motoristas.
O efetivo policial mi-

,
lltar, durante a Campanha,
será aumentado,' com a

vinda de reforços do Ba
talhão deJoinville. A fal
ta de polícíamento no trân
sito é preocupação da co

munídade. e dos organíza
dores da CAMPAT. Só e

xistem doze policiais des
tacados parà a guarda do
tränsíto em, Jaraguá 'do
Sul, insignificante para a

orientação dos. 16 mil veí
culos que trafegam diari
amente pelas. ruas "da cida-

de. EÍn 82, foi criada a Declarando que em Ja-

,Companhia de Polícia, até raguá do Sul a Nova Re-

agora não implantada, ª-
.

pública já chegou e des

pesar .das constantes rei- tacando o seu esforço pes
vindicações e comprome- soal e o do deputado Lu

tímento do município em iz Henrique' da Silveira,
doar terreno para a cons- o. prefeito municipal' Dur-
rução, pelo Estado.do pré-. val Vasel anunciou- a ob-

dío p/abrigar o. quartel. tenção, pelo município, de
Este ano, o número de novos recursos da esíera

'

acidentes com vitimas fa- federal, para ciclovia e ec

tais tem .aumentado assus. ducação. O Ministério da

tadoramente, por, isso, a Edpcação .confinnou a Ii

CAMPAT· tem como le� 'beração de Cr$ n5 mi

ma "Respeite' a vida. Não; lhões do' salário
'

educa:
'

aceite a- violência do cão, para a construção e"

trânsito". reforma de unidades" es

colares, .. de acordo .com o

projeto há três' meses en�

viado a Brástlía, pleítearr-'
do a liberação de Cr$ 392
milhões, destinados a

construção das novas es

colas de Santo Estevão é

São Judas, substítuícão
, das escolas inunícípaís de

Itapocuzínho e Ribeirão
Grande da Luz, ampliação
da 19 de Abril (Jarag\Já'

o sentido

recursos fadsrats
.

à JS
Esquerdo) e aquisição de

equipamentos e materiais

permanentes' às escolas,
além de material didático

.básíco aos alunes da rede
municipal.
A Empresa Brasileira

de Transportes Urbanos
(EBTU), 'através do presi
dente Telmo Magadan,
confirmou extra-oücíal
mente a liberação, �dentro
de 10 a 12 días, de _Cr$ .

700 milhões, para a' çons
trução .da ciclovia, 'valo
ies que deverão ser apli
cados ainda neste·' exerci
cio. Pára tanto será assí
nado um convênío.. Da, á
rea federal,' ainda, o 'DN-,
OS cedeu "e já se encon
tra em Jarçl�uá do Sul,
aos Iundos 'Qo'Agrdpêcuá
rlo, ã. draga que executa
rá a retificação' de rios,
desássöreemento e extra
ção de areia, {devendo a

qui permanecer por maís
de um ano.

ESTÀDO GARANTE ACESSO A NOVA PONTE
O Departamento de Estradas de Ro{iàg_em, de

Santa... Catarina, através do Grupo Executivo de '1�

Licitações, expediu segunda-feira, dia 9 de setem
bro, o Aviso de Licitação, íníormando que se a
cha aberta a Tomada de Preços Edital' n'" 100/85,

'pé;ua execução de terraplenagem, pavimentação
asíáltica, drenagem, obras de artes correntes e
serviços complementares no acesso dá ponte sobre
<;> río Itapocu, em Jaraguá do Sul, numa exten
são de 2.632 metros, com prazo para entrega das
propostas até as 9 horas do día 18 de setembro,

I �? P�otoG:olo Geral �o.. "DE�/SC, . na rua Tenente
Silveira, 46, em Flonanopohs.

Eggon profere palestra ·.segunda
O Grupo Weg, através

das suas empresas centro
ladas, ea Associação (0-
mercial e Industrial de Ja

raguá do Sul, expediram
convite� para a solenidade
de inauguração do prédio

Em despacho do Ministro da Educação Mar- da administração do Gru-

co Maciel com o Presidente da República, J,osé po, a realizar-se segunda-
, Sarney', em data 'de 11 de setell1bro, quarta-felra, feira, dia. 16, na rlIa Jo-

foi aprovado o funcionamento da Faculdade de mville nQ 3.300.' em Jara-

Aministração de Empresas para Jaraguá do Sul.

·'1
guá do Sul. Naquela data

O curso funcionará a partir de 1986 e as inseri- a Weg comemofa.rá os se-

ções para o vestibular vão de 04 à 14 de novem- Us 24 ·anos crê' fundação e

bro pró1Cimo.
,

'a programação preve para
"

, _ ��_15 hor�s, recepção no

líquido, a receita öperaci
onal líquida, o lucro após
o imposto de renda, a ren

tabilídade do patrimônio
e o faturamento médio
por empregado.
Os Grupos Weg e Ma

risol, possuidores de um

conglomerado de empre
sas, são responsáveis' por
elevada parcela da econo

mia local e regional, em

pregando cerca de sete Parque Fabril Weg. I e vi
sita às Instalações do Gru
po Weg; -às 18h, no audi
tório da empresa" na rua

Joinville, o diretor pre
sidente do

.' Grupo Weg,
Eggon João da Silva, pa
lestrará, abordando: A
implantação da qualidade
autêntica' Í).a Weg e as

pectos da recente viagem
ao Japão.

'

Um coquetel, às 19h30,
marcará o encerramento
da programação,· na Ar
weg.

Evita acidantas da trânsito. Somos todos
.

rasponsávais. . ARfAMA Exp.· Cromados
.._.�-.,._.;::ti!.__ ._� .......-

-
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Enlace . Serratine 'Grubha
Disse 1':er.t� vez, referindo-se à união, que o

casamento é .um ideal com que todos' os jovens'
de um e de outro sexo, sonham desde os ptimei
.ros devaneíos. da adolecêncía. E um ideal röseo,
um sonho' romântico. e poético, que assume cons

ciência e adquire força Irresístível quando passa
a 'ser anímado pelo maís .forte e mais poderoso
de todos Os" senttmentos: o amor, Por isso é que

':i os 'pais de Grace, Tarcibulo Serratine e Judite
Lemos Serratíne e de "César", Waldémar Grub
ba (In Memórían] e Edelmira Moritz Grubba, em

meio a muita alegria e satisfação,' convidam ia

,mUlares, parentes e amigos, para as solenidades
; ;.' �de casamento .de seus queridos filhos, que deverá

· ser-abençoádo às 20 horas dê -20 de setembro na

.; Igr�ja .do Colégio. Catarinense, na .Çapital do Es
:; ,; la<!o, na, presença dos pais .e co.nvidados e' das se

,

.

";guint(�s testemQ;onaS aos atos Civil e religioso: da
.parte de Grace ,-,Jarbas de. Olíveíra 'Gomes e Se
nhora Maria; Cirio Paulo FalIer e Senhora Naraci,

'

Carlos Alberto Kalabaide e Senhora Crístína, dr.
Raul Rabello e srtà. Capítulína Souza Luz e dr ..

. Cârlos Eduardo Abreu Sá Fortes e Srta. Rita de
, CÂssia Ggnzaga Dauxe da .parte de César - o Gal.
"

�cJ.}1.a�do
.

D�rlil Sá Fortes e Senhora Luci Abreu
.. " Sá: Porte .. 'r Lu.z Antonío Grubba e Senhora Rita
"d�, Céssia, GandaUne Grubba, "dr•.Leoberto Bag
:giQ Caon e Senhora Simone Caon, dr. André Mel
lo' PilliO 'e Senhora Márcia Mello e' Roberto Ro-

·

'bervaJ lUtter Von' Jelíta e Senhora.Kát!a Maria
·

BortqlUz�1 Von Jelita.
.

..

'. .. Ãj)ós as cerímõnías os convidados serão re-

'. cepc1oílado� no • Clube Doze de Agosto. '.'
·

;.... ö [ovem Par, após viagem de lua-de-mel, de-:
'. verá fixar" resídêncía em Xanxerê, onde dr. Cê-

· ':sar, Grubba 'exerce o cargo :de Promotor de Jus-
. liça .da Comarca, Aos dístíntos noivos e pais as .

:. ,ieÜcitaçÔes .desta folha, com votos de perenes te-
,

,Jtc1dades� ..

'

. ,.'

....

I .
.

· . .

�" , . .

""
.

.
,

. Jôiciª, relógios; pirlseiras, anéís, alíançes, prataria
o .: ',..

•

c,
-

e� �Éú'Ügos .

em ouro "é na

-. 'c .' ,Relojoaria .. ' AVENIDA
:' ',··.·Sempre um bom presente à sua escolha"

'Na '.Marechal, 431 'e' na Getúliö- Vargas, n° 9'

Mamãe .Coruja
Art.gos infantis, bijouteria�,. perfumes e

.

.

.'

cosméticos

Repre'seiitante exclusivo dos fài:nosos perfumes e
'

..

'. .

.... çosinétkos L'Acc;i'ua Oi Fio.ri.
.

Rua Barão d'o Rio Branco, 160-Jaraguá do Sul-SC.

:� _."__
..

_" '_'__·..;......;...;.F_:_O"-N.;_;_E_:_72_-_06_;_9_5��.._.__ �

.: . Dê flores a' quem 'Você ãma. Decorações
.-
de igreja .e salão, buquês, arranjos, ;pl,antas

mo;) 'sreluameulo entrega a .domicílio. Atendimen
.

. to llOr profissionàl no ram<?
.

Casa
·

.'..d.as Flores
· Av. Mal. Deodoro :ni] 1.121, ao lado da Praça

Palil Harris

Celiqa' Cabeleiteiros
Atendimento uniss�x. I;lxpeiiência comprovada em

'cortes; penteados, maquilagens e tratamento q_-'
pÜar, com aparelho infrà�violeta. Profissionais
altamente especializad.os. ...,

.Rua Gumercindo da Sllva'_ Fone 12-2165
-

. ,�o lado' da Caixa EconÔmica

'Gente & Informações
D
E
B
U'
T
A
N.
T
E
S

198'5
Silvana de Oliveira, filha de José
(Marilú de Carvalho) Gonçalves de
Olíveíra,

Danfelle Schreiner Lucht, fllha'de
Sigmar Beno (Magda.' Schreíner} .:

h. Lueht.

tembro os seus 35 anos Em Nereu Ramos, dias.'
de casamento, o nosso di- . 21 e 22, a Festa de N.Sra ..
retor Eugênio Victor Seh- - do Rosário, ao lado dó
möckel e esposa, Sra. Bru- Centro Shalon. Missas di-:
hhilde MahnkeSchmöckel. as Ú às 19h é 22 às 9n:,'
A eles,' o nosso carinho, com completo serviço -de
a nossa admiração e os bar, cozinha, além de

..
,di:';'"

nossos parabéns pela data. vertimentos para todos -.
O garotão Evandro Seus
siato assumiu' a piesidêJi�
cía do Interact Clube. -de'
Jaraguä do Sul, em lugàr ..

de Vera Seníí. Pabíola 'do·
. Amaral Costa é a tiée.'
Vera Senít a 'secretária e.

Kal'ln SchuItz á protoco-
lo. Sucesso!

'.

0_ vereador . e amigo
Gustavo Mathedi, 'presi
dente da S.S.C.Estrella;

Com 'música do Grupo convidando para o 5° Bai-'
Musical Cruzeiro, a Soei- Ie das Flores, a ter lugar
edade Vieirense realiza. deste sábado, día 14,' tis
hoje o Baile de Rainha do 22h,' com a rnúsíca da

.

fa
Tiro. É rainha a Sra. Ira- mosa Bandínha Aurora."
cema de Mattos, esposa

.

'Troca idade día 17, com
do Sr. Pedro de Mattos. pletando o seu sétimo anl
As 13h30 inicia-se a mar- versärío, a garotínha Pa
cha em busca da. rainha. triêia Gabriela Hinterhoti;

filha do casal am�o, Re:
nato e' Lourdes; Parabénsl
Dia 21, säbàao próxitnd,

churrascada no pátio' qe
festas da Matriz 'S.Sebas
tiãó. Custo: Cr$ 15 .mil,'a-c
companhando pão,' J;iiaio
nese e salada. Prestigie

É só até o final de' se�.
tembro o custo de Cr$
80Q mil o titulo patritn,9�

. niaÍ dQ Baependi, é\. Vlstjl..
Em 19 de outubro' pass��,
rá para 'Cr$ 1.100.

.

Sexta-feira próxima, dia
20, o Beirá Rio realiza 'o

. Baile da Prin1avera, com o

Grupo Caravelle, de Por
. to Alegre.. Os ingressos
c;ustarão Cr$ 15 mil e a

mesa Cr$ 00 mH. O bai
le promete ser uin gran
de sucesso de públ1ço.

Meninas até 7 anos po
dem parttcipar do Concur
so Bonecas Vivas, do Li
ons Cidade Industrial. O
acontecimento está mar

cado para 26 de outubro,
às 15 horas, nas depen
dências do C.A.BaependL

Já o Lions Centro rea

liza no .Juventus, hole, o

Sarau dó Arco da Velha;
com' renda. em beneficiO·
do Lar das Flores. . Será
uni . balle típico'do início
do século e o cartão de
ingresso custa Cr$ 30 mil.

Iniciam�se no proxlmo
dia 16, oS.exames médic;o�
para os associaçlös do chl
be azurra que desejam
frequentar a pii>Cina. .

De
vem levar foto 3 x 4.

Muitos ·jaraguaen$��.i vi:
sit&ndo -em JoiIiville :a 9�
Feira Têxtil, que será .en
cerrada 'no dia 15. :OUö
�:r.1pre$aS locais estão par-
tiCipanqo.

. .

Muítofelíz, a coluna re

gistra 6 nascimento ocor

rido às 8h50min do dia 27
de agosto, no Hospital S.
José, da Patrícia Daniel
la, pesando 3kg050 e 47
cm. Ela é filha de Eduar
do Luiz (Beatrice Daniel
Ie Behlíng) Gomes e neta
dos amigos Waldemar· Embarcou I terça-feira,
(Rosemary Loss) Behhng dia 10, para Londres, pa
e de Nilo (Liane Thíeme) ra aperfeiçoar-se na Iín
Gomes, sendo bisneta da gua inglesa, a nossa. sim
Sra. 'Olga Löss, de Albrecht pätíca- Anette Wilhelm
(Cecília) Behlíng e de Max Driessen. ADelte formou
(Esmerita) Thieme. Nossos· -se no día 17 de agosto em
parabéns e felicidades. filosofia (inglês-português)
Unem-se pelo matrímó- pela Universidade Fede

nío neste sábado, na 1- ral de Santa Catarina.

greja Matriz, 10h-AUeu
Uller/Dulce Zapella, 16h
15 - Luiz Carlos da Silvai
Ilse .da Cunha, Gilberto

Rosa/Terezinha Lopes, Al

do GlovanellajNidia Maci
el e Ademar ArbeujAlai
de Giovanellaj 17h15-Val
decir Gonçalves!. Rosane
Neltzel e,' às 10h-MArio
TomzaCk/Cleonice Müller.

.

Neste sábado, às 20h,
em Corupá, na' Matriz S.

José, o casamento de Val
dir Kazmirski e Kátia Ro

sani Schrauth,' filhos de
Tomás (Luiza) Kazmirski
e de Rolf (Maria) Schra
uth. A comemoração do
feliz acontecimento dar
-se-á no Salão Paroquial.
Parabéns!.

,

O Irmão Ãtico Rubi
ni, jaraguaense de boa cê
pa, ,recebeu ontem, às 20h
30, o Prêmio "Pinhão de
Ouro"; na área do magis
tério, distinguido' que fo.i
pela municipalidade curi
ubána, durante sessão so

lene da Câmara Munici
pal de Curiiíba Nossos
cumpr;rnen�05!. . � - - ... ,

Junto cem o aniversá-·
rio da neta

.

