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JARAGUÁ DO SUL � GIDADE SrM60LO DA FAMíLIA JOURDAN

dos Transportes.' dia 12 em Jaraguá
.J�Iaguá do SUl vai re- DNER, Dr, Arnaldo de 0- , Abdon Batista à divisa de Em virtude do feriado regué do Sul - Joinville -

cebér.: pela primeira vez líveíra Severianö,. esteve Guaremirím. «íe �o quiló- do dia 12 de outubro, .sá- São Paulo· Ríe de .Janeí-'
110S últimos vinte anos" cl na terça-feira em Jara- metros, O DNER inV.2S- bado, o comércio-lojista ro, considerando que' exís
visita de um Ministro de guá do Sul, quando con-. tirá no .trecho 3: ser recu- .e os.supermercgdos de Ja- te poasíbílídade de aten

nstado. No próximo dia firmou para os próximos') perado Cr$ 450 l�ill::l?E!�- e ragué: dó - sul, 'decídíram, dimento, dado o número

12 de outubro' sábado
.

dez días, ó início da res- terá também ,a participa-
de comum acordo na quar- de passageiros que via

cumprirá visita de traba- tauração do acostamento cão da Prefeitura Municí- ta-feira, durante o encon- jam diariamente a essas

lho a Jaraguá do Sul n da BR-280, desde a Ponte pal na obra.
.

tro mensal' do Clube de capitais e que necessitam

Ministro dos Transportes (
.

"'?') Diretores' Lojistas. esten- _percorrer quilômetros pá-
Afonso Camargo Neto.

SUSEP HOMOLOGA A RECLASSIFICAÇÃO
.

der o horário de atendi- ra tomarem o ônibus.

Esta semana os deputados
DE CATEGORIA

.
.

mento ao público no pró-
.

No encontro do CDL, o

Luiz Henrique 10 vice-li.
. A Superintendência de Seguros Privados. .l ximo dia 11 (sexta-feira'. presidente Luiz José NI-

der do governo, Ivo Van- (SUSE;P), do Ministério da Pazenda, homologa o até as 20. horas possíbi- colodellí. informou a a-

derlínde, coordenador da pedido de reclassificação das lideranças polítí- litando, assim, que todos quísíção, pelo, Clube, de

bancada do PMDl3 'e' pau- cas e comunitárias e Jaraguá. do Sul,'
.

aprovado possam adquirir seus pro- uma Central Telefônica

lo Melro, coo.dénador da
no início de setembro pelo Instituto de Resse- dutos pera o final·de-se·, PBX, com cem ramais, no

bancada do "PFL, acerta- guros do Brasil (IRB),' enquadrando da classe mana. O CDL tratou tam. valor de Cr$ 102 milhões.

IdID com o ministro a a-
três para a elasse dois-de localização da Tarifa bém. da decoração .natali- cuja instalação dar-se-á

.genda da viagern. de ser.
de Seguro Incêndio do Brasil, para 'apl�caç-�o' nas na, que, a exemplo de a- até o dia 10 de nov-em-

Viço a ser realizada a San- apólices emitidas ou ,renovadas, a partir da vi- nos anteriores terá outra bro: Os lojistas se cotiza-

ta Catarina no dia 12 de gência da portaria, datada de 24 de setembro. vez o apoio da Prefeitu- ram,' posibilítando a com-

outubro, pala assinaturas A portaria esclarece que fica vedada ii rescisão' ra, desta feita com o au- pra do útil aparelho para

de convênios com as pre-
os

/

contratos em vígor; visando ao beneficio de mento de lâmpadas e de o Serviço de Proteção an

.

feituras -de Joinville, Ja- redução de classe de localização, oriundo do no- ruas beneficiadas com a Crédito. Acrescentou Lu-

raguá do Sul, Blumenau e
vo enquadramento. Acreíta-se que COIn esta alte-

.

omamentação. iz Nícolodelh que serão

Itajai, dentro, do progrà-' ração de classe, os valores a serem pagos às com- O Clube realizou con-· Implantadas dUElS placas.
ma da EBTU de apoio às panhias seguradoras (seguros contra incêndios) sulta à municipalidade so- no sentido Jotnville/Jare-

cídades de pórte méd:o. \.._.sejam reduzidos de 10 a 12%. _). bre a viabUi�ade da doa- .guá e Barra Velha/Jara-

O
.. .

h ção de um imóvel para a �,guá, na BR-tOt,. convídan-
mínístro C· egará a

C·M.T' _

·

I t'
".,

d ro·"tu'l as' construção do Centro de do os turistas a conhece-
Jaraguä do Sul ao me.o IfiP a' n aça o· 'edia e às t2h30, no Clube ,�Formaç,Çío Profissional do rem Jaraguá do Sul e c1

Atlético Baependi,' será A 'Conlissão Municipal badas nas imediações do Senac. em !araguá do Sul. adquirir os SéU3 produtos.

recepcionado com um al- de Trânsito, reunida no i- estabelecirp.ento,· possibi-': recebendo do Executivo E neste sábado, número

moço, com a solenidade nício da semana, discu- litando maior segurança
a resposta de que o pedi- significativo de lojistas

de assinatura de convé- tiu e aprovou importante ao alunado. Aprovou tarn-
do foi a estudo. AO DN- járaguaenses participam

nío no valor de Cr$ 1 'bí- assuntos. Os seus ínte- bém o pedido para o fe- ER o órgão reív.ndicou a em Joínvílle, do 6° En

lhão, para a construção grantes tomaram conhe- chamento da Rua Esthé- implantação de uma Ii- contro dos CDLs do Nor-

de 4.700 metros de ciclo- cimento do relatório de d- ria Lenzi Friedrich, nos
nha diária de ônibus Ja- te Cat�rinense. _

via, desde a entrada do cidentes do mês de agos- días 9 e 10, das' 8 às lOh 14 fanfar.ras C t
Ghico de Paulo até a \Veg to, acontec:idos em Jma- e das 14 às 16h, pára a

no ....arnpeona o

n, margeando os trilhos guá do Sul e revelados Ercola Particular Jaraguá Acontecerá no próxi- Borges, Colégio Estadual,
da RFFSA. Deste montan-

.

pelo Delegado de Polícia. organizar a Rua do Lazer, .

mo sábado, a partir das 9 Abdon Batista e Fanfarra
te, Cr$ 700 milhões vi- da Comarca, pr Celso dentro das comemorações horas, na Av. Mal. [eo- Municipal de Canoinhas;
rão do Ministério, à fun- . Roque dos San�('c;. FO'-öm da Semana da, Criança.' doro .- desde a rua Quin- Categoria B (com corne-

do perdido, e os restan·, 29, em maior núme-ro na; , tino Bocaiúva até a rua tas lisas) - Escola Apost6-
teB, investimentos da Pre- Marechal Deodoso e; /.p:a; Outro assunto que v.ol- Domingos da Nova - 0]J lica Sagrado Coração de
feitnra. BR-280. O secretário .de: tou à discussão e que irá Campeonato Regional de Jesus (Corupá), l:onjunto
Affonso Camargo Neto Segurança Pública, em 0- a estudos, relaciona-se às Fanfarras,' da Secretaria Educacional D. Pedro II

partirá de Jaraguá rio Sul. Hcio, informou que, la- rótulas na cabeceira da ,de Educação, Cultura, Es- (Blumenau). E.E.Mário de
rumo a Blumenau, às 14h mentavelmente, de mo- Ponte.Abdon j3atista e na porte e Turismo do Mu- Oliveira Goeldner (Met-
30. A partir de segunda- mento não há . recursos confluência da rua Max nicípio. O certdmé obie- fra), E.B.Barão de Anlo

fefra, con:erá lista de Ade- para a construção do Wilhelm' com a BR-280 tiva a promaçãt) e o apri� nina (Mafra) e E.B.Frei
.são ao almoço de recep- Quartel da Polícia Militar imediações do Posto Bec- mora.mento do cle3envol- Menandro Kamps (Tres
ção ao �inistro. segundo e ativação da Companhi- ker, dado o alto índice vilnento das técnicas mu- Barras); Categoria C (com
o prefeito Durval Vasel a, mas que tal empreendi- de acidentes que tém 0- sicais e a formação d- pisto) - ColéglO Cnmprci

acrescentando que ne- mento, no entanto, é pri- corrido, por falta de mal- vica cultmal e artística a)de Canoinhas, Colégio
nhuln outro pedido será oritário à Pasta. or segurança. A abertura de seus participantes. Estadual Barão de Anto·

�ncaminhado àquela au- Á CMT aprovou a 50- de uma passagem sob a
.
Um total. de catorze nina (Rio Negro/PR) e

toridade, na ocasião. .licitação do CO)1selho De- Ponte Abdon ,Batista pa- fanfarras concorrerão: Colégio Mafrens�.
liberativb do Colégio Es· ra o tráfego de pedestres Calegoria A . (simples) -' O Campeonato será en-·

tadual Holando Gonçal- e de bicicletas, tida como Bónda Marcial Dr. Fri'ln- cerrado com a "lpresenta
ves, onde estudam em uma solução para o pro- cisco Izabel (Mafra), Gru- "t;..:ão da fanfarra estuôan·
torno de mil alunos, para. blema, terá os estudos re- po Escolar Albano Kanz- til de JaguarÍaí:lTc1 Paranri,

implantação de duas lom- to;mados e agilizados.
'

ler, E.B.ProL He1eodof0 que participar!Í "hors

MI'ßlstiO Comércio abre ôa, fa. até as 20h.