Alcssandra,
c0mplelam lli.a 16 de se-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Com a participação de

maís de cem líderes rura

is e da sede, realízou-se
com inteiro sucesso na

terça-feira, dia 10, o 10
Seminário' Municipal so

bre Agropecuáría, que
objetivou uma maior di
namízeçãn da agropecuá
ria no município, onde ío
raJO debatidos, com mui
ta propriedade, a$,$\IDtos
de ínteresss 40 meio ru

ral, como Q custo de pro
dução do .arroz irrigado,
milho, crédito rural, pro
agro e valer bäsíco de
custeio. A promoção foi
da Acaresc, fom .� parti
cipação da PreíeíturaMu
nícípal e da Seara A�ro
industríal, tendo aconteci
do no salão Cristo Rei, da.
Igreja Matriz,
O Seminário foi aberto

pelo prefeito Durval Va
sel, que destacou cl SUd

importância � fez sua a

recente declaração do Mi
nistro da Agricultura,
Pedro .Símon, de que "a

agropecuária é a salva

ção do Brasíl". O� agrónc.
mo Leurinde Goedert, do
Escritório Local' dá Ãca.:
resc mostrou

'

�. situação
agropecuéria do munlcí
pio, enquanto o Superví
sor Regional da Acerase
José Demarch, tecéu con
siderações sobre o tema,
assím 60100 o fez o ea
genheiro agrônomo' ,

Al
berto Dressler, falando
sobre a administração na

própriedadé. rural. C6ube

'Olha o Peixe'
UDpJa1'ítaªó� ao dla 25 de

jqneirQ, o- Programa "0-
llia 9 PêiX�"t, eil! laraguá
.do 5'\.111 é:, visto como mo

d,elQ de organização e par
tiClpação� N& tarde (la dia.
2:9 de: agosto, ni'l Escola.
Sásicâ He1eódoro Borges"
a Cidasc, que coordena. o

programa, reuniu as 1ide�
rança,s para uma reuniflO
de avaliação dos primei
ros sete meses, quando
foram verificados 6.486 a

tendimentos e comerciali
zados 27.552,quilos de pro
dutos às famílias càrentf:'�,
dos quais 5.965kg de
peixe, 4.205kg de feijão;
�.291kg de farinha de
mandioca; 10.807kg de ar
rOz, 2.145 Kg 'dé fubá, 1.

533kg de pés e pescoços
de frango.
Em Jaraguá do Sul hm.

<;i6nam 'des,de .

a implaIHa�
ção do "Ölha ô Peix,e"
dOis postos de vet1:das, na
e�eola a",leodoro Borges
(Rua -Joinville) e Salão H
�.ião (Vila Le��n. O 'rec';
bimento dos gêneros alí-

� .. "'''. "'�''''
...

.

'
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a ,situação - (agropecuária
aos agrônomos Pedro .de Segundo dados recen

Almeida e Lyerval Brand tes levantados pela Aca
a' palestra sobre crédito resc local, existem no mu

rural, valer básico de nicípio 7.350 hectares eíe
custeio e proagro. tivamente cultivados, que
Aconteceu ainda duran- proporcionaram, na últi

te o dia, trabalho em gru- ma safra, uma produção
po, apresentação dos tra- de 60.192 toneladas, re-'

balhos e avaliação do Se- presentando Cr$ 16.582
mínárío, considerado pe- milhões.' O arroz é cultí
los participantes como al- vado em 2.0QOha coro pro
tamente proveitoso e efi- dução de 8.500 toneladas;
c;az, pois permitiu a uma banana em 1.500 ha e 22.
ampla visão da realidade 500 ton. de produção;
agrópecuérta do munící- milho 2.700ha e produção
pio e da própria política de 6.480 ton, mandioca
agrícola, além da troca de

,

800ha cultivados e 12.000
experiências e de informa, ton de produção; cana 250
ções de Interesse dos ruri-" ha e 10 mil ton, íumo 70
colas, principalmente. ha e 112 ton de produção
SITUAÇÃO AGROPECU- e olerícultura, 30 hectares
ÁRIA com 600 toneladas a pro

dução. O milho, apesar de
maior área cultivada, em

termos de rendimento
(Cr$), perde para o arroz:

Cr$ 3,2 bilhões pars Cr$
6,2 bilhões ganhos COtU o

arroz, na última safra.
A pecuária do municio,

pio, segundo o IBGE, I
as

indústrias e a própria A
caresc está assim: aves -

plantel de 4.500.000 cabe
ças, com produção .anual
de 9..2,25.000 quilos e va

lor da produção de Cr$
21.765 milhões; bovinos
de leite - 14.000 cabeças,
8,500.000 htros produzidos
e Cr$ 5.832 milhões o va
lor da produção; suínos -

plantel de 40.000 cabeces,
produção anual -de 1.600.
000 kg. e Cr$ 4.800 mi
lhões o valor da produção,
que totaliza" nestes três Í
tens, Cr$ 38.397.360.000.

em Jaraguà é tido como modelo

Em Jaraguä do S\J.l, se

gundo dados levantados
pelo Incre, existem 2.9.69
propriedades ; rurais, que
ocupam uma área de 41.
235 hectares, das quaís
9.0% não ultrepessam a 25
ha, caracterizando mim

fúndío. Dessas 2.969 pro
priedades, 1.431 são de O
a 10 hectares, 1.256 de 11
a 25 ha, 23 de 51 a 100
hectares e 21 propríeda
des de mais de 100 hec
tares. Dos 551' mil hecta
res da, área total do mu

nicípio de Jaraguá do Sul,
10% pertencem a área ur

bana, pastagem (20%),
milho (5%), arroz (4%), ba
nana (3%), mandioca (1,5
%), cana (0,5%) e outras
culturas (6%). À área res

tente corresponde a aci
dentes geográficos, estra
das .entre outros.

.mentíctõs, a cobrança e a

entrega dos produtos são
efetuados por pessoas das

pröprías comunidades e ã·

té o presente, segundo I
vo Alves da Silva, da Ci·

d$lsc, não, foi apresentada
nenhuma diferença de

caixa, fato ressaltado du
rante a' avaliação.
Ivo acrescentou que es

se programa do Governo
dö Estado comercializa os

produtos básícos cOm pre
ços que variam de 25 a

50% menor do que nos

supermercados e merceari
as, correspondendo a 5
ou 6 dias de trabalho de
um assalariado. Ele res

salta que em Jaraguá do
Sul o "Olha o Peixe" vem

cumprindo fielmente os

seus objetivos, atendendo
realmente 'lS famílias ca

tentes, que são preViamen
te triadas e cadastradas

para se habilitar� ao

programa.
Afora Os 'produtos es

pêéifitados, estão sendo
véi1cfidos', à títule � ex-

períência, não regular
mente, sacolões de horti

granjeiros. em 10 O\J. 20

quilos e, a partir de ou

tubro, serão comerciaU
zados nos postos do ' 'O
lha o Peixe" quatro van

edades de hortigranjeir�)s,
embalados em um qullo.
Atualmente, os preços
são os seguintes: peixe
Cr$ 1.400 o quilo, feijão
Cr$ 2.300, farinha Cr$ 1.
200, arroz Cr$ 2.500" fu
bb Cr$ 1.000 e pés/pesco
ço de frango Cr$ 1.300
o 'quilo.

o tecnico da Cidasc in
formou que, no momento,
não existe perspectivas, a

curtõ-prazo, da Secretana
da Agricultura abrir nO'/os
postos de vendas no mu

nicípio, muito embora Í!_"
nha havido um pedido o

ficial para implantar um

posto na Ilha da 'Figueua,
pata atender principal
Hlen.te

.

a comUIlidaçle' ca
rente do Morro da BIJa'
Vista e arredores.

Casa da Aniizade' vende cartões

para
,
a�u lar carentes

A Casa da Amizade das
senhoras dos rotarianos de

'

Jaraguá do Sul, segundo
a presidente Maria Apare
cida Sant'Anna do Amaral
Costa, está conscíentte da,
magnitude do problema
social de nossa comuntda
de. Visando contribuir, na
medida do possível, par.i
a formação de uma socie
dade mais humana e jus-

.

ta, vem executando no'
decorrer do ano, vários
trabalhos na área assis
tencial, canalizando seus

esforços no sentido de am
parar a comunidade ca

lente.

O trabalho, cónfo'rme
Níninha: vem sendo man

tido através de diversas
.promoções, o qual agora

também conta com a co

laboração de artistas plás
ticos joínvíllenses, que,
solidários com o objetivo
de servir. confeccionaram
cartões de natal, que se

rão vendidos pelas senho
ras de rotarianos, visando
a obtenção de fundos às
pessoas carentes do muni

cípio. Os cartões' são as.

sínados 'peios artistas,
plásticos Edson Machado.
Alfredo Dietrich Neto,
Carmen Huth, Estela Lo
pes, MarCOS Rück, Hannl
ton Machado: Maria de
Lourdes Fonseca, Sabrí
na W. de Carvalho; As.
trid Lindroth e Sinira Pm-
her.
Para reserva de cartões,

junto as senhoras da Cd
sa da Amizade.

'

KOHLBACH ASSINA CONTRATO DE'
,EXPORTAÇÃO COM EQUADQR

,i
.

• t,
-:

Ao ato estiveram pre-: ;
sentes, como aparece
na foto, da esquerda
para a direita, Mario
Pamplona, gerente de
comércio exterior da
Kohlbach. Wilson Kohl
bach, diretor adminís
tiativo: Alex Intrrago
Penafiel representan-
te da Kohlbach no- E
quador e o diretor da
empresa compradora,
Xavier Orellana Gonza
lez.

Vereadores pedem lu Ininárias
,

, eagua .

Os vereadores Ademar Winter e Arnoldo SChUIZ,
tiveram aprovada índicação conjunta, solicitando a

Celesc a instalação de doze l.uminárias em Rio da Luz

Vitória, em locais a serem designados Pelos própric1s
E', ainda, igual número, na estrada geral Rio da Luz,
d� propriedade de Jorge Rank à propriedade de Cm t

Rahn. O vereador Marino Verdi Lenzi, pediu que a

admin.istração munici�ta.l implapte, sanitário público
no parque infantil da Marechal Deodoro ou, então, n;l

Praça Paul Harris. Orival Vegini reivindicou ao Sa
mae a extensão da rede de água na Rua 143 - DanLe!

Rumpel, ao passo que o edil Lauro Siebert pediu três

l\.l...minárias à rua Adolfo Volkmann.
Arnoldo Schulz pronunciou-se com relação aos ::'7

anos da Rádio Jaraguá, ocorridos no dia 04 de setem
bro' e sobre o estâgio da segund& ponte sobre o �io
Itapocu, "cujas obras, custeadas pelo governo do E�
tado, estão adiantadas", arguiu o vereador, para 'lU('lU
o Estado não fez favor algum a Jaraguá construindo a

ponte, haja vista qlie .0 município reçolhe bilhões de
cruzeiros mensais ao Estado, através do IeM, ptinti-
palm�nt,é. _ -!';� , .�::;,-'",1 ��__���__ � ""� __ ,

A Kohlbach S.A., de

Jaraguá do Sul, tradici
onal fabricante . nacio
nal de motores elétri
cos, conquistando no
vos espaços no mercado
externo, assinou na se

.mana passada um con
tratei de exportação no

valor de 1 milhão de do

lares, coro a eD)presa e

quatoriana Xavier O�
rellana Gonzalez, que
na oportunidade esteve
representada pelo seu

diretor superlntendente.

,Seminário discutiu
município
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ANIVERSARIANTES

�

Aniversariam boje: 14

Sra. Teresinha Chiodini
Silva, Liö Tironi, Sr. Ru
dolf Ehlert, Sr. Hugo
Horst, Sívoneí Tarcísio
Gretter, S(. Eno Maas.
Aniversariam domingo
s-, Waldemar Gumz, em

S. Luzia; Sr. Wílson Luz,
ein Curitiba;' Sra. Yolan

da Pradi Lenzi, Ricardo,
filho de Hans e

.

Maria da

Glória Burow, Sra. Ana,
• esposa de João Weiler,
Sr. Bertoldo Panstein, Ro
gério José Vailattí.
Dia 16 de setembro
Alessandra. Gonçalves
Sra. Dóris Marcellino Fis

cher, em Guaramirim;
Srta. Inês Junlíte Pisetta e

Sr. Luis Písetta, em Mas
sarenduba.
Dia 11 de setembro
Srä. Ivone Reiner Andre

gotti, Sr: Vitório Glowatz
ki,' em Garibaldi; Sr. He
radides de Almeida, na

Lapa-Pk: Sr. Ivan Jack:
son Baumer. em J11e; Sr.

Siegolf Vkot, Sr. Moa

cyr de I Pinho Spínola,
em São Paulo; Nájele Crís
tiane, filha Eliseo e Rose
U Tajes, Sra. Ema T. Cie
lusínskí, Maira Helena
Pereira.
Dia 18 de setembro
Sr. Helmuth Beyer, ,

em

União da
-

Vitória-PR.; Sr
Udo Staats, da Celesc; Sra.
Cacilda de Medeiros' Tei- .

xeira, em J11e; Sr. David'
Moreira, Sr. Waldemar
Bartel. SIl. Afonso Gross

kopf, em J11e.'
Dia 19 de setembro
Sr. Eugênio José da Silva
Sra.

-

Margarida' Uber Ri
beiro, em J11e; Srta. Iva
na Behrens, Sra. Cacilda,
esposa de Alfredo Blank,
Fabricio Bittencourt Luci

ano, Crístiane. filha Lauro
_ (Esmeralda) Vegini. .

Dia 20 de setembro
Sr. Honorato Tomelin,
Sr. Loreneo Erschíng. Sra.
Manlena Cópi, Amazílda
da Cunha Jacobi, Bianca
Andréa Socreppa, Heínz
Püttjer, Ana Cláudia Sie
fert.

FALECIMENTOS

Dia 21 de agosto
Benno Rode, 82 anos.

Dia 31 de agosto
.

Tatiane Fossile, 1 dia.
Dia 03 de setembro
Onoriéi Giovanella, 69 a.

Margarida Araldi Lazza
ris, 87 anos.

Dia 04 de setembro
Gertrudes Minatti, 64 a.

Dla·05 de setembro
Almiro MenegheEi,' 12 n.

Amo Ballmann, 60 anos.

Dia 01 de setembro
Paulo Hafermann, 66' anos
DJa . 09 d.� ��tembro

.

Maria Boshammer, 1 dia.'

Dia 15 de agosto
Saul Manoel, filho de Sa-
ul (Irene) da Silva.

.

Dia 20 de agosto
Josiane, filha de Nelson
(Arlete) Uecker.
Dia 22 de agosto
Niliane, filha de Rolf (As.
trit) Maas. Ana Flávia, fi
lha de Valdemiro (Ita
mára) Friedrich.
Dia 23 de agosto
Cristiano" filho de José
Almir (Tereza) Konopka.
Elvis, filho de João Fran
celino (Carmen Suefi) To
mon.

Dia 26 de agosto
Alexandre, filho de Dorne
les (Maria) Campestrini.
Dia 21 de agosto

.

Patricia, filha de Eduar
do (Beatrtce) Gomes.
Dia 28 de agosto
Rafael, fi-lho de Wolfgang
,(Rita) Schroeder. Jader,
filho de Cezar, (Sueli) Lei
tholdt. Diego, filho de A
dilson (Lísane) Mais.
Scheilla, filha, de Anacle
to (Eluzia) Nicheluzzi. A
driano, .filho de Almiro
(Mafalda) Glatz.·

.

Dia ,29 de agosto '

Anelise, filha de Airton

'\(Terezínha). Drehmer. Ro-
drigo, filho de, Antonio
(Maria) Estevão. Leonardo,
filho de Ingo (Nair), Fock.
Clóvis, filho de Sebastião
(Ivonete) Wanzerita.
Dia 30 de agosto
Fabiulg., filha de Leopoldo
(Maria) Enke. Diogo, fi
lho de Domingos (MaIia)

. Bassaní, Maicon, filho de
Leonardo (Florentina) For,
lím. ,

Dia 31 de agosto
Daniel. filho de José (Re
gina) Ruschel. Cezar, Il-

1110 de Odilo (Eloide) Sch
neider.

C i ,I O '
s

la.vandBria
vai

-

�mudar

Proclamas de Casamento ciliada e residente na Rua
Augusto Mielke, 144, nes
ta cidade, filha de Curt
Carlos Mohr e de Gisela
Bauer Mohr. .

Edital 14.452 de 06.09.85.
Cópia recebida do Cartó
rio de Rolêndía-Pk.
Luiz Carlos Bianchi e Nei
la Paula Almeida Guíma,
rães ... Ele, _ brasileiro, sol
teiro, médico, natural' de
Rio do Oeste, neste Esta-'
do, domiciliado e residen
te nesta cidade, filho '. de
Luiz Bianchi e de . Veto
nica Benvinda Bíanchí.
Ela, brasileira, solteira,
proíessora, natural de Lon,
drína, Paraná,' domicilia
da e residente em Rolên
dia, Paraná, filha de Nélio
Luiz Guimarães e Maria
Conceição Almeida Gui
rnarães.

Edital 14.453 de 06:09:85.
Joní Alberto Cozzarín .

e

Soraia Simone SaUer

Ele, brasileiro, soíteíro.,
empresario, natural de
Portei-Alegre, Rio, Crande
do Sul, domícilíado. e r�-,
sídente na. Rua , Gumer
cindo da Silva, 629, nesta
cidade, filho' de Alcíro
Cozzarin e' de Lori Helena
Cozzarín, Eid,

'

brasileira,
solteira, proíessora, natu
ral de Jaraguá do Sul.
domiciliada e residente
na Rua Angelo Rubíni,
1.005, nesta cidade, filha ..

.de Tarsigio SaUer e de E:
dla Mueller Satler.;

Edital 14.454 de 09.09.85.
Alirio José Penskt e Ro
saní Cíprlaní
Ele, ' brasileiro, solteiro;
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua
.

Henri
que Nagel, 253, nesta ci'..,
dade, filho de Willy Fens
ki e de Alídia ' Richerdt
Fenski. Ela, brasileira, sol
teira, operária; nat: dê Ja�'
raguá do Sul, dom. e r�:�
sidente na Rua Henrique
Nagel. 253 .nesta Cidade;
filha de Guido Cípriani e

de Amolda Scoz Cípríaní.:
Edital ,14.455 de : 10.09.85.
Afauri de Jesus de. Lima..
e Rita Marlene Gorges.
Ele, brasileiro, - solteiro;
guarda, natural de Canoí
nhas, neste Estado, domi
ciliado 'e residente na Rua.
Presidente Epitácio Pesso
a 242 nesta -,cidade filhö de

. Valfrido de Lima e de Ma
ria Emilia de Lima. Ela',
brasileira, solteira, dQ lar,
natural de GuaramiTim,
neste

I

Estado ,domiciliada'
e residente na Rua Preso
Epitácio Pessoa, 242, nes

ta cidade, filha de S�nus
Gorges e d� Ana Lati. '

Gorges.

MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Oficial do RI1-
gístro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber .que compareceram em

Cartório exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se
habilitarem pata casar, os.seguintes;

Edital' 14.449 de 05.09.85.
Cópia

.

recebida do cartó-'
. rio de Rio do Oeste, nes

te Estado.
Aldo Warmling e Márcia
Mazzarolo
Ele, brasileiro, solteiro,
natural de Rio do Oeste,
neste Estado, domicilia
do e residente em Rio do
Oeste, .neste Éstado, filho
de Agostinho Warmling e

de Maria Margarida War
mling. Ela, brasileira, sol
teira, natural. de Bento
Gonçalves, Rio Grande
do Sul, domiciliada e re-,

sidente nesta cidade, fi
lha de Angelo Mazzarolo
e de Marlene Furlanetto
Maz1arolo.
Edital 14.450 de 05.09.85.
Cópia recebida do cartó
rio de Joinville, neste Es
tado.
Luis Carlos Possamaí
Nilse Terezinha Moser
Ele, brasíleíro, solteiro,

engenheiro, eletricista,
natural de Indaiál, neste
Estado, domifiliado e re

sidente na Rua' Fritz Bar..
tel, 75, nesta cidade, iilho
de Lino Possamaí e' de
Justína Possamai. Ela, bra
sileira, solteira, bancária,
natural de Rio do Oeste,
neste Estado, domicv .ad i
e residente em J »nvrüe
neste Estado, filha de Ir-o
poldo Moser e do Natália
'Moser.
Edital 14.451 de 06.09.85.
Märcío Kluge e Tânia Ma
ra Mohr
Ele, brasileiro, solteiro,
digitador, natural de Jara.
guá do Sul, domiciliado e

residente na
.

Travessa
Fernando Moreira, 33, Ap.
82, Centro, em Curitiba
PR., filho de Egon Kluge
e de Edeltraut Milbratz

e Kluge. Ela, brasileira, sol
teira, 'secretária, natural'
de Jaraguá tí» Sul, domí-.

PaJóquia Sebastião

E para que chegue ao conh�� �
cimento .de todos, manejei pas",:

.

rá públicado 'peja im,prensa e
sar o pr�sente' edital, . Que s.,i .

em cartór�o, ,?nde ;será afiJ'�Q��,

São
INFORME PAROQUIAL'DE MIS�AS

Dia 14 - Sábado
Gruta Rio Molha - 16h.
Matriz São Sebastião - 19h.
São Francisco - 19h. (festa).
São Luiz Gonzaga - 19h30min.
Dia 15 - Domingo
Matriz São Sebastião 7ft - 9h e 19•.
São Judas Tadeu - 8h.
São Cristóvão _ Bh.
N. Sra. Aparecida - 9h.
São Francisco - 9:30h..
Missa crioula - Rodeio - BR 1(;)1 - 11h.
Capela 8,. Cruz - 7:30h.
.Cap. Santo Estevão - 9h.
Cap. São Pedro - 10:30h.
Cap. Alto Rio Cêrro - 16h.

Posto de Vendas Marcatto
Chapéus, honés vízeíras, camisas, ilunts, bermu

das e cordas.
. .

Fm frente à fábrica. Amplo estacionamento.

. CAAGASDIAETAS'PARA TODO BRASIL '

F'lllAOAANTCS08N0937�WAGNER Transportes e Comércio Ltda.�
CARGAS DE JÄRAGUA DO SUL E REGIÂO

--Pl SAD PAULO" CÀMPINAS-
CAMPINAS, SÃO PAULO Ä JARAGUA '00 SUL

E REGIÃO
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',(ie Tühingen mente peIlllan���ralP ,na Hayden. O seu, trío pare- 806sua querida pátria. Sua ce maís um Ländler, da- aumentaram. .

'

I
TiveJIlos o grande prazer música é influenciada in- queles que Schubert sabia
'de apreciar .na noite de 5 timamente pelo íolklore tão bem escrever. -ésla• deste' mês, uma apresenta-

.
norueguês e do seu antigo O quarto; e último movi-

.

.9

çêo orquestral do conjun- sistema tonal que. aos ou mento nos dá uma idéia
'to acima indicado que nos vidas söa estranho e al- de que vamos ouvir algo
ofereceu um deleite ínco- go destoante e necessita- de um tanto Violento e

mum na arte da música. mos muito para compre- rude, no tempo e na con

Aos patrocinadores o nos- endê-Io. As suas composí- cepção. E um Rondo - um

so "muito obrigado" e que ções apresentam um
.

tom quase Perpetuo Mobile,
continuem

.

a. nos propor- melancólico que centras. exaltando em alegria e

cíoner outros espetáculos .

t.a çom o ritmo rústico - e prazer que o mestre de .

$emelhantes. vivo das suas danças po- Bonn desejava demons
A orquestra. é composta pulares. As danças' apre- trar � terminando, a . sínfo
de uníversítäríos '(com sentedes foram bem exe- nía em alto júbilo.
poucas exceções de pro-' cutades e fazemos votos E uma grande lástima que
üssíonaís) e reúne mais que Q auditório as tenha a orquestra não tivesse a

de 60 figuras. O jovem recebido com agrado e. se presentado o Segundo Mo
. dirigente _é de origem u- famílíerízou.um pouco com vimento (Larghetto - lá-

ruguaía, mas já está há essa música do norte da -maíor - 3/8) uma peça
maís de 10 anos na Ale- Europa e de melódica �s· pura, singela e sentimen

manha! estudando músí- tranha dos pólos glaciaís .
tal. Porque ??? Fica sem

ea, e íjordes frias" e pouca ha- resposta pois a orquestra
O conjunto mostrou-nos bitados. já se foi e não me sobrou

que sabe musicar e que lia Parte tempo para .índagar.
está acompanhando com LtJDWIG VAN BEETHO- Os aplausos do público
eficácia a. batuta do seu VEN (1710 - 1827) - foram grandes e, demons-

dírígente que o conduziu 2'" $infonia -. Re-maior - traram a sua satisfação e

com maestria. Havia mui- foi termínada no outono gratidão e a orquestra 0_

ta homogenídade entre Os de 1802 e dedicada. ao fereceu ainda um "extra"
vários naipes ·da orques- Príncipe Carl Líchnows- com a Dança n? 5 Brahms.
tre, não se sobressai.'ldo· ky e Ioí apresentada pela (Johannes Breuel)-
nenhum ·e aa <Unâmita primeira vez durante a se-

foi de uma execução 'SOo- mana santa no ano de _.__;_.---;--_........_�

.berba e clássica, lembran- 1803 no Theater an der REPASSE DE VERBAS

do a velha estola de Man- Wien, Ela ainda é um fru
nheím.

.' ..

to, se bem que araadure-
A igreja matríe . foi gen- cído. das obras de Mozart
tilmente cedi4� e acomo. e Hayden, embora já mos

dou o gr�d� pú�lico que tra .

novas veredas na conl

acorreu e q�� {Jf:)ube agra- - posiçãoj e no estilo.

dec�r cOm 0$ �us aplau- Uma introdução - Adagio.
Bös. _Sugerimos de� em tu- molto no compasso de 3/4
turas apresentaçõe$ desse -apresenta um tema melo

gêneror mandar apagar a dioso por oboes e fagot�s
iluminação da platéia que que, na repetição são à

dA ao espetáculo mais so- companhados pelos inslru�

lênidàde.- ' mentoslde cordas e fOtllWnl
O PROGRAMA o preludio para o Alegw
Ia Parte com brio (Re-maior - .t/4).
�vertq.re EGMONT 'Este'ê tratado com verve

Beethoven foi um grande e alegria e nos müstra Já
admirador de GO�THE a algumas modalidades �9-

quem conheceu pessoal- \,as.

mente' quando ambos es- Q terceiro movimento é

tavam vísitando os banhos um Minueto rápido,
.

por
de Karlsbad na Boémia Beethoven nesta primeira
(hole Tchecoslováquial.Os ve� intitulado de Scherzo.

editares Breitkopf & Här.. g impetuoso e arrojado e

tel de· Leipzig lhe derant nos mostra o grande mes

A incumbência de escre-
tre libertO" das algemas ,de

ver a músicà para o dn'
m� EGMONT de Goethe,
a que ele se pTontiflcou de
mélhor boa vontàde. A
o'\t'erture � op. 84 -e as

o4tras· Partes - canções,
. músicas de cenas e a "$in·
(onia opoteótica do Hnal
do drama foram conCluí
das em maio de 1910. Ain ..

da hoj� s,e ouve com pra
zer essas obras, das aua�

$8 aparece de vez em qliãh
do 'a O-verture nos· progra
mas, de concertos.
b�ÇAS NORUEGUESES
de EDVAlU.) CJUEG (1843-
".98').

.

Gri� �wdou no conser
v-:ató-"I\i, '« L" ..

(.a. -l,�-
•. ,,"+,\ ,-JL �.J>.P:�.'. m;.." .'-:.'
-.; .,jl;'*n"'';'" �:lS'éU�::i ·.oiid- \

, tdd� 'ri fl8�'�·''Sâ: •
'

..,' .' �...,

II
!

A Divisão Executiva de
. Inspeção Geral, através
do Setor de Iníormações
Educacionais divulga da
dos sobre matrículas refe
rentes ao ano de 1985,. da
área da 19!i UCRE. Em Co

rupá, estão matriculados
156 alunes de pré-escolar,
1.340 de 1° grau e 138 de
2° grau; totalizando 1.634
alunos; em Guaramírím,
são 281 alunos de pré-es
colar, 2.058 de 1 ° grau e

368 de segundo grau, num
total de 2.101 alunes; Mas
sarenduba tem 18Q crían
ças no pré-escolar, 1.513
no 10. grau e. 150 no 20
grau, somando 1.903- ,e em

Schroeder, são 133 de pré,
escolar, 705 de 1 ° gra� e

132 .de' 2° greu, num to
tal de �10 alunos:

ano
lar em colégio, outra em

escola reunida ê.t ainda, u
ma em escola básica..
LICENCIATURA" PLENA

A Secretaria da Educa
ção{,.através da 1911 Ucre,
estã divulgando a promo->'
ção de Curso Bmergencíaí
de Licenciatura Plena pa
ra graduação de professoe

res da parte de formação
especial do ensino de 24

grau, abrangendo todas
as escolas das diversas re

des de ensino. aPra tan

to; está sendo realizada u

rua sondagem inicial j,un
to aos proíessores Q_a8 u

nidades escolares de ��.
grau, quanto ao numere
de mteressados e modali
dades de cursos, para $6.'
rem estudadas as condi
ções e possíbílídades d�' a
SE· promover o curso.Ö município de Jaraguá

do Sul atende 12.314 alu
nos, dos quaís 1.643 são Na hipótese e o curse
de pré-escolar, . 8.951' de se concretizar o que de

_

1° grau, 1.120 de 2° grau, penderá do interesse da,
perfazendo um total de: clientela é. - de recursos
19.528 alunes matricula- que deverão ser consegnt
dos em unidades escolares' dos, o mesmo ocorrera
das redes federal" estadu� em· p-eriodo �, férias,. ma�
aI, municipal e particular," is em final de· semana, - f).
na região. No ano ·passa- 'que permitirá que o meso'

do, a. matricula somou
_

mq
-

seja concl\,Údo em j\1-
18.722 alunos, havendo, lho de 1987. Os professo.
então acréscimo de S06 res dê � grau poderão
alunos, neste ano, bem éo. preencher o formulârio
mo a'�criação de (lma es- "Levantamento' de Interes;.

c91a .

básica, transforma- seil, fia pr6pria éscola on

çao de uma unidade êsco- de atuam.

F· 12-0603

A Secretaria. da Educa
ção .repassou através da
19a Uere, recursos no

montante de Cr$ 21.000.
000, dos quais Cr$ 6 mi
lhões serão' destinados ao

Colégio Estadual Roland
Dornbusch, para reformd
da rede elétrica de Cr$ 15
milhões à Escola Bâsica
Bruno Linden, de Massa-

. randuba" para reforma do
forro.

r-----------------�--------------;-.----------

Confecções Sue 1 i Llda.l
Veste bem SeDltólilS e- CffilllÇéls

.

Fábrica a LOja' 1
Av. Mal. Deodorc. da Fonseca, 1:lt; 1085 _ .

Jaraguá., <lo Sul _ SC.
...

Loja.2
Rua Reinold0 Rau, ne 530 _ f'� 12-2911

l
Jara,.gUá de Súl - Sc.

. .

-------_..;._-----------_.............._-----..- ,.)
'.,p
I
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SIND'ICATO DAS INDúSTRIAS DA CONSTRU
çÄO E 'DO MOBILIARIO DE JARAGUA DO SUL
Av. Getúlio' Varzas.: 621 .: Centro Empresarial.

ASSEMBLEIA,GERAL EXTRApRDINARIA'
. EDITAL DE CONVOCACÃO

0.- Presidente da entidade supra, de conformida
de com aIetra "h" do artigo 200, combinado com

o,"àrtigo 500, dos estatutossocíaís, convoca os as

sôciados do Sindicato para participarem, da As
sembléia. Geral 'Extreordínáría a. realizar-se às
16:00 horas, do dia '20 de setembro de 1985, na

sede socia�, para deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

01.Alteração dos estatutos SOCIaIS na parte rela
tiva .às eleições sindicais, nos termos da Portaria

MTb 3.117, de 28 de março de 1985.
Não havendo quorum legal de 2/3 (dois tßrços)·
de associados :present�s à hora e día, acima men

cionados, para instalação da Assembléia em pn
meíra convocação, a mesma fica convocada auto
maticamente para reunir-se, em segunda convoca

cão, às 16.:00 horas do día 27 de setembro.de 1985,
Jaraguá doSul, 1.0 de setembro de 1985.

. . .

JOSE CARLOS NEVES
.