RECUPERAÇÃO DO
ACOSTAMENTO
o Chefe do 16° Distri

to Rodoviario Fed�ral, elo

la,ragoa 3°. ICM do Estallo! Vamos mantê :Io? Artama Expositores C'ro:m8dos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Maria RUa,' filha de Pedro

(MariZa Lobo) Campos.
Alexandra, filha de Otto . (Ma
ria da' .Glórla Barreto) Korb.

Silvia, filha de Pedro

Manz) Gofferjé.
[Sonja

.1

Patricia Andréa., f.ilha de· Joa
quím (Ana Maria) Santana.

Enfeitando a coluna de
hoje, quatro lindas meni-·

nas-moças que farão no

próximo sábado, o seu

debut, no Baile Branco do

C.ABaependi. Os prepa
rativos estão em fase fi
nal, tendo a frente o-di
retor social . Amo Hens
chel. No . dia 9, no Beira
Rio, às 17h30, as patro-

.

neses Dalva Cristovão e

Lenir Koch, oferecerão
'um coquetel às debutan
tes,' imprensa e convida-
dos. ,

O Governador de Rota
ry.; Distrito 465, Aldo

Abrahão Masslh, virá él mõckel Gonçalves e de

Jaraguá do Sul no día 9, Roseli Gumz Lazzaris.

para uma. visita ao Rota- Também na quarta-íeí
ry Club local, quando ra, dla 9, será comemora

participará' de reunião do �om um culto festivo

com o presidente e secre- onde o Coral da Comu-
.

tário, de assembléia com nldade é convidado - os

os associados e de jantar 80 anos do Sínodo que
festivo, nas dependêncí- originou a Igreja· Evan

as do Itajara, . géllca Luterana no Brasil

Ele virá acompanhado e do qual Jaràguá fazia

da. esposa Ivone, que se- parte, onde Inclusive o

rá recepcionada pelas se- Pastor SchlünZen era seu

nhoras .

de rotarianos, na Präses.
residência da Sra. Rose- A Sociedade Vieirense
s���ry- Loss Behlíng, an�

realiza no dia doze, o
fitriã do encontr� ao

�

Ia- - baile de rei e rainha do
do de Yvonne Alice Sch-

bolão, com música de 'Os

Dinâmicos', de Joínvílle ..

A marcha em busca do

rei e rainha do bolão,
Orlandino Balsanelli e

Margarida Withoeft ini

cia-sé às t3h30. Reservas
de mesas na secretaria
ou com o ecônomo.

.

I •

:\. ' No Dia da 'Criança, presenteie seu filho com

artigos de

··Mamãe Coruja
Rua Berão do Rio Branco, 168-Jaraguá do Sul-SC.

. FONE: 72-0095 '
Completará no día 10

de outubro próximo os

seus bem vtvídos 91 anos

de Idàde, o Sr. Manoel

Francisco da Costa, o

"seo" Manduca como é
conhecido. Os faroil1ares
vão homenageá-lo no día
13 com um almoço na

Sociedade Esportiva João
Pessoa. Receba os nossos

,

parabénst..

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

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

NaMarechal, 431 e na Getúlio Vargas, nO 9

Dê . flores a quem você ama. Decorações
de igreja e salão, buquês, arranjos, plantas

'ornamentais, com entrega a domicilio. Atendíraen
to por profissional no ramo.

Casa das Florés

Foi dos mais concorri
dos o baile nromovído
pelo Sindicato dos Ban
cários, sábado, no Juven
tus, que culminou com .1

escolha da mais bela
bancária. Foi eleita rai

nha Morgana Maiochi
(Nacional),' ta princesa
Fedra KoneH (Meridio
nal) e 2a princesa Maris
tela Ramthum (Bradesco).

Av. Mal. Deodoro n? 1.�21, ao lado da Praça
Paul. HarTls

Celina Cabeleireiros
No día 11 de outubro

próximo, o querido casal
Pastor Hermann (Maria
Waldner), comemora su

as bodas de ouro eidê vi
da matrimonial. Eies re ..

stttem hoje na Alêmanhà
e o ettdereço. é: Selters ..

Atendimento unissex. Experiência comprovada em

certes, penteados, maquilagens e tratamento ca

pilar, com aparelho infra-violeta. Profissionais

.

altamente especializados.
Rua' Gumercindo da Silva _ Fone 12-2165

. ao lado da Caixa Econômica.

weg 87 - 6300. Giessen
W. -Alemanha,

Hoje, na Matriz: 10_h -

David Slquetra/ : Cecília
Fischer, 15h30- Hideraldo
Colle/Cristina W. Coíle,
17h15-José Carlos Hoclerj
Jocélía Ceruttí e, às l8h
- Conrado Clemente Ba
ratto/María Luzilda Gue··
golewicz.

O Ola Nac.onal do Ve
reador '('19 de outubro),
foi comemorado em Jara

guá do Sul com um jan
tar, oferecido pela Cäma
ra de Vereadores, à edí
I1dade

.

e convidados, na

Churrascaria Cavalinho
Branco.

O Beira Rio promove
rá sábadó próximo, n. 2/l
Festa da Criança, com

muita . �ividade esporti
va para filhos de associa

dos, tais como tênis je

campo, futebol suíço, bi
cícross e jogos de pátio
e salão.

Foi muito cumpnmen
tado pela Implantação do
Sistema Bradesco Instan
tâneo em Jaraguá do Sul,
o gerente. Bruno Behling,
que dedica atenção toda

ßspec1àl aos clientes da

lua organizaç�o bancá-
rla. ' '

......

Completou Os St�US 1:2

anos de idade no dia _D2
de outubro, a garota A

lessandra Lombardi Pra-
. di,' que na oportunidade
recebeu amiguinhos e fa
miliares em sua residên
cia. A Alessandra, os

nossos parabéns!.

Um excelente púbtíco
e uma magistral apresen
tação ao plano do COlI

certísta bolívlano Rolando
Santos,

. sábado 'à -notte,
no C.' A. Baependí. O
show . encheu os olhos e'·

.

os ouvidos de todos quan
tos o apreciaram.

O casal Aristides (Mar-

PÁGINA 02

lene) Panstein. ele 'Secre
tário de Planeiamento
recebeu ontem

J

à noit�·
grupo de amigos para 'Um

jantar. E esta semana; re

cebeu para um lanche" a

Sra .. Sibila Narloch, em

seu apê. . IIi-*.]
Celebram suas bodas

de .dlamante, com' culto
às 17h, RIChard' e Ida
Rahn Bürger e as bodas
de prata o casal' Reínaldo
e Anita Butzke Krutzsch,
com culto às 18h30, na

Igreja Evangélica Lutera
na Centro.

. O 'jornelísta e historia
dor Apolinário Temes
vem produzindo um li
vro contando a hístói ia
do Grupo Weg. O traba
lho 'será lançado em se

tembro do' próximo ano.

quando da comemoração
dos 25 anos da Weg

"Em Guaremírím, sagrou
-se Rainha dos Estudan
"Íes/85, do Colégio Lauro
Zimmermann, Ia jovem
Carmen L. Zipf e a Ratnha

. da' Prtmavera/Bã, a Srta.
Denísía Maria'

.

de Souza.
A escolha aconteceu na

Sociedade Diana ..

Aberta oficialmente à
noite passada, no "Artur
Müller", a 2a Oliseja. on-·
de marcamos presença. 1/
Aniversariou día 3 a Sra.
.Ondína, esposa do em
presano Fidélis WoU: //
Alessandra Vanessa Vie
ira, de Joinville. é outra

menina-moça a debutar
día 12, no Baependí i/
Em fase de grande desen
volvimento, Guaramirim

. deverá ganhar breve a

sua agência do Bradesco.
Ir Inicia-se às 14h de ho
je, o Festival "da Juventu
de, da' Juventude", Evan
gélica de Jarag.uá do, Sul.
// Atuando firme na pre
sidência do Clube de Di
retores Lojistas, o amigo
Luiz José Nicolodelli. //

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, PÁGINA 63

.. Slstem� Bradesco Ißstantjn8��t�8g�ra�J�8�ra�gU�é�dO�S�u�l�a�o�Br�a�a�l�I���
.

.No dia 26, quintá- cliente do sistema a rece- Os equipamentos desen-
feira, na Agência Bra- ber o cartão, em Jaraguá. volvidos nos laboratórlos
desce .com a presença O Prefeito destacou. na do Bradesco permitem ao

da diretoria' do Banco, oportunidade, que a evo- cliente, de posse de um

representada pelo ge- lução tecnológica, atra- cartão magnético, forneci
rente local, autoridades, vés da automação bancá- do gratuitamente, pelo,
empresários e clientes, ria, chega a Jaraguá do Banco, faça todas as ope
se deu a interligação da Sul, pioneiramente pelo rações, saques, depósitos,

· agência de Jaraguá do Bradesco. razão pela qual consultas a saldos em

, Sul. ao Sistema Brades- congratulou-se e parabe- conta corrente ou p.mpan
<co Instantâneo, li{!ad.a nízou-se com a alta, díre- ça de pagamentos de con-

· diretamente ao compu- . cão e admímstração local tas, em poucos segundos,
! tador central da Matríz do' Bradesco, desejando' sem o preenchimento de
:, do .Banco, ein Osasco. amplo suscesso. O Sr. Bru- papéis.

, São' Paulo, e.a todas as
.

no Behling, gerente .da
.