Presidente

. jUl�ODE rl����f�g��t�CA PE'

"ÉDITAL,DI? PRACA
O .Doutor Carlos André Moreíra.. Juiz de Direito
da.2lol Vara da Comarca de JaraRuá do Sul, estado
de 'Sánta Catarina.' na íorma da, Ieí, etc... .:

FA:Z SAJ3ER (em resumo. art. 687 do CPC) o s�-
"

lluinte:- Venda em 1\\ Praça: Dia 01.10.85, às 11:
00: horas- Venda em 2\\' Praça:- Dia 18.10.85 às
II :00 noras, .oor quem maís der e maior lance ofe
recer> LOCAL: - Edifício do Fórum desta Comar
ca. � .EXECUCÄO N° 910.- Exequente MECÂNI
cA JARAGuA LTDA.- Executado: COMERCIO,
E ,AGRIÇULTURA LIPINSKI LTDJ\. �. IMO�L �A
SER PRACEADO:- 1) Um terreno sítuado a Es
trada Pedra de molar, município de Corupá, .nes
ta Comarca, fazendo frente com a Estrada Ribei
rãoPaca com; 97,40ms., travessão dos Iundos com
terras de 'herdeiros Lipinski e Adolfo Schinke com

235,20ms., estremando de um 'lado com terras. de
Carlos Leitzke com 838ms., e de outro lado com
terras de Wilhelm Snorínz, Alvíno Leitzke, Car
los Rutzats "e .Guílherme . Schínke.. com 888ms,
'contendo uma área de 139':825ros2, edificado com
uma casa de moradia. Rezístro n� 29.950. L.3-0,
fls. 278, avaliado em Cr$ 12.000.000,- Nos autos
não consta qualquer ônus ou recurso pendente."
Dado. e. pas�ado nesta cidac;le de Jara12uá do Sul,
dOS 15 dias de a12osto do ano de 1985. Eu, Adol-pho
Mahfud, Escrivão, o subscrevi.
" CARLOS ANDRE MOREIRA - Juiz de Direito

PERSIÀNAS • BOX • ESQ: DE ALUMINIO

.!4 _.!"'!·.R,_r....�J()_·�_V_'i.....!'.....1_!.....JA_._�_GU_�_OO_�_'L_.SC_c____ �,. ". FONE, (04131 n-0996

Persianas horizontais .

e verticais. vidr.os
temperados, bOle para banheiros.

'\ divisões, toldos, -portas .sanfonadas. luminosos
.

"

e sérr.auieria em, aluminio . .!

�. Consulte-nos! Qualidâ.de e preço é conosco.

CORREI8 DO PÔV.'

comemora' ,. 24 anes
colaboradoras'

O dia 16 de setembro
marca 24 anos dEI' ati
vidades da Eletromotores
Weg S.A., fundada em

.

1.961. Para marcar a data,
,

uma festa de 'congraça
mento foi promovida on

tem, sexta-feirá, onde a

principal solenidade,' co
mo ocorre todos os aIW5,
foi a homenagem - aos co

laboradores que compla
tam 10 anos ,de serviço
na empresa, este ano. Ela
" aconteceu na Arweg e

na ocasião, 110 colabore
dores receberam o diplo
ma de mérito profissional,
além de outrós brindes.
A EMPRESA

-":

A' história da Weg co-'

meça em Junho de 1961
quando Werner Voigt,
Eggon João da Silva e Ge
raldo ·Weminghaus funda
ram a Eletromotores Jara
guá Ltda. O início das ati-

; "idades foi em 1õ de se

tembro daquele ano, num

Corpo da
, ,Bombeiros

O Conselho Deliberati
vo do Corpo de Bombei
ros Voluntários de Jara.
guá do Sul, realizou dia
28 de agosto, assembléia
ordinária, para eleição e

posse dos Conselhos e

Comandos. Ö Conselho
Administrativo 85/86, tem,
na. presidência Alvaro
Mann (reeleito), vice Jo- .

sé Carlos Neves, secretá-'
rio-geral' Gerd Edgar Bau
mer. 10 secr. "Edmundo
Klosowskí. 20 secr. Robert
Donath, tesoureiro' geral
João Pedro Gascho, 10
tesouro José Olívio Papp,
20 tesouro Denis R. Kope
aki e diretor social Mauri
Ferraza. Conselho fiscal:
prefeito Durval Vasel
Carlos Borchers e Joã�
Batista Prim. Comando
Geral 85/88 - Hermínio
Lucioli (comandante), Ma
rin� Soares (sub-coman
dante) e Úsmar BaUscha
uer (auxiliar' de coman-'

dante).
O Conselho Deliberati

vo 84/86, sofreu também
algumas modificações, em

'virtude da saída de alguns ,

membros.
.

',Clín.iça ,'Veterinária'
'SCHWElTZER.i

D R.
. W A J.. DEM A:R S C H'W JE I T Z 'E R

". Clínk� ,'de p�quenos' e grande� animaiS. cirurgias, vacinêÍções,
.

raio X. internamentos. boutique.
'

,',' Rua '.y·QÍllyUIe; 'n' t.1.78 (em fI'eDte ao Supermercado Breltbaupl)
.

. : Fone. 72-0919: '''':';_ 'Jaraguá do ,SuI • Saata:CàtarlD8.
..'

galpão alugado, com ca- planejado acabou' resul-'
pital irrisório e muita dis- tendo num, Crescimento
posição para o 'trabalho. médio de 25% ano. Ein
Crescendo sempre! em 19 1981 formalizou-se o a-

64 a empresa construía grupamento' de novas em-
.

sede própria. Em 1965 e-
.

presas, resultados do pro
ra constituída socíedade, cesso de. vertícalízação,
alterando-se a denomina- criando-se. o 'Grupo Weg!
cão para Eletromotores que é formada, atualmén
Weg S.A. te, pela "hóldíng" Eletro�
A partir de 1968 a 'em- motores Weg e pelas sete

presa começa a-executar u- empresas . controladasr- "

ma verdadeira revolução' Weg Motores,' � 'Weg Má
tecnológica, modernizen-": quinas;

.

Weg Acionameri-:' :

do totalmente seus preces- tos, We,g' TransforÍnado.-· ; .',

sos de produção e métodos ires,'Weg' Química,
.

'V\Teg
.,'

ádministratívos. A polítí-: Penha Pescados e Weg'
ca de desenvolvimento Florestal. .

'

diq
,.'

c. , ".' ",' .,,'.,

aquI, ... '-

.•_:,..... � ;,' '. :'-,' .:.:
Depois do sucesso da a-

. sores Madalena Taglíafer� -

presentação; dia 5 á nölte,
.

ro e Madama Heuclín, es-' J

na Matriz São Sebastião, �'tando atualmente em :"to-' ,:'
da Orquestra Filarmônica urnée" pelo '�féisil, ·logo'.' '.
de .Tuebíngen, formada' após cumprir apresenta- ..

'

..
por estudantes uníversi- 'cões na 'América ao Nor, " ... ,

tários da Alemanha Ocí- te e Canadá. Ú concerto
dental, outra promoção de Rolando:Santos é divi- " .

de vulto será realizada, dído em duas partes: :'roú_'
para os amantes ,da boa síca erudita e música toí- .,: ,

música. No dia 28 de se- . clórtce.:
"

,'. ;.\, ",

tembro,' às 19h45min, 'no O 'ingresso custa Cr$
Clube Atlético Baependí, 10 mil e poderão ser ad- :-:

vai ser apresentado '0 sho- quíridos ria Secet, 'BiblfO'-"
w IJThe Amazíng Rolando teca Municípal e Rádio
Santos", concertista. lati- Jaraguá. A Fundação CuJ
no-americano de La Paz, tural de Ja:raguá do' Sul
Bolívia, que já viajou pe- apóia a íniciativa,

' .

assim
-

lo mundo demonstrendo o' Como apóia tbém a' vinda
seu talento ao piano do Grupo de Teatro Ttlluti,
e num concurso Interna- de Curitiba, que encenara

"

cional realizado em Paris, a peça "O Contestado",
França, foi classificado co- no próximo dia 21, às ·20h
mo um dos três grandas 30. no salão da: Igreja E-
pianistas do mundo. vangéltca Luterana,

.

ou- ".

Rolando é·· graduado em tra granda- promoção cul -' .

. ,música pelo Conservató�, tural-deste, mês'·de agos-'
rio Superior Nacional de lo; Será de Cr$ 2 mH o

Par�s, e teve como profes-
.

ingresso�
. .�.\

Habitaçã8� ACIJS·
,

Convida
Presidente .do "

. BNH ."

1

A classe empresarial
jarag"Uaense, a cada en�
çontro semanal, na Asso
ciação Comeréial e Indus
trial, questiona o pröble
ma habitacional do muni

cípio, que agrava-se 'a ca

da dia, na medida ql;le as

empresas necessitam de
mão-de-obra. qualificada

, e a busca em otltr�s"regi
ões, para suprir' as suas

necessidades imediatas,de
parando-se 'Com a. falta de
moradias� Inúmeros. en

contros-e cont�ctos foram
e 'e·s_tàö· sendo mantidos
e agora a' entIdade reuni
rá o séu Conselho DeUbe
rativo, para formar

.

urna

comissão que analisará

com' profundidade, a pro
blemática, , buscando ", para'
tal a solução.'

.

'

.

A, 'propria ACI1S, ante
C'"ipando-se. aO' tra:balho
dessa comissão, . éstá oft-··
ciando âo,' présicÍepté 'do

.'

8NH,; José:Mana
. Arag�ô,

expondb ·minlii::iosamente.
com dáçlos concr�tos,

.

â ..
situação lQcaf;' ao méSróo":
tempo quê conVIda para

'

.•

que .aqui, Y�n�la" .eixi. da.ta'. <"�o
de sua ço�ve:tliençl�,::paxâ.·' .

discutfr:
.

meIos é p't6cêdi-'
mentos que possam con.. :' >
cretizar. "a solução ido' ,prQ,:"\;�I:.
blema', ,atrS3.Vés',:dd' c'6labbL';;'"
ração ;�ritié::;,;.·(1· aNH ", é; .1I'�(' ú·
éoml!�<��a�ci';j:a:fagU:��ri�� �����;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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fPágina de Serviços ONfBUS.

Saídas da rodoviária de
Jaraguá do Stil para:
AUTO VIAÇÃO" .ÇAT!\
RINENSE/REX

" , '.' .

Joínville via BR-101·
õh25, .7h30, lOh,' 12h, 13h

O Rotaract c. de Jara.
50, 16h, 18h, 19h e domin
gos às 20h3.o (extra),

guá do Sul promove dia Joinville via Streit - 9h30.
21.9.85, no C. A. Ba- São Bento do Sul - 7h30,
ependr, a NOITE ATLAN- JOh e 14h30. São Bento,
TIDA FM, com a escolha , Rjo Negrinho e Mafra -

da Garota FM de Jaraguá 19h15.
do Sul, que será brindada Corupá _ 7h3Ô, lOh, l1h30,
pela Relojoaria Avenida 14h')0 19h 5 e:

'" , 1 e 20hl�
e desfile de Papiros Moda Blumenau via Vila Itoupa
Jovem, de Lojas, Fruet, va. 8h40,' 16h30, 19h e
Na compra antecipada do Jlomingos às 20h30 (extra).
ingresso, o' adquirente Blumenau via Pomerode •

concorre a um vale de Cr$ 7h15, 9h3,), 13h e 17h30.
500 mil em mercadoria Blumenau 'Via Tímbó • e
na Relojoaria Lanznaster. lndaial - 14t.15.

.

Os ingressos estão a ven- 'Blumenau,' Gaspar, Ilhota,
da no 'seguintes locais: Itajaí, ,B.Cambotilt,,Jtape
Bameríndus, Lojas Fruet, ma, Tijucas e Plojíanópo
Relojoaria Avenida Kami- lís - 7h15 e 8MO -díaría
são e Lanchonete Smurf's mente.
A promoção do Rota� Barra Velha; Piçarras, 1-

ract é de caráter benefi-
. tajaí, B.Camboriú\ Floria

cente, para o Natal. da nópolís (segunda 'l{""sába_
Criança Pobre do Rotarv do) - 7h30.

"

.

Club.
-

ltajaí, B.Camboriú, 'Floria
nópolis (período 'escolar
aos domingos) '. 20h.

. ": ..
:

PENHA
Joínvílle e Curitiba .", ,6h
30, lOh30' e 16h15,�' ',,_

,

:'-�

Pomerode, 'Tinibo, 'Indaial
e Rio do Sul": llhl0;;:e�.f�h
30. _ Blumenau � 20 h".�;;
Joinville e Curitiba (�x
tras, só domingos) ... 17l)�e
e 18 horas. .

. ,.,'

IT APEMIR1M ,

Blumenau a São Paulo (di
reto, embarque em �Guà
ramirim) - 1�h30 e 19h.-45.

Bombeiros .
. 193

Rádio ����lh.a '190
Deleg. de PolIcia -72-0123
Deleg.Reg'/Polícia 72-:1546
))êt�an/qrettap :: n� t546
Hósp. São José 7f-1S77
Hosp. Jaraguá

-

e

72-1::S00 -
Entrou em vigor, a par-

Pos,o de Saúde 72-0789 tir de primeiro de setem-

INAMPS . n�0'958 bro, a lei n" 6.601, de 29

é, tNPS' :7.2�Oj69 de agosto de 1985, que fi-
_.' Prer. Municipal . 72�0988 'xa, as novas' taxas cobra-

sÄMAE '72-0590 das pelo DETRAN. Pela

SAlvlAE (ETÀ)'- 72=0161 lei, que resultou de íni-
,

ou
: 195 ciativa do deputado Nagib

CELESC ' 72-0924 Zattar (PDS), as taxas de
:, , Fórum 72�02el3 transferências de veículos

Ródoviá-ria " 72-0447 e outras foram' reduzidas

Ferrov-iáriii 72-0405 em cerca de 50%, conter.
Jornal "'Correio do me a tabela seguinte: Mo-
Povo" 72-0091 tociclistas - Do ano em

Pontos de TáXÍ's 12-0861 curso, 4 UFR - Cr$ 39.öOO;
72"0914; 72-0461, 72-0661, de anos anteriores, 3 UF
n,:02i6 Ei 72-1-799. R Cr$ 29.700. ' Qualquer

outro veículo - Do ano em

curso, 15 UFR - Cr$ ,148.

,
500; do primeiro e do se

,

gundo anos anteriores, .11
UFR Cr$ 108.900; do ter-

,TELEFONES Ú�IS

CLUBES -DE SERVIÇO

Rotary Club - terças-rei
'ras; 20 horas, no Restau
"rantê Itajara. Presidente:

.

Nélson. Tabajara 'A.Costa.
';; LÍolÍs .. ". Clube

. Centro" :.

, qutntas-íeíras, 20 h,. no 1-

tajara. Presidente: Güber-
" to"CassulL' :

.

, 'Llons""Cidade Industríal >

'Segundas-feiras, 20 h, no

<:..Jtajara. Presidente: Ary"
.: 'bertó "Léo Bartuschek.
:'Rotareet Club _:: sábados,
17 horas,"

.

no Centro de
lní. Tirrístlcas. Presídente:
Zigmar Raeder.
Interact Club _ sábados,
.13p30, no Centro InL Tu
.rísticas, Presidente: Vera

',Re2;ina, Semf. -'

.

;

:URSOl TELEFQNÍ�TA
..

. ',:', -.;

. À 'TELESC esJá '1)[0-
I

"gramando pára o é:perí
: odo de 2.1 a 25 de outu-

'. .. �, bIO próximo, um curso
,

, para telefonlstas, pre-
ferencialmerite' moças

. .já empregadas na Iun
.� :ça,o ; e que não tenham
',: eito curso. sEmÍE:ilhante.
'.,

'$egundo as infQrm'-a_ções
inícíais, o

..

curso Iuncí
miará em dois turnos -

diurno e noturno - com

carga, horérta de 4, ho
ras/dia, cada, turno. As

ínscrlções . podem ser

'f�Üas·· desde já através
do' teleíone 1i�oooo,
COl(Il.O Sr.' Stavis e são

gratuitas. , .

. .

EM VIGOR AS NOVAS
TAXAS DO DETRAN

ceiro e do quarto anos an

teriores, 8 UFR Cr$ 19,.
200; do quinto ano ante

rior, 5 UFR - Cr$ 49.500;
de mais de 5 anos ante

riores, 3 UFR - Cr$ 29.700.
Alterações de característi
cas do próprio veículo - 1

UFR � Cr$ 9.900. Expedi- ,

ção de 2a' via Certificado-
2 UFR - Cr$ 19.800. Troca
de placas - 3 UFR - Cr$
29.700.

CARiAZ do CINEMA

O Cine Jaraguá 'exibe a

partir deste sábado, 14,
até quinta-feira, 19, às
20h15; o pornográfico
"Vinte Quatro Horas de
Sexo Explícíto". De 21 a

29,"Os Trapalhões no Reí
no da Fantasia", e, de 28
a 03/10, "Taras' do Sexo

Sujo",

INDICADORES ECONOMICOS
ORTN
Julho/85 .

Agosto/85
Setembro/85
'CADERNETA DE POUPANÇA
Agosto/85 mês:
Setembro/85
INFLAÇÄO
Julho/85 ,

' mês: 8,90% no ano: 89,80%
Agosto/às mês:14,OO% no ano: 116,40%
ALUGUEL RESIDENCIAL (80% INl>C)

,

Agosto/8S anual: 170,2':% sem.; 61,1 %
Setembrojßô anual: 163,8 % sem.: 54,8 %
ALUGUEL COMERCIAL
Agosto/85 anual: 237,9 % sem.: 79,5 %
Setembro/85 anual: 230,5·%

r

.sem.: 76,2 %
INPC (BASE REAJUSTE SALARIAL)

�g'ostoI.85 76.40%
Setembro/85 68,30%
Outúbro/êô 71,98%

, UPC (JULHO A SETEMBRO) _ Cr$ .45.901.91

"SA-LÁRIO MfNIMO. - Cr$ 333,120,
-MAIOR VALOR REFER�NCIA (MVR} -

Çr$ 167.106,70

Cr$ 45.901,91
Cr$ 49.396,88
Cr$ 53.437,40

mês:
8,15 %
8,12 %

NOITE ATLÃNTIDA

SALARIOS' AUMENTAM

71,98% EM OUTUBttO s:

O Indice Nacional de
Preços ao Consumidor (I
NPC) de agosto ficou em

12,25%, reajustando salá
rios ,e aluguéis a parur
dessa base; ,enquanto a

inflação, medida pelo In
dice Geral de Preços da
Fundação Getúlio Vargas,
atingiu 14%, os reajustes
salariais de outubro terão
por base o INPC semestral
de 71,98%. Os aluguéis de
imóveis residenciais, com

cláusulas de reaiuste se

mestral serão at,{mentado's
57,58% em outubro, en

quanto os imóveis com re

ajuste anual subirão 9?,
19%. Para o INPC de 12,
25% de agosto .' quarta

.

maior variação mensal do
indicador, desde sua ins
tituição, em abril de 79-
influi o grupo alimenta
ção, com 58,,57%, que a

presentou o maior' cresci-'
menta de preços do ano.

CALENDÁRIO DE· PAGAMENTO DO PAS E P

'PROGRAMA DE FORMAÇÃO 00 PATRIMO-
,

.
NIO DO SERVIDOR PÚBLICO

,O 28.08.85 a 29.10.85
1 18.09.85 a 19.11.85
'2 02.10.85 a 03.12.85
3 03.12.85 a, 03.02.86
Jt 19.12.85 a 21.02.86

,5 09.01.86 a 10.03,86
6 23.01.86 a 24.03.86
7 17.02.86 a 17.04.86
8 06.03:86 a 06.05.86
9 03.04.86 a 30.05.86

L I T O R INA' _ HotárIos
-

..
' , ....

De Jaraguá a S.Franci�_çéL
rh. Retorno às ,11h50lriin.

.

.5� -. �

De Jaraguá a Jolnvlllé'c;
7h e 16h30. Retomo 'às
13h e 18h.

:

: ',,;(�
De Jaraguá a Corupé[.;
14 e 19h.'

"

-:

BIBLIOTECA PÚBLICA
A Biblioteca,' 'Pu'bliéa

Municipal "Rui Ba�bosa",
de Jaraguá do Sul, ateu
de o público díaríamente
das 8 às 19 horas, sein' fe
char para o almoçá e aos
sábados, das 8 às llh�O.
Ela localiza-se naRua 'Ja.,
ão Piccoli. )

, ": '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'SUPLiMiNTO .

ltua L••,.ltiQ Malheíro n, 61 _ Pone 12-1059 _ Jaraguá do. Sul _ SC.

. Services de Iataría, pmtura, pelnaentss .

em tedas as líahss de -carres-paaseio

Meteres à sasc de treca etUA :'lfiilJi'tia fie 2fH)Oe km.

!tetWGa .e m..t.l'tli, refuh\fll", re";'i sie'i e .e"âis serviçes eSjrecia.lizad0s

Canarinho Ltda.

GOVERNO·ESPERIDIAO AMINIVICTOR FONTANA· ANO 3

.� ViäÇio
o trauporte carínhoso

PrOClame bem as suas viagens de férias e

recreaqio. A ·"Canarinho" coloca à sua dis- •

,osiÇJo ös modernes e confortáveis ônibus da sua
. .

.

frott. Venha conversar conosco.

·Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 12�1422
"

I
, __'- _ _

•

_

,laraguá do Sul �e.
ao homem
do campo
confortos já
usufruído·s

pelo homem

urbano"

• _. •• � .• "_ ..... ,.. _'o· J" �...,,-"

As linhas econömícas custam 50% do preço
das convencionais.
Mediante avaliação técnica da geografia do
terreno, número de consumidores e carga
deenerqia, a ERUSC tem construído obras
que 'contribuem para o cumprimento da
Carta dos Catarinenses.

Desfit
.

Máquinas
Ji4ujP�Jtl,eut�i pare fábrica de doces de frutas,

, 9,J:t.�, .i:I� �obre, Iundíção de alum�nio e. bronze.
.

De'Stila4oréa de aguardente e alambiques de cobre.
i

. Carta dos Catarinenses
-.

.

R.ua Jeinville, 433,-·,P-one 72-1564
.

Jara�á do Sul _ sc

. "'!':.�"'''.

COMERCIAL FLORIANI
M'qUiau 8 Equipamentos para Escritórios

,

t..O.:s • d;i,ipoiiçã.o: Assistência técnica. de ma-

4fW,D..I'S (ile 8,critõrio em 2e:a1, relógio-ponto, au

teaticildoril Burroughs e carxa regístradora.
TQq_a 'llnha de calculadora SHARP e DISMAC,
lU�qW.n.s de escrever Olívettí novas e usadas,
�.qujl):a. de escrever eletrônica DISMAC-OLYM
PIA QAT 1200 com memória e escrita conjuga-
4�, ��v�is para escritórios e acessórios pera
i;n.águJ,na-ª ,pl 2eIal.

.

CQ.u1t�-D.QS pelo Fone 72-1492 ou na Ru� Ve-
. au-=t� d� S11.va Porto, 353. - Jaraguá d� Sul - SC.

ERUSC '

'EletrificaçãoRural de Santaeatarina
Gabinete do Vice-Governador

.�

.Oficina Mecânica TIBERIO

Pode sair
horário'
:.'de verão

A partir de novembro
. até fevereiro, 'Í) brasilei
ro, poderá conviver com o

horário de verão, adian .

tendo uma hora nos relo.
gios. O -GCOI • Grupo de
Operações Interligadas,
composto de representan
tes da Eletrobrás, do De·
partamento Nacional de .

Aguas e Enérgia Elétrica..
está avalíando as ímplíca
ções da adoção da medida
para todo o território na

cional, informou o diretor.
geral do DNAEE, Getúlio
Lamartíne, pois o País con
vive com quatro fusos ho
rários diferentes.

O objetivo da medida é
maior economía de ener
'lia e um consumo mais e·,

quílíbrado da eletríeída
de, -de forma a evitar .es
constantes ameaças de ble
caute,

. principalmente no

sistema interligado. do
Sul-Sudeste, que hoje .pos·
sui pontos de sobrecarga
de energia. A econorma
prevista é de um milhão
200 mil quílowats, equíva,
lente ii. um bilhão e ßOO
mil dólares.

o "horário de verão"
vai dispersar a "ponta"
do 'sistema elétrico interli
gado,' que ocorre das 17
às 20 horas. Esse período
é 6 que registra maior
consumo de energia, pois
coincide com o funciona
mento da indústria, co-

, mércío.. iluminação públí-
.
ca e' maior intensidade: de
\150 residencial.

Q Brasil tem adotado
essa medida de contenção
de energia desde o final
da, década de 50, esten
dendo-a! durante perto
dos críticos de abasteci
mento de energia' nos. a
nos 60. A última vez em

que ocorreu foi em 67/
68, .

quando a economia de
energia observada 'foi 'de
4,5% da demanda no Suo
deste, 6% no Sul e 6% 80

_' Nordeste.'
.

.

. ,

Ltda·�:

----------........---..,..---__,_,_-,,__------'-'�__.__,--------------------- ._-_._._. ,-----_._

i', r;",.I"��' ...... >oI' ....�.�,

I
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'\.;��
laraguá do Sul':' Semana de 14 a 21 de setembro de 1985: . C·8RI.IUe •• peve PÁGINA '.,."

faz�' ." treinamanto\
ai

.

Jarlguá
ACAfE' Fundaçõespara' EDl.TAL

AUREA MOLLJiB, GRUBBA. Tabeliã',-'
do Notas. Oficoial de Protestos "- Utulos. Gil Com.ar.·
de Jaraauá da Sul, Estado de S. Qatarina, Da fomia 411,
lei, etc.

. .

Faz saber a todos quantos este edital vfrem que...
se acham neste Cartöric para protestos es títulos eentra:

Arestides Uller, Rua Dr. Arquimedes Dantas, nes
ta _ Andre Sani, Rua Joínvílle, 113, nesta - AI
cír José Maffezzoll1, Rua Pres. Ep1tác1o Pessoa.,
70, nesta .: Com. e Repres. El1ani. Rua Cel� Em!-
119 C. Sourdan, 175, nesta _ Curt Vlebi'antz, Rua.

207, Jaraguá Esquerdo, nesta, Helga GailSke, '&l:
trada �raJuva, Corupá ... Ind. Textil Menegotti
Ltda., Av. Mal. Deodoro, 98, nesta _ Lízete Ester
Woerníger, Estrada Schroeder I, LQt, Qsni de ...
Souza, Guaramirim _ Med.nlca 101 Ltde., Rodo-
via BR 101, Km 118, nesta. ., .

.

Ei como os ditos devedores· aão f-oram eacoatrados
.

It eu se reemaram a .eeitet a devida intimação, lU pM
intermédio d. prtse:tt dtal para que os mesmos com- .

.

"areçam Ílest. Cart6rio, aa Rua Artur Mtlller. 73, IlII

prazo 'da lei a fila d. 'Uq'Uidar • aoll débito ou entio

dar razio por quo" úo fllz. sob pena de serem os rden
dQi títulos prolHtados aa forma da lei, It�.

ns/Jaraguá do Sul, 12 de setembro (fé' fU85'. .

Aurea Miik Grubba· Tabeliã d. Notas.'�··
.)fi$lal • Protesto&: • Títulos da Çömatça de J.dq Sul

.

!

Para melhorar o padrão As últimas programa- Registro, Controle e Even-
de eficiência e desempe. ções de treinamento Io- tos Acadêmicos. As aulas
nho do. pessoal técnico- ram realizadas em 83 e 84, serão orientadas pelos
admínístretívo das Funda': com bastante êxito. Mas professores Fernando F.
ções Educacionais, a A- segundo conclusões dos de Aquino (Udesc), Díogo
CAPE vai realizar nos di- relatórios realizados' de- José Soares {Conselho
as 19, 20 e 21 de setem- pois dessas atividades, Federal de Educação), Flá
bro, ·em Jaraguá do. Sul, "detectou-se a necessida-

.

vío Roberto Collaço (CEE
um Programa de Treina- de de um treinamento Ire- /SC e FEPEVI), Arno
mento do qual vão parti- quente e também a res-, Beck [Udesc), Maria An
cípar funcíonários de to- posta a dúvidas que fica- tonína .(UFSq, Hipólito
das. as instituições a ela ram em virtude da abran- do Valle Pereira (Conse-'
associadas. "Dentro da gência do trabalho. feito".. lho Estadual de Educa
nossa .. filosofia de trabalho De acordo com a pro- ção), João Alves Schmitz
e com a finalidade de es- gramação estabe\:d!.da:· e Paulo Fernandes Sotero
tímular uma maior . ínte- pela Acafe, os temas 'a (PESSC).
gração éntre as nossas serem discutidos no en

filiadas, consta uma pro- contro de Jaraguá do Sul,
gramação sístemátíea de que terá como local a. se

realização desses cursos", de da Fundação Educacío-
.. explica. o Secretário Exe- nal Jaraguaense (Fern,'
cutívo da Acafe; Professor compreendem Relação
Rogério Braz da: Silva. Humana no Trabalho e

·Mobra1: ißscriçõ�s
Emobr8SC.

Arsepum:
Bruch

preside,
para o Na terça-feira, 10 de

setembro, a Associação
Recreativa dos Servidores
Públicos Municipais

.

de
. Jaragué do Sul (Arsepum},
promoveu' eleição direta

. para escolha dos novos di

rigentes. Com 85 votos de
diferença, foi vencedora
a chapa "Progressista".
que recebeu 261 votos,
contra os 176 recebidos
pela chapa "Os Quentes".
A chapa vencedora tem
a seguinte .composíção:
presidente de honra Dur
val Vasel, presidente Gui
do Bruch, vice-presidente
Jorge Carlos Roos, secre
tário Orlando Schmidt, 2°
secretário Sandro Less-

I·'
.mann, tesoureiro Lorival

.
"NÄO PAÇAMOS DE NOSSOS RIOS Pellin. 2° tesoureiro Ango

.. LIXEIRAS IMUNDAS.
A'.

Schoenau. diretor execu-

SAlVEMOS .OS RIOS ITAPOCU E.JARAGU.
.

tivo Ivo KoneH. Conselho
__-..-----------------1IIiIIt Fiscal: Afonso Plazera Ne

to) Alfeu Peters. Onélio
Souza. Cláudio Vicente
Winter e Lídio Bloedorn;
Suplentes: Mário Ceply,
João' Borges Filho, Mari
aJvo Felisbino, Jairo Ro
cha e Helena Nazatto.

O',Posto Cultural do'
Mobral de Jatagua do, Sul,
abriu tnscríções

.

para· o

119 Encontro Estadual c

do
Mobràl'''Cultura.l de Santa
Cateríría-Bmobresc, a

.

ser

realizado' no periodo de
22 a 24 de novembro, na

cidade de Concórdia. Ma
is de cem municípios -ca

tarinenses participarão do
Encontro. As inscrições
são para participação nas

modalidades de declama-'
ção, poesias, oratória,
canto individual, canto

coletivo, teatro amador,
teatro profissional, teatro

infantil, dança folclórica,
dança ballet, gináStica rít
mica, ginástica. rítmica
desportiva, dança rítmica,
trova, mágica, música

sertaneja, dublagem, ban
da musícal. banda marcí-

.

al, fanfarra e nossa hora,
nossa vez. Os -íateressados
em participar do Emobresc
deverão dirigir-Se a A
venida Getúlio Vargas,
503, até o final do mês de
outubro.

LarAssistência ao i'
"

.'
,

i:
i·
l;
•

Manutençio etétríca e hidráulica em geral.

FONE _ 12.1022 .

, '.
! �li

Jaraguá do Sul _ SC.Rua Jusei Fontana, 8'

Miromaq _Equipamentos
, Escritório Ltda,

PI
'.

l.

Máquinas de escrever Facit-OUvettl, Calculadoras '1i1":I,,
'Sharp e Dismac, Móveis F.sdl e ImaláS8, Móveis de aço .

Mojiano' e Pandin. A,sis!éncia' técnica e equipe de ve·o-

dcdores. Consulte-nos!
'.

.