A-J, Além dessas vantagens
'demais 526 ag€'(':lcias gência, agradeceu em no- rapidez e segurança . nas

-

Instantâneas instaladas me da admínrstração. dos operações - o' Sistema

no território nacíonal, funcionários e da diretoria Bradesco Instantâneo pra-
do Banco, afinnanJn;) porciona uma liberdade

Bradesco continua d dis- .muíto maior ao cliente.

posição de todos e agora Com o 'cartão Bradesco
oferecendo um novo ser- Instantâneo, que é Iorne

viço a seus clientes. cido gratuitamente, ele

O SISTEMA BRADESCO pode movimentar sua c-m- A exístêncía em cada a-

INSTANTÂNEO ta ein qualquer agência gência instantânea de um

A primeira agêucia ins- Bradesco Instantâneo 'em mini-computador, dá ao

tantânea do Bradesco Ioi todo o País: Por iSSO se Bradesco uma grande van

implanta em 1981, 0- diz que o' sistema, Iuncí- tagem com relação aos

bedecendo a filosofia co ona "on-líne - real time": demais sistemas de auto

Banco de fornecer un. a- toda operação feita nas a- mação 'bancária existente,
tendimento rápido e se- gências instantâneas, em uma vez que assegura o

guro a
.

seus clientes. É qualquer ponto' do terrí- funcionamento autónomo

por isso que o maior (;')m-' tório nacional, -é ímedía- de cada, agência. ,

putador comerciàl exís- tamente comunicada ao Na ágência instantânea
tente na América Latma. computador central da. do Bradesco, o cliente en

a IBM 308·1, está instalado Matriz e em poucos se- contra o terminal de con

hoje na Matriz do Bra- gundos o cliente tem a- sultas que possibilita con

desco, na Cidade de"1)eus resposta, seja em Salva- . sultas a saldes de conta

(Osasco-SP.), trabalhando dor, Porto Alegre, Belo corrente ou poupança di

exclusivamente para Ó Horizonte ou qualquer retamente pelo cliente,
Sistema Bradesco Instun- parte do País onde esH- sem a intermediação do

tâneo. ver instalado o sislema. funcionário do Banco.

Jaraguá do Sul pas-
-sou a ter em sua Agên
cia Bradesco os mais a

vançados equipamentos
em termos de automa
ção . bancária, O ato,

.. rápido .e simples, foi
aberto com éi. celebra
'ção da bênção pela i

· nauguração do Sistema

.

'

i$rade.sco Instantâneo,
-Pelo Vigário Padre Jo
ão Heidemann e pelo
Pastor Egon Adolfo
Lohmann, da Comuní
dade Bvangéltca Lute
rana. O geren \e Bru
no Behling, represen
tando a diretoria, en

tregou ao prefeito Duro:
val Vasel, de forma.
simbólica, o cartão ins

tantâneo,' 'sendo o 1°

Jarlgoá é O 149! munlcipio que malsarreclda no País

CIP,No curso
·

A Divisão de Admínís
tração de Ensino da 19l,\
Vere, . implanta a partir do
dia 9 de outubro, nas de

pendências do Centro In
terescolar de 1° Grau"Má
rio Krutzsch", o curso do

ensino supletivo em "Au
xiliar de Escritório",' parü
maiores de 14 anos-e com

escolar,idade mínima de
Sétima série do Y' grau.
As inscrições estão aber
ÚlS de.sde, o dia 1 ° atp. o

d�a 08 dé outubro I 'na. se�

de __ dã UereJ _com a pro-

3a posição no âmbito

Delegacia da Receita
deral, esta baseada
Joínville. .....

auxiliar
fessora Rita de Cássia. Os

primeiros cinquenta can

didatos inscritos preen
cherão as vagas existen
tes para o curso: que se

rá modularizado, com 2!'-0

horas/ßula de duração.
Aulas das 19-22h.

'

ASSISTeNCIA ALIMEN
TAR
A 19� Ucre recebeu da

Secretaria da :Educação
PEAE, para o quarto tri

mestre,,1.260kg de fr�n
go, 2J60 dúzias de ovos,

da
Fe
em

Cr$ 181.083.403 (mais 98,
,24%) e Schroeder Cr$ 33.
534.2,90 (mais 12,25%).

.

Essas informações pro
vêm da Associação Co
mercial e Industrial de
Jaraguá do Sul, acrescen

tando que, considerando
que o número de inscri

ções no curso IPI não al

cançou o rmmmo fixado

pelo CEAG/SC, a entida
de decidiu suspender sua

realização. As taxas 'de.
inscrição já pagas por al ..

gumas empresas que ins
creveram funcionários,
serão devolvidas pelo
CEAG/SC.

de escritório
800 kg de leite em pó,
2.100kg de cacau em pó.
920kg de PTS -e 4.000kg
de macarrão. Estes produ
tos somam o montante de

Cr$ 4'1:855.340 e serão

repassados às unidades
escolares nos próximos
dias.

q Terminal de Caixa,
c�m teclado e video pode
ser operado tanto pelo
sistema instantâneo, ca

so o cliente queira utili
zar o cheque. Neste caso,
o caixa não precisa ruais

f •

•

conierrr o cheque na lis-
tagem: basta que ele se

ja passado no leitor CMC-
7 para obter imediata
mente todas as informa
ções atualizadas no vídeo.
Estes e outros' . equipa

mentos, além do cartão
Bradesco Instantâneo, é
que permitem ao Bradesco
aumentar a rapidez e a

segurança no atendímsn
to, reafirmando sua posi
ção de primeiro na infor
mática.

21 anos

A Secretaria da Recei
ta Federal divulgou dados
relativos a arrecadação
de tributos em Jaraguá
do Sul, durante o ano pas
Sado. No período, o mon- No total existem no

tante arrecadado atingiu município 1.835 estabele
a significativa ímportán- cimentos sediados, dos

cía de Cr$ 11.563.444..095, quaís 745 pagantes. Pes

representando um cresci- soas físicas existem 23.419

mente de 128.70% em ro- domiciliadas e 8.677 pa

lação ao exercício de 83. gantes. Nos demais mu

Outros dados divulgados nícípíos do Vale do Itapo
pela Receita Federal: nú- cu, a arrecadação federal

mero de documentos de
:

em 1984, foi a seguinte:
arrecadação 33.870, o_que Corupá Cr$ '290.670.252
coloca Jaraguá do Sul na (mais 134,98%), Guarami-

149" colocação no Brasil.
.

rim Cr$ 416,373.385 (ma
na IS" na região fisca! e is 94.36%). Massé1.randuba

de

Aspecto da solenidade de Instalação do sistema Bra
desbo Instantâneo em Jaraguá do Sul, no día 26 passado.

A AGnNCIA
INSTANTÄNEA

,No terceiro trimestre -

junho, julho e agosto - fo
ram -atendidos 12.637 alu-

'

nos' com, 642.46-1 refeições
servidas e, para tat,. foraIJl
investidos Cr$ 123.461.070..

Schro�der� COrneßlOra
O vizinho município de

Schroedsr. completou no

dia 3 de outubro, a sua

maioridade: 21 anos. A
data não foi assinalada,
pois, segundo o prefeito
Aldo Pasold, o' decreto
lei que trsnsferíu

:

a co

memoração dos feriados
às segundas-feiras, tirou
totalmente o . sentido dos
festejos, Schroeder faz li
mites com .Joínville, Gua
reniírím e 'Jareguá do Sul.

Sua economia é calca
da na agricultura, existín-.
do, no entanto, empresas
de respeitável porte. EI\l
1959, pela lei n" 424, de
31 de julho, da Prefeitura
Municipal de Guaramirim,
foi criado o Distrito de
Schroeder e, a 4 de junho
de 1964, foi criado o mu

nicípio, instalado em 3 de
outubro de 196'1, confor
me o Decreto SJ 22.Ö9.64/
19 22.

Paróquia' São
-

Sebastião
MISSAS

Dia 05/10 - sábado: Gruta Rio Molha 16h, Ilha
da Figueira 19h., Matriz S. Sebastiãó 19h, São Lu-
iz Gonzaga 19:30h. ,

Dia 06/10 - domingo: Matriz S. Sebastião: 7h. -
.

9h. 19h. São Judas Tadeu, 8h. São Cristóvão Sh.
'São Francisco 9:30h, São José 9:30h.

CRISMAS 1985.
19.10 _ Matriz S. Sebastião 16h, Barra do Rio Cêr
ro 19:30h.
20.10 _ São Judas Tadeu Bh, São Francisco de
Assis lOh, São Cristóvão 19h. , _

26.10 ..:.. Ilha da Figueira 16h, São Luiz Gonzaga
19:30h.27.10 Santa Luzia 9h, Santo Estevão 16h.

Posto da Vendas Marcatto
Cbapéus, boné� vizelras, c.mtsas; -:�hsrt'S, bermu-

'

das e cordas. '

}:m frente à fábrica. Amplo' ésta,ci(Jnamento.
'
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e de Anna Ropelato Les
cowicz.· Ela, brasileira,
solteira, operária, natural

MARGOT ADELIA ORUBBA LEHMANN, Oficial do R:,. de JaragUá do Sul, domí-

Faz.em.. ' anos hoje! 05 . Dl.a .12: de setembro gístro Civil do 19l?i$trito d� Comarca de Jaraguá do Sul, Es- ciliada e residente na Ruatado de Santa Catarina, Brasil, faz. saber que compareceram em
Sra. Márcia Müller Mu- Paulo,. filho. de Ademiro Cartório exibindo os doeumêntos exigidos pela lei, a fim de se Jaraguá-Esquerdo, em Ga-

níz, Sr. Silvino Winter, (Ruth) Brcpardt., Jefer- habilitarem nara casar. os seguintes: ríbaldí, neste distrito, Ii-

Sra. Silvia R. Narloch, -

son, filho de Osmar (Ro- Edital 14.484 de 25.09.85. das Graças dos Santos lha de Sebastião. Bockor .