Filial:. Rua Pre:;. Epitácio Pessoa 723, - Fone 7,2-1398,
em J araguá e Matriz na Av. D. Pedro II, 09 166 -

São B�nto' do .Sul - SC.SINDICATO DO COM�RCIÓ VAREJISTA DE
JARAGUA Dó SUL

"

Av. Getúlio Va'rfias, 621 _ Centro EmpresariaL

ASSEMBL�IA GERAL EXTRAORDINAIÜA

EDITAL. DE CONVOCAÇÃO

O: Presidente da entidade supra, de conforIIlida
dé com a letra "b" do artigo 20°, coml)inado COIll.
o: artigo 50°, dos estatutos sociais, convoca os as

sdciados do Sindicato para participarem da As

sembléia Geral Extraordinária a realizar-se bs
16:00 horas da dia 20 de· setembro de 1985, na

s�de . social, para deliberar sobre a seguinte:

------------------_---- ..

.

Imóveis

-

.COMPRA E VENDA,
TRpCA, LOCAÇAO,
INCORPORAÇÃO E
ADMINISTRAÇAO
DE IMOVEIS

'VENDE-SE
Uma aparelhagem de
som completa. para ins

talação em'salão: Tratar
pelo Fone 72-0091, com
Jaime.

.

,
.

..
,

". ,'"

Av. Mal. Deodoro, sn - Galeria I)om FI:apclsco -
.

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

..

ORDEM DO DIA
01.Alteração dos estatutos sociais na parte rela
tiva . às .eleições sindicais, -nos termos da Portana
MTb 3.117, de 28 de março de 1985.
Não havendó quoiUIIi legal de,2/3 (dois terços)
de associados presentes à hora e dia acima men�:',
cionados, para instalação da 'Assembléia ·em pri- .'

m'eira convocação} .a mesma fica convocada auto

maticamente pära reu,nir-se, em segunda cony:oca�
. ção, às 16:00 horas do dia 27 de setembro de 198,5.

'. Jaraguá do Sul, 10 de setembro de .1965.
'.', , • ' <:,'

f BRUNO BREITHAUPT
. .'

Presidente

Aqropecuária'
l;avrador

Casa
Lida.

·d··
..

",,_
.

. Q,':
; .

,,' '''-
....: .

t>lsttilluidora _clusiva daI' r.çõet e con.centrad9i' ·�GQAJrt.
'

.

Malilté. completa linha de de'feuivGI, adubos, ...�tel' ,

e ferramenta. aadeola.. .

LeJa 1 ..,. Rui. JoiavUle, 1.19"�P, 12.0919-Jara�ul clQ $!-lL
.

LeIa. 2 _ �arra do Rio Cérro � Jªraauil.do- SUl -sc.
-==,.....-_.:c."",.......- ....,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Neste final, meu bom emí-

guá, lá no longínquo 1876". um pequeno vagalume. go, quase não viajo. Pre-

Como diz Victor Schmö- ciso -ganhar tempo, o tem-
ckel somos amigos há 'tan- Disseram que o pensador. -po da minha vída, para
tos anos e não nos conhe- tira as Idéias de seus pró- ler, ver e ler. 'Ler tudo
cernas pessoalmente. Esta pries intestinos. Foi Lín que não li até hoje, e - re

afirmação vem comprovar Yutang quem assim afir- petír o que li'"e aprendi;·
que este humilde veículo mau. - Comparação feia, pois do confrárió é 'como
de comunicação cumpre que não gostei, e menos' se semeasse .e não cei-'

sua. finalidade., ainda- quando disse que o
-

fasse, e quero, tsmbém,
.

"pensador depende de seu levar para 0- profunda e-

Dialogar. .. Não' sou um suco intestinal e que o e- ternidade um instante. do

pansadorv .'. não sou um rudito é um corvo ..• "En- minuto da vida: Porque o .:

filósofo; e muito menos tretanto seu livro, liA Im- bom treínamentc exifilé
parte dele. Apenas apre- portância de Viver", con- , que sempre estejamos pre
cio o que. os pensadores tém centenas de citações. parados para: recordar, 'a
disseram, durmo com seus pós a- última realidade,

.

pensamentos ria cabeça, Corvo ou não vou distri- . quando, então, entraremos
procuro sintonizar - a mi- buíndo o que aprendi na num estágio -além da con ..

nha vida com o que acho escola da vida, e para de- cepção intelectual, e nes,
de positivo ..Faço des suas monstrar que' não me in- sa ocasião e-- homem deí

máximas, as minhas. Não comodam as idéias de. Yu- xará de ser homem pare
tiro a glória de nínguém ..·,. -tang. direi apenas que: se tornar matéria! o Sábio'
Divulgo-as apenas, como "Desde que neste mundo deixará de 'ser sábio para
um pobre erudito. :8 a mí- .mínha vida seja sempre

-

se tornar discípulo, o' mss-' .

nha maneira de escrever. despreocupada, e nada me
.

tre será o principiante;'-à
No -.dia em que levantei falte, pOUC(), ple importa . 'fim. será o. começo e o �,�V
os braços: pensando alcan- ser verme ou' pássaro no

-

meço será o. começo der
çar a 111a alcancei apenas" além.' Tahíbíto � séc. infinito.

VIII. � -Nesta .ocasíão meu c'orp�
integrará à terra de Ita

Não m7- julguem! porém, ocara, será terra daquela,
um egOlsta que se preocu- terra e minha alma solta"
pa apenas com a sua 'po- deitada ·ao comprido" cO:�
,bre . e humilde existência i nhecerá ,ii 'essência '. treas
eís que Q sentido que dou cendental do penSamento�,
a palavra "despreocupe- enquanto parte da matéria:

, do", é de tal forma abran- viverá novamente, ou ,Jâa;
gente que a .mínha des- clorofila da folha de rima
preocupação somente s_e- grama rastejante queO:ó
ra iniciada quando nao gnlo Comerá .ou na seiva

,
houv.er maís fome no Bra- de um [equítíbä que. $étá
sil, .enohentes do Nordes- derrubado pelo homem. ("

te e, no Sul, e quando _
o

. Brasil pa-gar sua dívida
interna e. externa.

:8 véspera de 7 de setem
bro. Ao lado da máquina
um exemplar da ,BAll, da
Academia de Letras .Itao
carense, 'que recebí .em '6
de maio do corrente ano.'

e do ,dr. Carias Moacyr
da Fatia Souto, ex-advo
gado da Cia. Älcalís de
Cabo Frío, ex-preíeíto 'de
Itaocara-Rf., ex- de 'um
mundo de coisas importan
tes quese perde na estéí
ra do -témpo e .extraordl
náríc ':belétrísta quê'hoje
'reside em" Petrópolis.

Na primeira pagina do
J3AU uma anótacãö: "Es- FlNALMENTE -' E vou

te é o último n? do BALl. terminar' este vigésimo
A preocupação-com- a des- quarto' número

. do- BAll

peza é 'um obsfà'êúlo à' agradecendo as palavras
sabedoria. :'ass::'� F.Soulo". <de Victor Schmöckel» que

-: '�;:�(.�i repito,' também, 'Como ho.
Com c�tt-a trist:êz��;folheio . menagem -ao meu 'avô
'o InformatiV'o';(i:EF'ltàocara "Theodureto- Carlos -de Fa
qué tem o cognome' dê ' ria Souto: "Entre os- meus

j'Cidade" - Ctiituta"�� :,Nãó -amigbs 'está 'o' Dr; Carli
nos cpJiheeemos pessoal- nhos, neto 'do Presidente'
mente-' Apenas ume- vez- da Província 'dé 'Santa Ca
telefonei de Itaocara de tarina, que teve participa-

. sua, resídêücía para o Rio, ção na fundação de Jara-

A carla
cinde se encontrava e nu

ma outra, através de telex

para Petrópolis. Falo do
homem que durante muito

tempo animou a ·leitura
deste semanárío.: pela co

luna 1I0S Despachos do
Dr.

_ Prefeito", tão do agra
do do ex-prefeito Antônio
Pátlría Pereira, nosso assi-

. nante. Preocupa-me O· seu

silêncio quando vejo a Il:
49. Diz o dr. Carlinhos:

do,·l)r�

� -r>

l
t ....

� ..

_'

r. .. ,>. ,�--j.
.

',,"'..

: '

j

.,;: .; ��

'h. ,�
..;

(

,:lI...., .

...�-

Carlinhos
maneCe

. tranqullameJ).t�
, deitada -ao comprido",

I

SPEZIA ." GlA,' LTOA.: I

E toda, à hístöría volfff a c

se repetir, "histoN ' té�.
peats itself"., F.S/;

Mas, -meu-emígo -Víctor
- Schmöckel um día, de re

pente, iremos nos encon

trar, ou .aquí ou no retor-.
no ...

__ enquanto __ tal fato
não acontece permaneço
"nesta dourada tdsteza ""

.. !lssim falou' Zàraiustra se- 'Eugênio Victór SchmÖCkel
gunda, Nitzsche, "enquan--

..

to sua alma singular per· Setemb-r�/8�:

Pois é, dr. Carlinhos, Ja t

se passaram 4 exatos me

ses." E. estou preocupedo
COII} o .seu -;$ilêncio ',' !

..

"

,;

S'EnAltIA J! SERVIÇOS· D1! TJtATOR

Madeiras para construção e serviços de tratar',
com profissionais altamente especialí�dos;

.
.

Rua João Januário Ayroso, 112 � Jaragúá Es-'
querdo _ Fone 12-0300 _ Jaraguá do, Sul _ SC.

Se o seu probIenla é gelo, nã�
se preocupe. Vt'!nha -falar co.
nosc;o. Temos para pronta �,á·
trega. ,

.

'
'

GELO E soltWna "

."PJNGUIM"
RUa Án-gelo

.

RUbbli, 1.119 -

Barra elo Ria Cerro (fu.El�s d-e
S-UP, �:--�.,J)tie'l ..

- F�,�.: 1��21"L
Él 12.' ... .

,.. -

.

.

�, \.. �I� ;:�:�> .:��:��.�">-t.;:�,! �.:__ . _!_.I.
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Relojoaria AVENIDA
As ntaÍi finas sugestões para presentes,

jóias, relôgios, viólóel, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

'RELOJOARIA AVENIDA

N. Maréchal e Da Gemlio Vingas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Galaas para todas as fi.alieiades

Agera ta.bé. .flueced.re. 8

enerai_ solar.

Rua I"elip. Scbmidt, 279 - Fone 72-0-4�8

Lanznaster .; O SEU RELOJOEffiO

Relógios, . cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos fines para presentes em todas.

as ocasiões.

LANZNASTl!lt fica aá Mal.Beedere, 3'4-l'on. 72-1267
-':,"

A m�da certa �m roupas ,calçados· está na

CIN9ERELA. Vista-se bem com a

moda Ver ã o da

CHNDERELA

Veste bem. A moda cçrta, Ba Getúlio Vargas
• na l!mflio Jourdan.

TERRkPLENAGEM VARGAS

Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto pára todas as obras..

Consulte-nosl

Rua JoinvWe, 1.016 - Telefone 72·1101

Fot o L O s S
Fotograflas _ equipamentos de eine

foto _ S9IB e video.

Fone 72-0181

CORREIO DO P·OVO PÁGINA 00

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

João de. Barros assinava editorial do
CP comentando orientações do Gover
nador de Santa Catarina, dizendo que
"repetidas vezes; o sr. Nereu Ramos
tem afirmado .a pessoas de suas amiza
des, de que a atual orientação da polí- '_ Instalava-se solenemente a Junta
tíca de seu governo tende a se aproxí-

..

de Alistamento Militar do Município. <Je
mar cada vez maís, nos seus quadros Schroeder.á qual compareciam as mailj
representatrvos, aos elementos moços gradas personalidades do novel Muni-
de nossa terra, É que, na sua opinião, cípío e de munícípíosvizinhos. O Tell.
os arduos encargos da hora presente Ferdinando Píske, representando o

requerem energias novas, pertinência Comandante do. ,13" RC., deu Início ás
.

de Ideal, força batalhadora". Em outras solenidades dizendo da importância do
palavras, queria como quer hoje o sr. acontecImento. Em seguida, falando
Esperidião, moços,

.

sem desgaste de . em nome do prefeito Paulo Roberto
, suas energias e, entregues, por, isso Gneipel, usava da palavra o vereador
mesmo acomodaticios, capazes de to- .Bugênío V. Schmöckel, que enalteceu;

'

marem em seus ombros maís pesados o significativo ato, que representava j.
encargos politicos. E, .João de Barros maís um passo em direção da perfeita, "

se insurgia cóntra essa orientação, em- autonomia municipal. A seguir os é9n-�
bora reconhecendo a necessidade

.

da vídados eram recebidos no Seringu'eiti.. J
substítuíção dos veteranos por moçõs. Bar, onde o preíetto oíerecíâ um la�t9

..•

Concluindo, diz: "e pode-se e deve-se jantár.
negar essa posição de combate aos ve- _ A campanha polítíca andava ace-

-

lhos, mas não se lhes tire o direito de sa, com os candidatos correndo pelas
conselheiros, pela amadurecida expe- estradas em busca de apóio ·ao seu no
riência que teem na ardua taréíâ". me. Um deles dístríbuíu réguas aos es
Ontem como hoje, a ortentação é a colares e isto encorelízou o Inspetor
mesma. Nada mudou! É o caminho Escolar que não só entrava nas salas
natural da substituição das gerações! de aula e quebrava o utensílio, como
- O último. escalão da FEB chegava coagia as professoras, fato que era de
ao Rio após o dia 15 de setembro. E- nunciado pelo jornal local. E o Inspe
ram cerca. de 6.000. homens, aos quaís tor foi cantar em outra freguezia.
se estava preparando uma festiva re
cepção.
- Falecia no dia 1 de setembro o sr.
Emilio Ptazera, aos 49 arios,' casado
com Elli Dou'!>rawa Piazera com quem
teve os seguinte-� filhos: Edgar, Alice,
Amazilda .e Adalzira. Ocupou no dis
trito os cargos de sub-delegado; .Juíz
de Paz e Intendente, este em 1930. Seu
sepultamento deu-se- no ,Cemitério de
Barra do Rio Cerro.

•••HÁ 40 ANOS

----_

/

. ..HA 30 ANOS'

Chadéco (Silveira) Turíbío (Edgar) e

Nutzi' (Horst) - Ipiranga - Nique, Pe
dróca e Alfredo; Mitsch, Gervãsío e

Juarez; Martinho (Alemão), Margarida,
Hermes, Sáva e Tres Barras.

O ministro Alencastro Guímarães .

informava a conclusão de negociações
entre o Brasil e o Japão,. no sentido da'
troca de sal, café, algodão e outros pro
dutos brasileiros por navios. Revelava
-se que uma frota de 33 navios eram

enviados até o Iínal do ano. E às sa
linas do Rio Grande do Norte eram a-

, /'tivadas para pagar a transação.
_ Exibia-se na cidade de Rio Negri
nho, nos festejos comemorativos dOS
11 anos do Jazz. Cruzeiro, o Baependí,
bi-campeão jaraguaense, alcançando

:

espetacular triunfo ao derrotar a a

guerrida da equipe do Ipíranga pera
contagem de 5 x 1. Os quadros: Bae
pendi - Rolli (Gaulke), Piazera (Eduar
do) e Oetacilío: Taranto, Balloquínho
e Zépí (Schwerdtner); Jorge, Guido,

•••HA 20 Al�OS

...HÁ 10ANOS

PASSAGENS·AÉREAS E CARGAS VIA VARIG E CONOSCO.

Organização Contábil " A. Comercial" SC I .tda.
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, n° 290 - Fone 72-0091

Jaraguä de Sul SC.

A Associação' Recreativa WEG - a

ARWEG - órgão que congrega espor
tiva e socialmente os colaboradores da
então Eletromotores Jaraguá, hoje E
Ietromotores WEG, inaugurava o seu

complexo esportivo-social na rua Jo- .