Sra. Winni Modre Püttjer,
.

semari) Steíndel, Aelton, Eno Schumacher e Marga-
.

Ele, brasileiro, solteiro, e de Amantína Bockor ..

Jeferson Luiz Beletti, em filho de Sidney (Maria) reth Reinke operário, natural 'de Jara- Edital, 14.490 de 01.10.85.
Corupá; Airton Luiz Schi- dos Santos Rosa. Grazie.la; ,Ele, brasileiro, solteiro, guá do Sul, domiciliado e· Amílchar Junkes e. He
ochet, Sra. Evalina : Sch- filha de Raimundo (iEmi- cobrador, natural de Po- residente em Estrada No- loisa Helena Gtovanella

wartz, em Rio da Luz Vi- ta) Machado. Natalia, .tí- merode.: neste Estado, do- va, em Nereu Ramos, nes-. Ele, "0 hrasileiro,· solteiro,
tóría, lha de Nélson (Maria) miciliado e residente em te distrito, filho de Antô-. Iarmaceutíco...natural .de

Weber. Rodrigo, filho de . Rio Cerro U, neste distri- nio Anacleto e de Iolan- Crícíúma. neste ':Estado,
Rolf (Lucelita) KJinkoski. to, filho de Arthur Schu- da Romualdo Anacleto.. domícílíado '. e

. residente
Claudenír, filho de Olíndo macher e de Hildigard Ela, brasileira, solteira, na Av.. Mal. Deodoro da
(Apolonía] da Silva. Di- Schumacher. Ela, brasi- . costureira, natural de Gua- Fonseca. 555, nesta cida

valdo, filho de Arno (Lu- le�ra, solteira, do lar, na- ramírím, neste Estado, do- de,· filho de Apolinario
Dia 07 de outubro íza) EIert.

. tural de Jaraguá do Sul, miciliado e residente na Junkes e de Tereza -Mar-

Sr. Bruno Behling, geren-
-

Ola' 13 de setembro domiciliada e residente RUa Uruguai, 63, nesta r:i.- tinello Junkes. Ela. brasí-

te do Bradesco, Sr. Bertol- Jeferson,
_

filho de Adilío t e:m Rio Cerro II, neste dade, filha de José Mano- leíra. solteira. nrofessora,

do Neítzel, Sr. Mário Bor- (Janete) Antunes.. Julíene, distrito, filha de Adular el dos Santos e de Izabel natural de Timbó. neste

chardt, Srta Malise Fis- filha de Mário (Renilda) Reinke e de Ilse Siewerdt Maria Correta dos Santos. Estado, domiciliada e re

cher, Sra. Lúcia Marquar- Kressin. Silvana. filha de Reinke. Edital 14.489 de 27;09.85. sidente na Rua' Anzelo
dt Pommereníng, Sr. Er- Heínzí (Maria) Oldenberg. Edital 14.485 de 25.09.85. Ademir Lescowlcz e LIa- Rubini. 279, nesta cída

nesto Torínellí. Maria Alison, filho de Clóvis Antenor Alves e .Anísía ne Maria Bockor de, filha de Marcilío Cio-

Clélía Chiodini Darem. (Claodete) Moreira. Bastos - Ele, brasileiro,' Ele, brasileiro, solteiro, vanella e de Maria OUi-
'. Dia 14 de setembro solteiro, operador de má- cperárío. natural de Jara- lia Busarello Giovanella.

Dia 08 de outubro Viviane filha de Ademir quina, natural de São Fco. guá do Sul, domiciliado e
Sr. Bruno Wolf, Sra. Fri- (Sandra) WendorfL An-: do Sul, neste Estado, do- residente em Estrada Ga-
da, esposa de Oswaldo derson filho de Adernar mícílíedo e .residente na ribaldi, neste distrito, fi:-'
Thiem,.· Sra. Irene Zie- (Evanilde) Giacomini. Ma- Rua Max Wílhelm, 150, lho de Antonio Lescowícz
mann, �r. Udo Raw�etsc�, ité, filha-de Orlando (Mar- nesta cidade, filho de Ma-
Sr. Da�ll� Balsanellí, Eh- Iene) de Souza: noel Pedro Alves e de Ma
ane Cristina Gomes, Sr. Rosane filha de Valde- ria Marasck -Alves. Ela,
César Moacyr da Silva.. mar (Terezínha] Rodrí- brasileira, divorciada. en

Dia 09 de outubro gues. Danieli, filha de Au- fermeíra, natural de Jara

Sra. Yolsnda Morbis En-
.

gustinho e Caril? Franz- guá do' Sul, domícílíeda e

gelmann, Sr. Elmo Lemke. ner. residente na Rua Max Wí-

Wilma Gerent, em AstOT- Dia 15 de setembro lhelm. 150, nesta cidade,

ga-PR; Anderson, filho de Ângelo, filho de Irineu filha de Arnaldo dos San-

Hermes e Dóris Raduenz, (Maria) Borges. tos Bastos e de Alvina

Adelino Wolkmann, em Dia 16 de setembro. Pellis Bastos.

R,io Cerro II; Sr. Joel Dias Gilsofl, filho de Ademir Editá] 14.48fl de 26:09.85.

Figueira, em Fpolís;
.

Sr. (Araei) Franceschí. Daní- ValdenJr José Hoepers e

Carlos Moreira. em JHe; el, filho de Leocadio (In- Beatriz de Oliveira.

Sra -. Ingeburg Marquardt grid) Ataide. Marciano, Ele, brasíleíro. solteiro,

Hasse.
.

.

filho de João (Cleusa) de operário, natural de Rio'
Souza. Jairo, filho de Hel- do Oeste, neste Estado,
do (Nelcít Schulz. Rafael, domiciliado e residente na

filho de Alvaro (Heldi- Rua Joaquim Frimcisco de

gard) Cessner. Paula, 1368, nesta cidade,
Dia 17 de setembl'o .

filho de Valdemiro Hoe-

Efraim, filho de Adernar pers e de Luci Hoepers.
(Cq_rmem) dél SUva. Dani- Ela .brasileira, solteira.

.

ele, filha de Francisco costureira, natural de Ja--

(Romilda) Nahs. Cassiano. raguá do Sul, domiciliada
filho de Celso (Lurdes) e residente na Rua Joa-'

. Stuber. quim Francisco .de Paula,
Dia 18 ·de setembro .' qt5, nesta. cidade, filha
Anderson, filho de Nico-. de Francisco Xavier de

lau (Alice) Costa. Lucia- Oliveifa e 'de Palmira
.

qO, filho de Lourival (Es- MartiI).s de Oliveira.

ter) Geisler. Daniela, filha Edital 14.4;87 de 26.09.85:
de Ilson{Hedeltraud)Grabl. Marcos Schöllemberg e

Dia 19 de setenibro Marcia Correa

Jaqueline, filha de Moa:- Ele, brasileiro, solteiro.
cir (Idete) Uber. Monike, motorista, natural de Lo-
filha de Guido (Zeliª-) Bor- anda, Para,ná, domicilia

tolini. Schirley, filha de do e residénte no COJ;ljun
José (Teresinha) da Silva. to COHAB,", quadra 02.

lote· 14,' n° 48, nesta cida
de, filho �e Atriz' Schäl
lernberg e de Neuza da
Silva Schällemberg.· Ela,

.

brasileira, soltei.ra, do lar, _

natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliada
e residente na Rua José
Bauer, 803, ne$ta cidade,
filha de PIé;l.cido· Cútrea e

de Helllla Maas C:orr�a;.
E<;lital .14.4&8 .de 21.09.85.
Pß�ro Anacleto' e Regina

Jaraguá do Sul _ Semana dß .05 a H de outubro de 1985. CORREIO DO POVO

Fazem anos. domingo
.

Sr. Fidélis Ponticelli; Sr.
Adalberto .Síefert, Dalva
Maria' Rubíní,

.

Diá 10 de outubro
Sr. Zeferino Kuklínskí,
Prefeito de Massarandu
ba; Sr. Ismar Lombardi,
Sra. Maria Gonçalves Chi
odini (Ita), Sra. Asta, es

posa de José Watzko,
Rose-Marie Teixeira, em

Joinville; Edit Schmidt,
em .Itapocuzinho; Sra. Lu
iza, esposa de Vitório
Bortolini, na Lapa-PR;

-

Sr.
Norberto Kreutzfeld, Ali·
rio. Ruediger, Sandro Mar·
ceIo Kanzler, Flávio Meh
ler.

.
Dia 11 de outubro

Sr. Lindolfo Schmidt, em

Itapocuzinho; Sra. Mar
git Horst Andersen, ·em

Curitiba; Sra. Maria, es

pÇ>sa de Martin Henn,
Marly Bartei, Sra. Irene
Stulzer, Edilson David, fi-
140 de Ernesto e Maria
Iqa Torinelli, Guilherme,
filho de Rodolfo e Maria
Terezinha Wackerhagen.
Sta. Carolina Rosa Lu
chetta Brugnago, Sra. He
lena Schmitz Brugnago e

Sra. Ana Carolina Beyer '.

do Nascimento, em Cas-'
caveI-PIC"

NASCIMENTOS

.

Proclamas de Casamento

C i r o ': S

Lavanderia.
.y a i

.

'mudar

- E oara aue .cheaue aß conhe, .

cimento de todos. mandel pas
sar o. presente edital. alle:�
em cartörlo: onde será afind!I

�I tojas BREITHAUPl·.· ..•

INFORMAM:

Resultado do 21.' sorteio de prêmios efetuado diã:.
.

-,

28.09 ...1985.
.

-NÜMERO: 98.942 [sorteio único]
.

,

Contemplados:

Série liA" - 1 refrigerador para VILMAR S.' GAR-.
CIA - Jaraguá do Sul � SC.

.' .

Séri� "B". _ 1 refrigerªdor para JULiA ÚHLIG
São Bento. do Sul - Sç.

'

Próximos sorteios: 30.10.85 e 30.Ü,�5... '

.

:

. .'

LOJAS BREITHAUPT - Sempre pensando em:vocé.

EM OUTUBRÇ> PROMOÇÃO DE: Bicicletas e Ci-

clomotores Monark - 7 pagamentQs si acréscimo..

Imóveis·'-'
.- �.

Jaraguá'l
COMPRA E VENDA;
TROCA, LOCAÇAO,
INCORPORAÇÃO E

ADMINISTRAÇÄO
DE lMOVEIS

.

; - ,.#.

.-,1 _',.:••

Av. Mal. De9doro,' SB _ Galeri� Dom Fr�.�Cl�çQ·' i:�i"
Sala 13 - Fone 72,0510 -Jfiraguá do' SUl - S.C. :�:

.
.

',"
-

-

.'...·4"./
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S�A-I-B�A
A partir de . zero hora

do dia 2 de novembro.
até zero hora do día prí
ineiro de março de 1986,
todos os relógios do País
serão adiantados em uma

nora: é o horário de ,ve
rão que foi ínstttutdo a

través, de decreto: pelo
presidente José Sarney.
O horário de verão foi a
dotado pela última vez no

período de 67/68 e vai

'propptcionar, segundo os

cálculos, uma economia
de 1 a 1,5 por cento da
energia consumida.

Um aux1Uo para a ma

nutenção, do Hospítal
Municipal Santo Antônio,
de. 102 leitos, foi a princi
pal retvmdtceção do pre
feito 'de Guaramirim, J0-
sé de Aguiar, ao governa
dor Bspertdíão Amin, em

aUd_éncia no Palácio San
t. a"tarina. O, Prefeito
�companhado também do
p,-eslflente do PDS, Salim
DeqQéch, e do deputado
Nagib Zattar. pediu; ainda
ullla verba de Cr$ 45 mi
lhões para calçemento das
principais ruas da cidade.

A inflação de setembro
atingiu a 9,1%, segundo
anúncio do Ministério da
Fazenda, contra 14% de a

gosto. A correção mone

tária foi a mesma 9,1%,
passando a ORTN' a va

ler, desde o dia 10, Cr$
58.3QO.,.20. No dia 10. de
outubro, as cadernetas de
poupança tiveram seus

rendimentos creditados

: de 96455%.,

Na GNU, o presidente
Sarney reconhece cons

trangido, que o salário
mínímo no Brasil é de a

penas 35 dólares. Ou me+

Ihor, era. Agora deve es-

_ tat em 33 dólares se con

siderado o câmbio oficial.
O mínimo, nos Estados
Unidos, é de 536 dólares/
.mês, E, pasmem, 15% dos
americanos 'ião considera
dos pobres, segundo esta

tísticas oficieis. No câm
bio paralelo" 536 dólares
equívalem A Cr$ 5 mi
lhões e 500 mí 1.

Na Câmara, o .pedido de empréstimo
Cultural de Jaraguá do
Sul, no valer de Cr$ 10
milhões, para custear des-. a inclusão no sistema ro

pesas de eventos cultura- doviário' muntcipal a es
is neste final de exerci.

.

trada lateral à esquerda
cio. Também 'deu entrada do fmal da rua ,510-DCi-.
o documento solicitando ·mingos Vieira e também
autorização para doar· u- proceder o a�argamêhlo
ma área de 8.750m2, para' . e pequenas retificações do
a construçêo de um pré- seu leito.

.

dio escolar pertencente à Já o' vereador Arnoldo
rede estadual de ensino,
na Ilha da Figueira.
Os vereadores apresen-.

z

taram várías Indicações.
Almire Farias Filho (Pe-;
cal, solicitou a Prefeitu
ra, a' inclusão nó plenodé
pavimentação do rilunicí,.
pio. a rUa Maria Ubelina
da Silva, bem como'": '8,
complementação da pavi
mentação ä peralelepípe
dos. da rua Antônio. Car
los Ferreira. Gustavo Ma
thedi. pediu ao Samae a

implantação da rede de á
gua nas ruas Arthur Kars
ten e André Voltolini,
em Nereu Ramos enquan
to Maríno Lenzi reívíndí-

.
ccu do governo munici

cipal um sanitário públi
co na Praça Angelo Pia
zera. Atayde Machado
(Dadi). apresentou proje
to; reconhecendo de uti
lidade públíca .> munícípal ,

.

o Lions Clube Järag�á do

Sul Cidade
Luiz Zonta,

Industrtal
solicitou

junto BIRD
Esta tramitando fio Le

gislativo Municipal de Ja
raguá do Sul, o :projeto
de-leí que autoriza o Po
der Executivo contrair
empréstínmo com Q Ba-,
desci até o valor global
de 417 mil dólares, equí
valente a Cr$ 4.149.150.
000, em decorrêncía do
contrato de operação de
crédito firmado,

.

entre' o
Governo do Estado e o

BIRD, para a execução do
Programa de Desenvol
vimento Urbano das Ci
dades d e Pequeno
e Médio Portes de Santa
Catarina (PROURB),· a ser

implantado. Junto com es

te empréstimo, o municí
pio receberá, a fundo per
dido, 774mU dólares, ou

seja, e-s 7.701.300,000,
Outro projeto-de-leí con

cede subvenção de Cr$
2 milhões à Liga Jaragua
ense de Futebol, para au

xiliar nas despesas de rea

lização do Campeonato da
1 � Divisão de Amadores

, e Cr$ 5 milhões. à Arse

pum, com a finalidade de
cobrir parte do repasse da

subvenção social que es

tá. sendo concedida .men

salmente pela Prefeitura.
E outro projeto, concede

subvenção à Fundação

AUMENTARAM
FAS DE AGUA

TARI-

ao
e

a

Schulz registrou a passa
gern'GO Dia da Secretáría
e do Dia do Vereador, 'ao
passo que Almiro Farias
teceu . consíderacões acer�
ca do Dia do Caixeiro
Viajante. "classe pouco
reconhecida e valorizada,
mas de extrema impor
tância para as empresas
em que opere".

SUBA NA H O N·D A

A

A. melhor laje da região
.

Entraram em vigor no

dia 10, as novas tarifas,
taxas e demais '

serviços
do Samae incidindo so

bre as contas emitidas a

partir daquela data. A ta
rifa mínima, para consu

mo até 10m3/mês, passou
Está previsto para o para Cr$ 8,750 e para

dia 20 de outubro, um consumo até 2Öm3/mês
..ovo aumento. da ,gasoU- para Cr$ 32.180. A ligação

: n. e demais derivados, do .' de água, com ramal pre
petr6leo, da ordem de 9%. dial até 20 milímetros P9s-
Aplicado' este índíce de I':OU a custar Cr$ 374000.

reajuste, o preço da ga- O decreto que alterou o

�eUnà subiria para Cr$ valor já' foi publicado na

3.120, o álcool para: Cr$ imprensa local.

2.030, o gás de cozinha
Cr$ 22.900 e o litro de ó-
•eo diesel Iria para Cr$
2.180.

CONCESSIONARÍA "ONDA DA REGIÃO. CO
.MERCIO DE MOTOS, ASSISTENcIA 'fECNICA.

E BOUTIQUE HÖNDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTi
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA..MÁQUINA.

Rua Adélia Píscher, 239 (Rodovia BR-280)
Fone 72-2999. _ Jaraguá do Su. _ SC.

Compre' seus materiais de construção na

Arte Laje Jar(lguá

CHE GÓU

e agora também com t09(!) .

o material de construção.

Vísite-nos

ARTELAJE JARAC-UA
LTDA.

Rua' Exp. Antônio Carlos
Ferreira,· 850 _. Fones 72-
101 t e 72-1292. Juragun
do Sul - SC.

•

namao: /

Este ano varser omelhor e o maior
da sua vida, Melhor, porque você 'ai
sair por ai de Caravan Comodoro 85, ,

Um carro ágil. versátil e esportivo, ainda
mais bonito Garn novas cores e

".
-.

novo estilo, Maior, porque só ° Caravan
Comodoro tem um porta-malas-com .

1,170 litros pra você levar aquele monte
de bagagens. Enfim, um carro que tem,
tudo pra voeê tirar férias delici01las
com a famíiia.·

<"

, Passe agora mesmo no nosso
Coilcessionário e conheça as inúmeras
vantagensque nós temos pra você curtir
um Caravan Camodoro 85,
Você vai simplesmente +.D.·adorar, �...

. EMMENDORFER COM.
DE'VEtCULOS LTDA.

Av, Mal. Deodoro. 551 - fones
72-0Ô55. 72�Q060-JaTa(J1)A cll') �ul
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Econol11ia
WEG ENTRE AS ME�HORES

A Eletromotores Weg, de J'araguá do Sul, foi es-,
colhida, pelo segundo ano consecutivo, como a me

lhor empresa .do setor de máquinas � equipamentos,
no Pais, segundo os critérios da edição "Melhores e,

Maiores" da revista Exame. Anualmente, a publ1ca
ção da �ditóra April elege as empresas que tiveram
o melhor desempenho .no exercicio anterior, em, vári
os setores da economia brasllelra. O empresário Eggon
João da SÚva� presidente do,Grupo Weg, esteve pre
sente na solenidade de premiação e lançamento da e

dição, real1zada ontem, sexta-feira, em São Paulo.

REUNIDAS NA- ANUGA/85
Sete empresas catarinenses participarão de 12 a

11 de outubro, na cidade de Colônia, Alemanha Ocí-
.

dental, na "Anuga/85 - Feira Mundial da Alimentação".
Dentre elas figura a· tredícíonal Indústrias Reunidas
Jaraguá S.A.r'com, a proposta ele ampliar suas vendas
de purê de banana à Europa. A Reunidas exportou US$
4 milhões no ano passado e deste total 85 por cento se

verificaram na Europa." Na Feira, as empresas farão

sondagem de mercado e fechamento de negócios com

clientes já contactados.

BREITHAUPT EM JOINVILLE
A Comércio e Indüstría Breithaupt, expandindo as

suas atividades, planeja a abertura de uma nova f1l1-.
ai, desta feita em Joinvllle. Segundo o Sr. Bruno Brei-

'

thaupt, a, empresa adquiriu um Imóvel de 3.600m2,
com edificações, na Rua Dr. João Colin, que está, re
cebendo .as devidas adaptaçê;Ses para funcionamento de

um� loj� de m,a�erl�is de construção, a partir de janei
ro do próximo älÍo�

EXPOLAR Ê FETESC EM BC
:.Em outubro e novembro, duas grandes exposi

ções-feiras, acontecer�o em Balne�rio Camboriú e das
quais participarão empresas da região da Grande Ja
raguá. De 11 a 20 próximos a 1" Expolar, que reunirá
cem empresas do setor de utilidades domésticas, que
proçluzem desde azuleijos e cerâmicas até brinquedos e,
de 05 a 09 de novembro, também ia Citur, a I" Feira
Têxtil de Santa Catarina, ahrigando empresas têxteis,
confecções e cama, mesa banho.

I

I

GUMZ IRMÄOS INVESTE
" A Gumz Irmãos S.A., que recentemente adquiriu
duas usinas de beneficiamento em Marialva e Tam
buara, no Paraná, prepara-se para colocar no mercado
o seu tradicional chocoleite, em copos d�artáve1s e

em Utro, tamanho famma. Os procedimentos legais
ju,nto as autoridades do setor de saúde e allmentlcios
estão ,sendo tomados. '

'

.

Estado de Santa, Catarina
Prt�f.eitura MuniCIPal d.e J;arapá do Sul

DECRETO N9 1.211}85
'

Nomeia o Representante da Associa
ção Comercial e Industrial - ACIJS -

no Conselho Curador da Fundação E
ducacional Regienal Jaraguaense-Ferj.

O Prefeito' Municipal ..
de Jaraguá do Sul, no

uso das atribuições que lhe confere o item XXIX
do artigo 70, da LeiComplementar n9 5/75, e com

base no § 2° do artigo 79 da Lei Municipal n9
4.39/73, de 31 de agosto de 1913;

-

D E C R 'E TA:
Art. 19,..;_ Fica nomeado o Dr�_GERD EDGAR

BAUMER para' representar a Associação Comer
cial e Industríalde Jaragliá do Sul, no CONSELHO
CURADOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONALRE-
GIONAL JARAGUAENSE.

,

Art. 29 _ O mandato será de dois anos, na

forma do '§ i 9 do artigo 7°, da Lei Municipal nO
,439/73, de 31 de agosto de 1913.

Art. 39 _ Este, Decreto entrará em vigor no
dia 19 de outubro de 1985, revogadas as disposi-
ções ,em cQntrário. ,

'
.

.

'Ja:r.aguá ,do Sul, 30 de setembro de t985.
DlJRVAL VASEL

'

IVO KONELL
Prefeita MUnicipal Sec. de Adm. e Fin.

'.-

, .. ,: �'�." P�GINA:·�..OQ::�:
, , ,

sohre a ConstituinteSindicatos esclarecem
Os Sindicatos de Traba

lhadores de Jaraguá do
Sul, em número de seis,
estas lançando, à nível

regional, a campanha por
uma Assembléia Nacional
Constituinte Iívre, sobe
rana e democráticâ.

'

,O

movimento por uma Cons
tituinte popular, ao Es
tado de Santa Catárína,
começou no dia 22 de ju-'. '

J '

nho, em Joinville, e na

região, no dia 27 de agos
to, em Jaraguá do Sul, vi
sando . unir a classe tra
balhadora dá cidade e do
campo e discutir a sua

participação na mesma.

t
A Familia Enlutadá de

Na próxima sémana, os

, sindicatos jaraguaenE,es
'

vão se reunir para tra
çar o plano "

de trabalho,
que prevê' palestras

.

em

escolas e bairros, nas por
tas das fábricas, com pro�
jeção de slides e debates
sobre p assunto. Uma mo"'
bilização democrática' é
o que se pretende, fazeri-,
do crescer o nível de
consciência e, de ' organi- '

zação ,da massa trabalha
dora e por extp.nsãö ,da
população; ,
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A 8 hoja O Festival da
Juvantuda

neste sábado" o Pestíval da Juv�ntude
ao Ano .Intemacíonal da Juventudeo
da Juventude Evanvélíca Luterana de
A DroQram�cão nrevê oara as .14 ho.

I!incana e as 20horas. Evanzelízacão.
16Dresentacão de áudío-vísuaísl e a

GruDO Vocal dos Estudantes .Univer-.
·anóDolis. No d(:)J:�llnQ9' ßla 6, a.s 9h3�.
·al. com a DartlclD�cao da' �aUlD� DI
tiba e Eauipe Muníl. d�, Capital: as 14
"O Jovem e a Cultura, nelo Sr. Udo
dação Catarinense de Cultura e,. às

cão com, E. Krenskv e o Coral Univer
ö9 "Um- dia sem Televisão" e às 20h,
idade ResDonsável", nelo Pastor 0t
e Blumenau e dia 11, nalestra "Educa

com a Verdade e a Vida". nelo
gner, de- LaQes-SC .

Sc'ícíal do Estado de Santa atarína. D�-
·0 nelo Governo do Estado, de auxr

ex-éombatentes de Sezunda Guerra
e os beneficiados es�ã<?: Decreto 27.13?,
riaue Nornberz Júnior. de Guarami-

21.138, da mesma data, Antônio Arnol
de Jareeua do Sul.

rvÁ OBRA SOBRE O CONTESTADO

r deste mês. na coincidência das. datas
ro [aníversáno do acordo de hmIt�s
Sinta Catarínál e 23 de outubro (Dia
fiomenazem a Santos Dumont}, a FE
núblíco o livro liA Aviacão Militar no

e autoria do jornalista, cacadorense
dir. doMuseu do Contestedo. Este �
I!i,pas, narra a nartícínacão �a, aviacao
a na zuerra civil conhecida c0!ll0
CQntestado". aue enlutou os sertoes

tfE! 1913 e 1916, destacando o trabal?�
rasUeiro na Drimeira tentativa de utlh-,
ca em ooeracões bélicas.

- ED,ITAL-

MOLLER GRUBBA, Tabeliã
fieial de Protestos de Títulos da Comarca

Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

a todos quantos esle edital virem que
Cart6rio para protestos os títulos contra:

Américo Pereira, Rua Padre Alber
, 'nesta _ Amarlldo Roberto Coelho,
nesta _ Avelino Pavan�1I0, Estrada
81l, nesta _ Adolar Seel, Rua Felipe
pá _ Agrobaza Produtos Agrope
Rua 'Reinoldo Ri;lU, 520, nesta_
cultura Llpinsld Ltda., Estrada Pe-
, Corupá _ Elrito Mathiás, Rio Cer
Mardel Móveis Ltda, Rua João Pla-
56, nesta _' Moto Schroeder Ltda.,

,

FIScher, 239, nesta _ Osminda Cor-
, Av. Mal. 1)eodoro da Fonseca, 317,

. "�lj\';(
ditos devedores não foram encontrados
am a ac:eitar a devida intimação, faz por
presente edit�1 para que os mesmos com

Carlório, na Rua Artur Müller, 78, no

a � de liquidar o seu débito Oll então
quo o não faz, sob pena de serem os referi
't,dos na forma da lei, 'ele.
á do Sul, 03 de outubro de 1985.

Grubba • Tabeliã ' de Notas e

ici4l�os de Títlllos da Comarca de J.do Sul

AGRADECIMENTO
E CONVITE PARA, CUI,TO

HERBERT M A R Q-U A R D T

Cinto'
....

. ;".' "

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N9 1.209/85
Nomeia o Representante do Poder E-'
xecutivo Municipal no Conselho Cu
rador da Fundação Bducs Jional Regi-
onal Jaraguaense - FERJ. '

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no .

uso das atribuições que lhe confere o item XXIX
do artigo-10, da Leí Complementar n? 5/75, e com

base no § 2° do artigo 79 da Lei Municipal n?

439/73, de 31 de agosto de 1913;
DECRETA:

Art. 1° _ Fica nomeado o Sr. JOSÉ BENEDITO
DE CAMPOS para representar o Poder Executivo

Municipal no CONSELHO CURADOR DA FUN

-l<_AÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARA�

GUAENSE.
,

Art. 29 _ O mandato será de dois anos, na

forma do § 19 do artigo 7° da Lei Municipal n"

439/73, de 31 de agosto de 1913.
Art. 39 _ Este Decreto -entrará em vigor no

dia 19 de outubro de 1985, revogadas as disposi
ções em contrário.

Jaraguá do Sul,

DURVALVASEL
Prefeito Municipal

30 de setembro de 1985,

IVO KONELL
Secr. de Adm. e F,n.

falecido no dia 25 de setembro de 1985, aos 73
.

anos de idade, agradece as manífestações de pesar
recebidas por ocasião de seu falecimento, assim

como, indistintamente, reitera agradecimentos
'pelo envio de flores, coroas e cartões e acompa
nhamento dos atos fúnebres em casa e no cerm

térío. ,

E convida para o culto, a realizar-se amanhã, dia
06, às 8 horas na Igreja Evangélica Luterana
Centro.

Jaraguá do Sul, 05 de outubro de ,1985.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaragná do Sul

DECRETO N9 1.21�/85
Nomeia o Representante da Comuní-

..

,dade Católica no Conselho Curador'
da Fundação Educacional Regional Ja
raguaense - FERJ.'

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no

uso das atribuições que lhe confere o item XXIX
do artigo 70, da LeiComplementar n9 5/75; e com·

base no § 2° do artigo 19 dé!- Lei Mumcipal n9
.

439/73, de '31 de agosto de 1973;
DECRETA:

_

Art. 19 _ Fica nomeado o Dr. ALFREDO
GUENTHER para representar a Comunidade Ca

tôlica no CONSELHO CURADOR DA' FlJNDA
çÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUA
ENSE • FERJ.

,

Art. 29 _ O· mandato será de dois. anos, na

forma do § 19 do artigo 7° da Lei Municipal n°

439/73, de 31 de agosto d� 1913.
Art. 39 _ Este Decreto eptrará em vigor no

dia 19 de outubro de 1985, rêvogadas as disposi-
ções em contrário.

'

Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 1985.
DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Sec. de Adm. e Fin.

segurança agora
é opcional
o delegado regional de

Polícia, Dr. Adhemar
Grubba, transmitiu o 'co
muni�àdo do Conselho
Nacional'} de' Trânsito
(Contran) 'e do Departa-'
mento Nacional de Trân
sito (Denatrari), que tor
na sem efeito todas 'as de se

suas, resoluções dnteriores' inclusi
,

a respeiÚj"do cinto de se� tivas �
gurança,

.

que pàssoii ',a cdispoSl
ser opcional (dispensa-

.
i1€n�UJII

vel) não só nas ruas e a- ',·sagelfC
venidás das Cidádes;' às do áO

vias urbanas cOrno, nás::igaranç8,
rodOVIas fed�rais;'

.

està- 'já uI1l3

duais e munic�país. 'Pêlâ 'pNU, ,
'

resolução do Contran; 'fo"' "signata

Se
em co
e aos

Jarairuá
ras o'
com H,

, Dartici
sUários
OTOQr
nâmica

,
Os Sindicatos estão 'en-' W��

tregando a seus associa- - 19h, E
dos um prospecto, onde, sitérío,

" e� linh�s s�bj�tivas, . e��, ra�â�plicam o que .e a Consti- .cão:
tuinte, Como, participar é, Pastor
de que maneira. Segundo EX-C

eleme.nte Mannas, presi.-_ "blí O
,

"

ICOUdente do Sindicato dos lío es
Trabalhadores nas Indús- Mundi
trías da Construção e do de 19.
Mobiliário, também re- nm e.

presentante do Comitê do de

Regional dos ' Trabalha-.
dores Pró-Constituínte

'

junto ao Comitê Estadual.
o movimento objetiva es

clarecer Ei orientar a 'das-' da A'
se trabalhadora sobre 'a" ARPE
sua responsabiltdade' na �9rte
elaboração "da nova cons-

1 son

tituição bmsileira, elegen-
do representantes que: i-e- ;
almente . se desincumbaIri'
da missão, visando uilica
mente o bem-estar da na

ção e do seu povo,

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Munícípal de Jaraguá do Sul

DECRETO N9 1.210/85
Nomeia o Representante da Câmara
de Vereadores no Conselho Curador

,

da ,Fundação Educacional Regional
Jaraguaense - FERJ.

.

.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Su), no

uso' das atribuições que lhe confere o item XXI�
do artigo 70, da LeiCompleinentar n9 5/75, e com

base nd § 29 do artigo 7° da Lei Municipal n!}

439/73, de 31 de agosto de 1913;
DECRETA:

Art. 1° _ Fica nomeado o Sr. ORIVAL VEGI

NI para representar a _Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul no CONSELHO CURADOR DA

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL
JARAGUAENSE.

Art. 29 _ O mandato será de dois anos, na

forma do § 19 do artigo 7° da Lei Municipal nO

4:39/73, de 31 rle agosto c,e 1973,
,

Art. 39 _ Este Decreto entrará em vigor no

dia 19 de outubro de 1985, revogàdas as disposi
ções em contrário.

Jaraguá do Sul, 30 de setembrQ de 1985.
'-r

DURVAL VA.SEL
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Jaraguá' d(,) Sül
Estado de Santa Catarina

Miromaq Equipamentos. Pl
Escritório [,tda.

MAquinas de éscrever Fadt-OUvetd, Calculadoras Faelt,
Sllal}. e DlSmac,' Móveis Estil e lmaIasa, Móveis de aço

Mojiano e Pandio. Assistência léçnica e equipe de ven-

dedores. Consulte-nosl ,

Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 7).3""": Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. D; Pedro n, n9 166 -

São Bento do Sul - SC.

'MARSCHALL POLIMENTOS
.-.....

.

A especialidàde está
nas mãos de UNI

profissional
, POLIMENTOS

,..-..,c:;..-c.__Lavagem./impeza de
tetos e esto/àmetttos.

. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira; 227
.. ,

Jaraguá do Sul/SC

IVO KONELL
Sec. de Adm. e Fin.

DECRETO N9 1.205/85
Aprova o loteamento da COHAB/SÇ
em J:araguá do Sul.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no
, uso de suas' atribuições e nos termos das Leis Fe
deral N9 6.166/19, Estadual N9 6.063/82 e Muni,

cípaís N° 575/15 e N° 614/16,

DECRETA:

'Art. 1'?, _ Fica aprovado o projeto de lotea...

mento da COHAB/SC, exaurindo' a área corres

pondente a 66.915,04m2, referente 'à Matricula
Ímobtlíéríá N° 4.842, situado .á Rua ô-Prefeíto
José Bauer, nesta cidade, tudo conforme planta
anexa e documentação constante do Processo Nq

1.755/85.
•

Art. 2° _. Quanto ao partido urbanístíco, o

loteamento é constituído de 1 vias de circulação,
compreendendo 15.171,52m2; 146 lotes edificávei�,
compreendendo 45.605,32m2, e 7 Iotes de uso pu
blico especial, compreendendo 6.192,20m2. Os le
tes dístríbuem-se por 9 quadras. ,

I ...: A rua "A", com leito carroçével e pas
seios de 8,00m e 3,00 m de largura, recebe. ö nO

510; a rua "B", com' leito carroçávél e passeios de

7,OOm e I,SOm de largura, recebe Q nO 571; a rua

"C", com Ieíto carroçável e passeios de 1,OOm e

13,50m de largura, recebe o nO 512; a rua "D"} com
leito carroçável e passeios de 7,OOm e 1 SOm de �
largura, recebe o n" 513; a rua "E', com leito IcarroçáveI e passeios de 7,00m e 1,SOm de largu
ra, recebe o nO 574; a rua "F", com leito carroçá
vel e passeios de 1,00m e 1,50m de largura, re

cebe o nO 515, e a rua "G', com leito carroçável
e passeios de 1,OOm e 1,50m de largura recebe oJ
nO 576.

II _ Dos 7 lotes destinados ao usó público
�special, 2 estão reservados ao, SAMAE - Servi

ço Autônomo Municipal de Agua e ,Esgoto de

Jaraguá do Sul. Um, com 10,08m2� na Quadra �,
onde se localiza o reservatório superior de dis

tribuição d'água, e o outro, com 256,50m2, na

Quadra 7, onde se localiza a casa de bombas e a

cisterna.
in _' Todos os lotes, indistintamente,. possu

em as suas 'linhas limítrofes que confinam com rU

as coincidentes com o alinhamento predial.
Art. 3° _ O arruamento (incluindo' leitos car

roçáveis e' passeios) e os lotes destinados ao uso
público especial passarão a integrar o Patrimônio
Público Municipal. após o ato registro do p"'esen-

. te loteamento junto ao Cartório de Registro de
Imóveis local:

Art. 4° _ O loteamento denomina-se "Con

junto Habitacional Jaraguá do' Sul".
Art. 59 _ O loteamento ora aprövado deve

rá ser registrado no Cartório de ��gistro de Jm�
veis dest4, Comarca, no prazo maxtmo de IBO dI
as, contados a partir da data de .publicação des
te Decreto, sob pena de caducidade a aprovação.

Art. 69 _ Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação revogadas as disposi.-;ões
em contrário.

PERSIANAS • BOX .. ESo. DE ALUIINIO ...

.PERFLEX
RUA JOINVILLE. 1838· JARAGUA 00 SUL • sc

fONE: C04731 n.otl86 -
�

-----

PersianaS horizontais e verticais, vidros

�emperados, box para banheiros,
divisões, toldos, portas sanfonadas, luminosos

e serralheria em aluminio.
Consulte-nosl Qualidade e preço é c011-0sco.

JaJ;'aguá do Sul, 23 de setembro (}e 1985.

IVO KONEU
Sec. de Adm. e Fin.

-

toda:s as

do· cinto
retirando,
uitas rE��a
Uso deste
Doravan\e
'sta ou pas-'

.

is obriga
CInto de &e
r& �ssa se

endação da
o Brasil é

DDRVAL VASEL
Prefeito Municipal

�,�------------------���

Confecções Sue 1 i �Ida. I

,

Veste bem Senhoras e Crianças
OUTUBRO, mês da tradicional promoção anual.

A partir do dia 1o, você compra à vista com 10% de

descont%u a prazo (30/60 dias) sem acréscimo.

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da F0nseca" nr·

F. 72-0603 Jaíaguá do Sul _ SC.

Lo;a 2 Rua Reinoldo Rau, na 530 - F. 72-2911

l· Jaraguá do Sul - SC.
�

---------------------- ----------__..;_--------------------------------------

1085 _

SPEZIA " elA. LTOA.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TUATbR

"

Madeiras para COl\strução e serviços de l:él!(,r

com profissionais altamente especi�lizados.
. _

Rua João Januário Ayroso, 772 _ Jaragua Es-.

querdo _ Fone 7:;2.0300 _ Jaragua ,do Sul _ SC'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A coluna "Painel" da Fo
lha de São Paulo, dia des
ses saiu c/prímorosas pi�u
las nolítícas, canazes de
fazer rir o maís sízudo cí- Esta outra aconteceu. se- íeíto aue raramente vou

dadão. Numa de suas ínú- 2uildo Remo Franco. no a uma boate no . RiO de Ja

meras notas o Juca ataca: temno . em aue se nreten- neíro, Isso não é motívo

"Do eantor-comedíaate Ju- . día mudar a canítal do Pa- nara mudar a canítaí, 'Se

ca Chaves. resnondendo a ís, Fazendo a aprecíacão .
você não tem virtude Da

um repórter sobre os ia- das virtudes dos homens ra resistir às noites na'
.tos aue envolvem o ex- públicos, dizia a nota: Boate. não precisa mudar

ministro Abi-Ackel: . uÉ "Carlos Lacerda 'faz de a capital por .causa disso".

'DurO revanchismo. Não a- tudo nara a bancada da' Nem o todo poderoso As

credito aue um. ministro UDN· lia Câmara Federal sís Chateaubriand, dos

brasileiro fizesse uma coí-. votar contra a criação de "Diários Assocíados", foi

sa tão pequena. "Por sua Brasília. Mas o· nroíeto do poupado no enísôdío da

vez o Palácio do Planalto nresídente
.

Juscelino Ku- mudança da capital do
. não teria 20stado nadí- bitscheck. divide os ude- Pais.. Diz Remo Franco:

ilhas da idéia aue tiveram
.

nístas, Os' narlamentares "Assis Chateaubriand es

os nromotores da conven-: da UDN de São Paulo sa-
' pera com impaciência u-

,die, das. emnrêsas ; trans- em em peso, em defesa ma oportunidade nara oe

DörtadotaS de car2'as. re-·, damudanea
_

da capital te- .

dir a David Nasser uue

a�lzada .reeentemeate em deral,
.

O deputado Her- não maís critiaue seu a

Brullla. Não hä de ver bert Levv faZ discursos ' míao Israel Pinheiro, nrí

Que .resolveram escoltar a inflamados de apoio à i- meiro urerette de Brasílí

comitiva presidencial até déia de Kubitschek. Num a. Tentav� evitar o' uso de

o local da reunião com u-
..

de- seus pronunciamentos sua autoridade de nronrí- .

ma frota de pesados camí- condena a ,Quantidade e� etário dos Diários Asso

nhões. E nornuet.. Diz a xazerada de boates e a dados contra o repórter,
nota: "Tudo noroue o ca-" "vida noturna (dissOluta" mas certo dia se sente 0-

mínhão aue abria o corte-: do' Rio. ' Tão 1020 Levv bríaado � adverti-In. - Da

to ostentava em sua car- conclui a acusação à ve- víd, voce não pode con.

rocería o nome da emnre- lha canítal, Carlos Lacer- tínuar a.escrever centra o

sa proprietária: IITRANS- da o. interpela,' nervoso: Israel Pínheíro .. Uma vez

DROGA". �"O, Herbert, 'sou um su-
aue n�0. encamDO .dS mi-

" , _

.
nhas mlmizades. resneite

___....;.. --------- ao menos as minhas ami-

",OS Herdeiros.'da ����� Nasser promete
DOUDar Israel

-

em suas re-

- ", .,' Duquesa�'
51.LUIZ MAFFEZZOLLI E CLARA NICOLINI

N�ceu em' Brusque 'aos 03.02.19,05. Filho
.

mais velho do casal. Henriqu,e (Rico) e Tereza

.

Burini MàffezzoIU; ,o prinie�ro
-

casal que trouxe

su� 'famliia para morar aqui, no' "Pantano Mole",.

'Ele veio em 1919 com seu ,pai preparar o terreno

pára a mudaIiça.
Traba.hou duaS semanas na serrinha a fim de da,r
pássagem à carroça da mudança. Aos 28.p6.1928
casou�se com uma filha do Herminio Nicolini,
Clara, nascida aos 16.04.1917, que todos nós C(j

rihecemos. O casal comprou e foi morar ali onde

hoje' mora o filho Ernesto Maffezzoll1. Seus' fi
lhos sã,?: Ernesto; casado com Alzira Ropelatto;
Angelina, casada com Arthur (Turi) Sevegdanii
Alindo, casado com'Anésia Ropelatto; Paulina,
solteira adoentada: Irene, religiosa; Henrique,
casado -com. Ani Panstein; Alfredo, casado com

uma moça da :familia Schaff e Terezinha, casada
. coin Floriano Camilo. Quase todos eles moram

próximos.
. .

Política,

.

O Sr. Luiz sempre foi um exeinplo de cidadão
e de cristão. Ajudou' na abertura de estradas no

. . .""
'."

.. funCionam�nto do esporte sadio, participou das
diretorias da igreja e da escola. Em 1924 ,foi no
meado catequ,is�a ofi�ial pelo Vigário. Cargo que
ocupou até '1934, 'quando foi substituido pela fi-

. lha, Ange!ina e
"

suas colegas Alzira Pradi, Inês
Demarchi; Natália e' Alzira Ropelatto e outras. _

. Com o casamento do Ernesto. deixou ali tu-
do Dara o filho e foi morar junto com seus pais
ali onde até hoje está residindo. Cuidou dos najs
até a morte. com todo carinho. De seu velho Dai
herdou o dom de aliviar o sofrimento humano

.

dos "duaueses�' abandonados ,Dela mãe duranle
,10- élnos, ao lado de todos os trabalhos da a2ri
.cultura. COnserta ossos, membros destroncados e

músculos distendidos. Tem feito servicos inex
plicáveiS. Em 1967 ele foi eleito como Drimeiro
presidente do Sindiçato Rural. Este casal vive,
muito feliz. no-meio de nós, flracas a Deus. Tem
colab<lra,do muito na elaboracão destes aponta
mentos históricos de Santa Luzia.

• F R I Ci O R í f I CO Ci U M Z S. A.

ANO 40�·
.

1945. 1985 .

PRODUZINDO ALIMENrOS COM QUALIDADE E
HIGIENE', COM INSPEÇAO. F.E;DERAL SOB 'NQ825
FRIGORIFICO-SUPERMERCAD'O-FABRICA RAÇÕES

Políticos, Folclore e ,Ciai

:!SBESC .�.

nortaaens,
'

Mas 1020 se
esauece da ordem de Cha
teaubriand e concluí um
artízo com um ataaue ao
amízo

.

do chefe: - "Bra
sília. é de fato, a Terra da
Promissão nornue só ia
vorece aos Iílhos de Is
rael" .

Já está na nraca O piA�
NETA DIARIO. aue circu
la nelaí . com uma tíra
bem ,de 150 mil exemnía,
res, fundado Dor Perrv
Whit� e tendo como edí
teres Cláudio Paiva, o Hu
bert e o Reinaldo. A edt
cão nv 9. do ano 1, deste
ano da Graça do Nosso
Senhor Jesus Cristo saiu
com' 32 ná2inas. todas re
cheadas de farto e espiri
tuoso material 'uue é dtví- .

dido de acordo com a im-
. nortäncta com uue 'cada
Dá2ina renresenta nara

. seus leitores. Assim, no
cabecalho de cada Dá2i
na está o indicador da
matéria aue se vai ler.
For .exemnlo. "Caaando
re2ra: e andando", "Plane�
ta ReDórter", "