ínvílle, com corte da fita simbólica pe
lo sr. Eggon João da Silva,fala do pre
feito Eugênio Strebe e a bênção das
instalações pelos Pe. Blemar Scheid e

Pastor Egberto Schwanz.
.,.' Ö prefeito Eugênio Strebe sancíe
nava a Lei p9 569/15, onde os ínteres
sados em lotear terrenos aruados ou

não, além das exigências do art. 288 e

seguintes do Código de Construções, a
dotado pelo Decreto-Leí n9 13, de 12.
10.1940, ficavam sujeitos a doar à Mu
nicipalidade, 5% (cinco por cento), da
área liquida do total a ser loteado, es

ta. destinada para áreas verdes, sendo
que tal área jamais poderia ser infe
rior a 400 m2. E ponto finaI!
_ Eugênio V. Schmöckel e Brunhilde
Mahnke, no dia 16 de setembro de 1915
completavam as suas bodas de prata.
Hellmuth Raeder (Claro Valente), de
Corupá; já falecido, acusava o evento
com interessantes rimas alusivas, pu
blicadas na última página do "Correio
do Povo", de 13.09.15.
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Brandenbug&Cia
Fábrica de vinagre e comércio de álcool â granel.

Prefira sempre "Vinagre Brandenburg".

Rua Joinville, n? 1.2�5 - Fone 72-0239

Jaraguá do Sul _ SC.

o

Descontos especlals em toda linha de
jóias e presentes na

JOALHERIA "A PÊROLA"
Rua Réinoldo .Aau 289 'Fone: 72-1 B23

Járaguá do Sul

" Os Herd.eiros .da Duquesa '.'

de São Joio é Santa Luzia); Trabalhavam na es

tradá. de segunda atê sexta-feira e, sábado até do

mingo iam para Jaraguá, ver a Iamílía e buscar

comida. Quando o pai vinha para cá com os n

lhos, cparavam no Rancho do Domlnle; o'Seve
rino, quando veio a primeira vez, veio dentro
de um cestão sobre um cargueíro,

.

O Sr. Antônio chegou aqui com a familla ein
1931, trazendo cinco filhos: a Paulina, o Paulino,
a Alicia, à Angelina e' o Ängelo. A Cecilia e �
Nestor nasceram: aqui. Foi morar

.

num raucht-

mente ele tinha estado a-
nho de palhas ali onde hoje mora o Celestino e

anteriormente o Giocondo. Logo que pode com-

. qui com seu pai e irmãos prou 12 folhas de zinco para cobrir' sua casa. Mas
já tlIW.a sido avisado que os ventos daqui "não

para o desbravamento das ',gostavam de casa bonita". Foi o que aconteceu,
um vendaval levou ludo em seguida. Apavoradoterras da familla. Ele aju- voltou para .Jaraguä em 1934. Vendeu tudo, para

dou o sr. Henrique Maítez; o Vítõrío Campregher. Seus filhos não voltaram

j maís para Santa Luzia. Ele mesmo' está ainda em

zollt na abertura da ser- J Inosso meio com uma idade de quase 990 anos. Re-

l·ide na Rua Rio Branco, próximo ao .Marcatto.
rínha por conta do Domí- ,Próximo capitulo: José S�vegnani e Regina Stolf).
nio. AU' já havía um pí

cadão, usado pelos caça

dores e agrimensores da

região do "Pantano Mole"

(assim era chamada esta

ár"

.60.ANTONIO 'PEDRI li
MÁRTA SCHULZ

Também filho de Isido
ro Pedri, o velho. Nasceu
no Rio Molha aos 7.9.18
96, filho caçula. Casou
com Marta Schulz.írmã do
Mathias Schulz, nascida
aos 23.03.1903. Anterior-

.. F R I Ci O R í F J C O Ci U M Z S. A.

ANO 40
1945 - 1985 �

PRODUZINDO ALIMENTOS COM QUALIDADE . E
HIGIENE, COM INSPEÇAO FEDERAL SOB

. NQ825
FRIGORIJrICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇÕES

-

Lançamento
·Morft bem, more no JardilD An·aPaula 1

, , .

....

Lotes com infra-estrutura completa, prontos para construir o seu lar.
Localização privilegiada no NOVO Jaragua Es querdo, agora com ii pavísaeataçãe

> facilitando o acesso e valorizando o seu investi mento.

APROVEITE A_S CON�IÇOES
.

ESPECIAIS. DE LANÇAMENTO. ,

Informações e VeDfi!a.s ç.,m a �a.nlnUa e seguran ça de

Empreendímentes Imobflíérícs Marcallo
Av. Mal. Deodoro, 1179 - Fone 72�1136 - CRECI_ 093 _ aa REGIÃO

.-.�
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DECISÃO DA SEGUNDONA
COMEÇA NO CA.BAEPENDI:
Realizaram-s� domingo os

jogos finais, de rodadas atra

sadas, do, Campeonato da 2a

Divisão da Liga, Jeraguaense
de Futebol. Alvorada 3 x O Mal

vice .

e, Aliança 1 x 2 Vitória

for-am os c resultados e, com ís

to, cJ,assificando o Grémio Ga

ribaldi c e o Guarani" que pas
sam a disputar o quadrangular
final ao lado do Alvorada e do

,

Ayal, . eampeão e vice do pri
meíro '-t1:lJm9. A primeira roda

da, do. quadrangular acontece-
,

rá na tarde deste domingo, no
Estádio do C.A.B'aependí: 14h

Guaräni .x Alvorada e às 16h
Avaí x Grêmio Garibaldi; día

22,; Guarani x Avaí e Alvorada

x Grêmio. e, dia 29, Avaí x Al

vorada ê' Guarani, x Grêmio

Garibaldi. '

Por outro lado, o Campeona
to da la Divisão terá a partici
pação de seis clubes:. Baepen
dí, Estrella, Cruz de Malta, Se

leto, Botafogo e Alvorada, que
confirmaram 'participação na

reunião realizada no dia 3. Na

terça-feira desta semana, día

10. .houve reunião na Liga pa
ra .acerter detalhes atinentes

ao <:erta,me, assim como ao

c�mpeona,to ,juvenil, que será
desenyolvido paralelamente. .

IQ3GIONAL DE FUTEBOL' DE.

SALÃO ABRE DIA 19

,O Campeonato 'Regional da··

Ug& Jaraguaense de Futebol de
Salão" será iIiiciado na próxima
quinta-feira, dia 19 de setembro,
com jogos em Gúaramirim. Oito

equipes confirmaram participa
çã.9:no certame, divididas em du- .

as cllaves: "A" - SuIar'roz (Mas
saranduba), AABB

-

(Jaraguá),
r Móveis'Weber, (Guaramirinr) e

,

Corup�; "B" _ Koslopp (Massa
randuba), Coneza (Jaraguá), A
RG (Guaramirim) e KLC (Coru-

,

pá)'. Os jogos serão sempre rea-
'

lizados às quintas e sextas-fei
ra!!, um dos municípios com re

presentantes no cert�t.me regio�
nal de .futebol de salão. "

Por o�tro lado, está prosse
guindo o 3a Campeonato de Fu
tebol de Salão dos Comerciários
Qe Jaraguá do Sul. Nos' diãs'''S
e 9, -Os resultados foram: Comer
cial Jaraguá 3 x 1 Hermácia B,
Breithaupt A 6 x 3 Narloch,
N;arloch 7 x 1 CornI. 'Jaraguá e

Herm�cia B 3 x 8 Breithaupt A.
Quinta-feira, dia 12! jogaram
Hermácia A' x Maba Tintas e

Zonta x Breithaupt B. Na próxi
ma semana: dia 16 - Maba Tin
tas x Breithaupt B e Supermer
cado. Lenzi x HerID'ácia A, e, 110
dia 19-, Breithaúpt A x Comi.
Jaraguá e Hermá,cia B x Narloch.

BOLA0: : JARAGUA fiCOU
EM TERCl;mO EM BLUMEN.AU
A Seleção de. Bolão da DME

de J,araguâ do Sul! preparando-'
-se para as disputas dos 25"s.
JogOS Abertos de Santa Cata
rin�, em Brusque, no mês de
out�bro ,participou nos' dias 7
e 8", na. Soci�dade

.

Desportiva
Vás,tQ Verde". do Torneio .Fun-
dação ,Oidade d.e Bluménalt,
ÓbtêlldQ a terceira colocação, ,

PÁGINA n
,

,

. . � . .

ESPORTES�:F�á�VI0J��� MARCA'TTO NO ESTADUAL

'SESIANO EM, BUJMENAlJ

entre. doze ,p'artiçipa,ntes., Os: 'FORtES E DESTAQUE NO CER-

'(.Ó�s:ul�dos fp seíecionado ío- TÀME. DE ATLEtiSMO
'

..

ram: fase classif1catória :.. Jara-' , FoI" realizada na tarde de sâ-
,

.

1 374
'

1 36'4 G '1 -Jf:.4··' 'ba'd''0,' 7 d'e' setembro,' na 'plsta .

gua. x. aspar.. ,.!,J

x 1.398 Indaial, 1.40.1 x 1.321; do C.A.Baependi, á. segunda c-
.

Chapecó: semifinais. -

.

Jaragué. tapa do Campeonato Estadual de
1.395 x 1.381 Concórdia, 1.311. Atletismo de Fundo e Meio-Fun-

x 1-426 Blumeneu e" nÇls)in�is- do, 'caril a presença de maís de

Jaraguá.: lA04 x '.1.406 .1l�d�i41: cinquenta' atletas, "de todo o Bs-

�rtkl1p&I:'aiil peío s,�;ec�Q!la:J}l� 'tado. O destaque por' -Jaréguã
local os bolonjstas Kitto, (téç�' do' Sill ficou para o atleta Antö

níco), .Ademír, Rtedtmann. Am-.
-

nío Sérgio de Mir-anda Fortes,
"ba, Antônio Berns (braço. de' da Kohlbach. 'que obteve. á se-

ouro da, equípe . cj26e palitos), "gunda colocação nos 5,000i:n,:;
Güths, .Viro, Cildo e. Conrado. prova, vencida pelo blumenau-

.

O campeão do Torneio. fOI' In-" ense Paulo_ César, Zimmer. .Alrmr ,

daial, vice Blumenau, Jaragua � Griffo, de Joínvílle toí .o tercei
em terceiro, participando, 'ame .' 'TO Classificado. Na,' categoría,
d J. ill B-- T' I'

'

.' veterano, 'Mário Baddarat· dea, omvi e,: .r�sque, ' lm,?ü,
Itajaí. Gaspar, Concórdia. Cd� ". "Blumenau 'foi o destaque e, no

çador, Chapecó 'e Agrolàndia. 'naipe' íeminino, . nos LOoo .me.

O Torneio Ioi unia. prévia, dos' 'tros adulto 'e 1.500m juvenil, ,_-\.,

Jogos Abertos, de : Santa Cata!h
'. "lair Di Bernardi! de Chapeco,

. 'íoí a grarläe vencedora. E" ertina.
Crícíúma. neste sábado e dómin.

.

.RREGUrLARIDADES . pARAM ;. g6, acontece a Taça Governador
. STOCK��ARS

.
, _;,,'

CERTAME VOLWOL MASC.. do Estado de Atletismo, onde Ö piloto Silvio. Azevedo,"
'Em virtude

".

-de írregularída, -: Jareguá do, Sul outra vez se faz da Kohlbach. participa ries,:'
des verífícadascom íriscríção de";: .' 'presente, buscando OS atletas te domingo, dia 15, no Auto-
atletas' e em virtude das recla- ritmo para os JASc:! que acon- dromo de Tarumã, da sexta
mações' recebidas. a presidência '. '�lec;,elP em,outubro. étapa do Campeonato lha:.'
da Liga Regiona} de Yolibo} . 0 �ENCERRADO O CÁMPÉONÂTO sileiro de' Stock·Cars: Será'
Basqueteb91 e o Cons�l_ho ,Técni- ; MUNICIPAL DE BOCl-IÄ

'.

ä sua terceira:'· participàção,
co de Volibol, suspenderam teIIl;c

"

,

.

Com' a 'entrega d� troféus, ine,- No dia 18 'de
. agosto,' entrc'

porariamente o. certam�. adu�,t(', dalhas' e, diplomas ,dé _pa�ticipa;- ,"

'.

'quarenta. concorrentes, foi o"

até a sua regularização. Esta Sf:.>- çãQ, além de um jantar de CPIl-'
.

dédmö�'segundo coloCadu, '

.

mana,' aconteçeu a t�níadª' de fraternizaç&,o, encerrou-se' na em 'Interlàgos'�
,

decisão, haja vista que a' Fede-, noite de sexta-feira; dia 6"
.

(j 2') BOCHÁ/BAEPENDIração confirmou a irregularida-' Campe'onato MunicI'paL de Bo-, ' .

. . Q' C.A.Baependi prolllove-de de dois atletas da, AGV na, cha ,promovi'do p'e'la' DM--.E! 'n,a's .

", . ., . '. rá, nos qías 21 e ,22 de' setem-partida disputada, (:ont:(a' a, Kohl- ,,',c·depend'e'ncI'as da Socl'edade Q'e b
' '. ' ,

_ rOl o seu 10• TOrneio Abertabach-DME, que protestou, o JO- .... Desportos Aca.ràí, em ato bastan- de . Bocha: hiki'ªtá" ,aö me:üa
go .. Em consequfmcia, está ,eIIl te prestigiado, Foi campeã a e- 'dia 'de sábiJ,clo, dlar- 2t'. O exl-andamento somente o naipe fe-. quipe da Arsepum, vice-campeã cerrâmento clàs inscrições se-'minino e os resultados do final�

,o, Baependi, 3a ,co,locada a Pa.pp' r

. , rá as 19 horasdaquele dia e'(ie-semana ,passado foram. estes: Sport e a 4\1 colocada. foi a., ec d b' to os os ' och.ó,mos da regi�dia 7 - AGV O x 3 Armal--w_ee,. . quipe. do Botafogo.. O ·melhor., - -,

'd d. , .' ..... , ,,' ao 'sao conVI a Os a parhci-'Ki-Ka�ka 3 x 2 Menegotti e CLu.-. pO,nteiro ,do certa.,me, '. apontado'
".

'

parem d:o evento esportivo.be das Doze 2 x 3 I-{elg.a�Mar; .como revelação, foi Jaime f)e-
dia 8 - Menegotti' O· x :3 AÇV --

, retti, Estiveram pres�ntes 9. pre: BICICROSS
e Helga�Mar 3 x O,Marcatto. Ho�.. feito municipal Durval VasE:I{

.

O mau 'tempo impediu que
je, jogam nà,.ÁABB, a partir :dé}'s', 'secretários municipais" o chefe fosse reali:úida no dia' 31!

.

il
14h-AGVX !'leiga-Mai' i;K�-:kê>s�� da DME Raul Rodrigues e' a -irr.\- segunda etapa do Campeond-
ka x j\À-ß8 e,-doming{)! a paTt ir , . prensa da. cidade.'

" :to Gata.rinense de BlCicrosS,
das 8h, no mesmo local, AABBx URBANO E ARWEG 'cL,ÀSsiFI�:' 'em Jaia.guá do Sul. Ela no t>Ii-
Clube dâs Doze e Ar�.alwee,."x' -CADOS NO ESTADUAL/FS:'

,

.'. c ,ta.nto acontecerá neste sáha-
Arweg ",'" .

. '.
'

.

.
. dOi dia 14, às 13 horas. Será..

"

.

.-
.'. , ... ', ,As equipes da Ce:r:eal!stç. l;Jrbª,- também' a 'segunda seletivaVARZEANO TERA, ; RODADA ,no (adulto) e da Arweg (juyéc

DOMINGO NO JOÃO' PESSOA" 'nil).!' 'c1assificar,..am-s,e, à fa,se, se-
'para

.

o 30• Campeonato Bras!-'
. leiro de' Bicicross.O Estádio João Lúcio da C05- mifinal do, Campeonato Estadúêll

tq, dó J�'. Pessoa, fOi' palco da ,de Futebol de Salão,' Na, sextd�
segupda

.

ródada' ,-das
.

Chaves:','
.

feita à noite, em Jaragú4, ':é,i
.

t:i
Branca e Rosa do' Ca.mpeunato

.

bano' devolveu a derrota'à Em-
,Municipal Varzeano, fase seiil�� "bt:aco, derrotando-a' por' 4 x 2,
final, 'que apresentou 'algtull.'is. 'ficando com a vaga,

.

enquanto '

surpresas quanto a ·resultadOs:". que a sua equipe 'juveiiiÍ perdeu
Pela manhã, Rio Molha '1 . x o·' para a mesma EIÍlbraco por 6 à
Bangu" Arsepum O x 3 Vila ·I:.e-n- 2" Em Canoinhasr nO' sábé.do, a

ii e Cohab O x O Canarinho e a equipe adulta dá 'A_rweg perdeu
tarde, Nova Aliança 1 x O CÖ-' para a Rigesa, 5 x 2, enquanto
lumbia, Santa Luzia 1 :x, 1 Ind_e- a equipe juvenil faturou ci Ace�
p�ndente 'e Floresta 1. je O: Fi-

'

riza, 'por 3 a 1, assegurand.) a

gileirense. A terceira rodadà, sua claSSificação. Assim, no a-
também no Estádio do Jöão Pes- dulto, Conhece-se as adversárias
soa ,tem· as s�guintes partidas ,da Urbano, que são' a Hemn',er

' Acontéceia' iiã- próxima '

programadas: ,8h30 - Cohab :X' (Blumenau); Moita.s (Ituporalidal, seguPQa-feira! o' Congresso
, . , � Técriico da. IV,Oliseja, a rea-Arsepum, .9h30-Canarinhd'; x' "Rigesa. :(Canoinhas) .

e T�gre", -r
','

d 04Bangu, 10h30-Vila Lenzt x Rio:' pOinvHle). Todas joga.rão entre" n�:;�� 2� m:d \�dd� outu,hr�Molha, 14h�FIQresta x Santa Lu- '. 51, 'em turno e retlf.Tno, saindo' . '''l''' .'
.

a 1
.

a es ei)ta

zia, 15h- Figueirense x ,Cölumbià
.

duas ',à : .. fase final. A Urbano de-. '. f�S��1 �lSPU�t.t,. 23envolvendoe .às t(}h., N . .Aliança x Ihdeperl'-
"

verá estI'eiar contra o Moitas, . l' ,

a e as, �'" ,�mpresas
dente.

'

éni' Rió do Sul. '
,
(>calS. '. .

, A'Marcatto, vencedora. -do

Campeonato Munrcipal oe Esta
dual (fase regional) 'de Putebel

.' Sesíano, partícípa -neste sábado
e domingo, em Blumeneu. no

Centro Esportivo do Sesi, da ia-
se ,final 9,0 Campeonato Estadu
aL Ela, enfrentará, .nesse qua
drangular decisivo às eq-uipes da
Hering (Blumenau), GQ.Ibo,níf:e.
ra Metropolitana (Crtoíúme) e

\ Ceval tunidade . de Caçador), E
. afora a .deçisão do certame de
futebol de campo,' acontecerá
também � pr�va rústica. estadu

. aI, 'da. qual 'seis atletas 'dê Jara
guá dó Sultomarão parte: .A.ntõ:
.nto S.M,Fort�s' (Kcih1bachj,_ Jaí

,

me Negherborr e
.

Nilson Franz
� ,

(Weg), José'
.

Herculano .

André
. (�arcatto); Karím 'Schwéinle

,
.

(Weg) "e Rosiméri do NaS:GrM�11-
r. ·to {Met. :Jooo wiest). ,f. ::"

'

. 1(/ -, ,�,

'í

JOGOS' ABERTOS
O Chefe da Divisão MlJ.lU

ci�l 4e Ésportes, 'Raul 'Rodri-
•

gues, participa na proxlluá
sexta-feira., dia 20, do Con-

.� gresso:Técnlco dos 200s JOf;!Os
Abertos de Santa Catarina, na
cidad� de Btusque. Na opor-

, turudade ':Raul írâ ratificar é..S

equipes élassificadas,
. para

-competirem naquela cidade,
no mês "de> outubro prôximo;,
otisfuÄ

""
'
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LQr· ,das Flores -- ... , eneamillha'�'
••• ApóS anos, asUd_ças do PDS do Vale do Ita' pedid.o de ,reetirsöS'[âo',:FA_S' ;:
pocu sentaram-se à mesa para. diseJltlr questõeS co- A Associação Assisten-

. muns. E. candidaturas a dep:utadó foràm a tOnica, so- cíal para idosos "Lar das

bressaíndo-se; diversas OpJD19es, havendó grandes pos- Flores"; concluiu e já en-
. �ibUidades da microrregião marchar unida 'em 86.Ago-· caminhou à<Caixa Econô
ra, o que estã diflcll ê sair condldato a deputado tede- mica FederâJ,(o volemoso
ral. Não. por f�lta de nomes, mas por falta de votos na processo pera a 69�e.nção
região.

' ... ,

de recursos junto ao Fun-
,,.* , -Dentre os nomes que .0 partido. dispõe, despontam do de Assistência Social

Dávio- Leu, Udo Wagner, .Paulo Bauer, Eugênio Strebe, (FAS), da ordem de 26.

'Sali� Dequêch; Aldo Pasold ,e .até mesmo Vicente Dó: .054 ORTNs, para a im

nini, tançado. pelo Salim. ,;Pelo que sé' comenta, o nome plantação e construção do

que .reúna.maíor. consenso -dos prefeitos é- o de Paulo anctenato de Jaraguá do

:Bauer. filho de Victor e presidente da Erusç.· A esta": Sul. Segundo o presidente
-duel, Mas Udo Wagnér continua bem cotado. Apesar .Moacír Rogério Sens, a

<de Aldo Pasold ,., •

" , .

, 'proposta da, CEF é
.

para
,;** .. ', '.

'. ". pagamento do financia-
,

'Pelas ban�as ..� .PMDB, o presidente Fogaça, coleu mento em 15 anos, com 3
no palanque ofiçial .c:ty:,·a,.,teridades, dezenas de adesí-

, anos' de carêncta juros de
vos "Fogaça �6'\.atitude que desagradou, dada a íno-

6% ao. ano sobr� o saído
,I?�rtuni�a,de da propa�anda no 1 de setembro, num devedor e correção mone
acontecimento cívtce despido, d� pol1tlea...partídàría., táría equivalente a 80% Ja'
l!ra quem podia maiS arrancar. os adesivos, numa atí-

varíação nominal das OR
tude de reprovação ao ato do pretenso candidato. TNs. E uma vez seja o fi-
1'**' IVo Konell, .secretêríc de Administração e Pínan- nancíamento liberado, in-

ças, tido como o super..secretarto e o Sl),erlock-Holmes
'

da Prefeíture, 'no Canal 5, terça-feíre, não escondeu PDS di ti
que saiu da tmcíatíve privada e/pretensões políticas'

' lSCU lU

claras e· definidas. E não se fez de rogado quando de-:
clarou que t�m' Interesse e seo seu nome for escolhí-: candidaturas a'
dó candidato a prefeito, aceitará com prazer.

.

,

"O;' .' O vlce-p'refelto Décio Píazera.. principal artícula-. deputado- dor de PFL em Jaraguá do Sul, satisfeito com a recep-
ttvidade à nova slgla. Décio, até o dia .27,�,fará um cur-

'. O Partido Democrático

só na Caixa Bconômíca em FlorJ,anópol1s e após entrará Social (PDS), 'realizou

em fériél$, quande se dedicará �e corpo e alma aos, cou- sexta-fei�a, dia 6,. no C.A.

tactos poUticos, 'objetivando novas filiações e adesOes �ependI,. um encontro.

ao pêfêlé. A juventude é a grande lJleta.
' mlcro.rreglOnal, que reumn

,
.

.

.
" prefeItos; vereadores,

*00
.

O telespectador terá'uma boa razão para desligar presidentes de diretórios
o �el�visoJ ê ec_onbiíIizar en.�rgia elétrica a partir des- e outras lideranças, pard
'te $ábado: É que começa hóje a campanha eleitoral discussão e ànálise' sobre

.

gratuita pelo rádio e pela teleVisão, que väi 'das 13 às possíVeis canaidéitura.s a
13h30 e das' 20h30 às 21 horas..A xaropada vai termi- deputa,dos estadual (vaga
ria�r somente no dia, 12 dê no:vembro, três. dias antes' deixada. por Octacílio) e

da.s �leiçõe_s ..O T�E'decidiu esta. semana.
'

'federal. SegUndo o presi-
*** ,Clube Jilraguá de VOo,Livre, ou nome que o valha, dente do diretório de Ja

é;�, nova associação que está nascendo ,e que reunirá "raguá do Sul, Dr. José AI
.os �praticantes de vÔo livre de Jaraguá., JoinvilIe, Blu- berto Klitzke, existem am

menau"Ca.mbor1ú'e outras cidades. O fato de Jaraguá pIas possibilidades da re

EIer a sede prende-se po� possuir dUas excelentes giãQ marchar
,
unida em

rampas para ,o salto das asas deitas. A tUnDa está mes- torno de um único candi�
'mo a 'iin de' se organizar, ao que é m.uito bom� da.to a estadual, haja vis

ta que, a deputado fede
ral,torn.a�se difícil a elei
ção de um canqidato, na.

região, ,que possui pouco
mais do que 52 mil votos.
Está, praticamente d�s

cartada a hipótese de um

candidato' a' deputado fe
deral, muito embora exis
tam aqueles que assim
desejam. A estrldual, o

p.artido dispõe de vários
nomes, como Dávio Leu,
Udo Wagner, Paulo Bau
er, Eugênio Strebe, Salim
'Oequêch e até mesmo Vi·
cente

, 'Donini, lançado na

oportunidade. Agora, ,Cd
da

'

diretó:r.io municipa '.
discutirá com suas basés'
e analisará os melhores
nomes ; um dos quais re

ceberá apoio à SUa calldi-
, "

datura.
" " BALAS '!..-C..\F! •... S AS S E 'Um novo encontro rle�

vérá acontecer este ano
O." p.RA.",' '71:'.R. O'C F'AZ.E,,,,. '

�. .u _�\l' ainda.' e o resultádo das
c�nversações de sexta
feira serão levad� ao Go';'·
vernadof, conforme 'disse
José Alberto Kllfzke.

lJ.s Anotacões de Flávio José
I

':*.� .

A greve do� bancários ,acabou também sendo de

;fla.gt�dá' em Jaraguá.: Faixai cartazes e piqúetes, des-'
ídê,.as· pdmeira� hÖras 'de,qui�ta-feira, defronte as ag�.
das .b�cárias denunciavam a paralizaçãõ; tal qual em
tó.dô o"País. Soin�n�e a éaixa Econqmica' Federal a'·.
'hri4. nôrmàlmente_: Ö Banc'o 'dci Brasil, temendo tumulto
;generâ1ízÇido" s,ó ',têve ,expediente iriterno.

,;.**.� Um' ·forastei�o cômentava esta seínana� o alto cus-
'to de vida :em>íaraguá da Sul. Comparànqo os gêne

: 1'OS
"

aliménticl05 '1:l, �aterläls de colisttu�ão, que' pes
"quiSaÍ'�, traçou éo�parativQ com Joinv1lle, BlumenaU

.'

e C�rít1ba; ondé a tU��reDça de preços, ela bOä qua�-'
tidade de produtos, é muitó grande. Se· feita pesqui

���:' cUS�? �� v!da, ,diSse," "Jarag�á aparece··P8S. cabe-

,.H,· VigésíniO���áfto l�gªr_::Jt�t����.. colocação os jara
.guaen$es F,láylO �-psé Mafca.ttoYl!lõl, �()tter Corrêa, no

2��' Epduro da In4ependência, -dispi1tado de São ,Paulo
a'_B�lo ,Horizonte: de. 4 a 7 (le-�sêtembro. Uma coloca
.çã,Ô. a.ltamente consagraä.a a: meio dps "monstros" dó
endufismo nacional e' internacional.

.

\ '

PROVE!
",,".

� -'o .'

"
,.'

formou Moacir, a entida: do segundo bloco e Ja .1" .

de irá ao Governador," pa- nielade o trabalho. do ter
ra que o Estado assuma, a' ceiro e último estágio da .

divida, ,conferme' pr0més�! fundação dó prédio
.

'que
sa de Esperidião Amin. abrígaré o ancíanato, Nes-

sas obras, já foram con-

O Presidente do "Lar sumidas 1.700 sacas de cí
das Flores" disse aínda mente, porém, para a con
que a entidade adquíríu tínuídade, a: Assocíaçãe,
na última semana, pOT. Cr$ necessita de novos'SUpl'i:�.
170 milhões, um terreno mentes. Se hou�eFem em- ,

contíguo ao Imóvel da presas ou particulaJes :jh�'
Associação, de 2.500mt· teressados em doarem' Cf",
pertencente a família mente, deverão, adqliirí�,

Richter.Mede 25m de Iren- los e informar no Brei"
te para a Domingos da thaupt, Comereíal Jera
Nova, por 100m de fundos. guá, Zonta e Casa: das
Outra informação dIZ Tintas. Qualquer quantia

respeito a conclusão, esta .é bem aceita, frisa Moa-'
semana, do fundamento cír Sens.

Rede .loca ao
,

armazena

zera, serão dístribuídas..
gratuitamente, ,cerca de

. JA Rede Ferroviária Fa,- quatro'mil mudas de Ar-
deral SA confirmou a 10- veres, de diversas essên:..
cação, à munícípalídede cías : nativas, produzidas
jaraguaense, dos armazéns no Horto-Florestal, de Ja-.
da conhecida "estação ve- . reguä do SuL,' Acreseen
lha", de 500 m2 de área, . tóu o alcaide a realíza.
que servirao para o de- • ção.: ontem 'à noite", no
isenvol'vímento de atívi- Centro Empresaríal.. ' de '

dades culturais e sociais. reunião com as .lideran- .

Pani tanto ,serão feitas al, ças do munícípio, pera .

gum"as adaptações e refor- tratar sobre o' Plano Di·'
ma�, segundo 'o prefeito retor e,' ainda. de que
Durval Vase'!,., qu� infor- d.ßntro de· HOl mês estarA.'
mou ainda qúe. à Rede ,conclu!da a nova ponte.
concordou em cedera pra-

. sobre :0 Rio Jaraguá, nas

ça existente entre as duas imediações da Carroçart
estações, para que a Pre- as Argi, a cuja construta-"
feitura execute remodela- Til responsável ,pela exe-.-,

ções" tirando o-,muro e -,cação. da obia, á' Prefeitu- ;

transferindo aos fundos. ra- já pagou Cr$ 381 ml�
da praça. O novo logra- Ihões, faltando �ainda tão,
douro será para uso .pú- some:nte o pagam:entö de'
blico, recebendo bancos, 8% ,do valor contratado. '

ilu.minação, entre outros ,No âmbito educacional.:
melhoramentos, realiza-se neste sábado,
,Disse também o ClÍ�fe' na E.R.Alberto Bauer, das

db Execi.:Itivo Munidpa1,· 8h30 às 16h30, treinanlen': ',.

que durante o Dia da Ár- 'to para as vinte meréndei- .

vore, 21 de setembro, na . ras das treie escolas iso-·
Feira ç:l-e Arte e Artesana- ladas -da rede. municipal
to, na Praça Angelo Pia- ,de ensino. ::.

Município

., .'
.. ,

�, "

construlraEstado
Figu�eira'

..

'

,

Deu entrada esta' semària na Secretaria' da
:: .

, Educação de, Santa Catarina; o pl:ocesso de cri-
ação da Escol� Bási(:a "Ilha da Figueirii", que,'
óom isso, mudâ a sua nomenclatura

-

e. eshuiurf1;.
além do que, novas dependêncÜls serãó constr\l�
idas. O projeto de construção já, foi elaborad,Q
pela Secretària e acha-'Se expo,stQ .no ·"4all".. de
entrada da t9?' Vere. Nos' próxhnos.,dias, segun
do a diretora da Ucre, Iris ,Barg Piazera, ,vai:" ser
divulgado o Edital de Toméidél.· dé Preço� para a

�onst�ução de, 496m2: dê. área fí�lca,. que ,

compreende- seis salas de äula, área" de conyi-
.

,vência e instalações
-

sanitárias, bem ,àssim' 're-
.

forma das dependências da atUjll, esc(iia_"r'eutadii,
�ara funCionamento da sala dos p�ofê�soteS�' 'bi- .;,

bUof,eca, secretaria é gabinete da 'd.iréçâo. • ; '�,'

O terreno para a nova escola foi d.oéido'�pel,iÍ
Prefeitura ,Municip_al e tão logo a municipalidiiCle'
defina o .1oc;al, idênUcäs providência.s serao ,'to�';: c,

madéJs 'COln �rebição a Escôla' de' Viel'tas; eIlÍ 'viaif
tàm.bém de ser transformada ein e�colá Bás�cá.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




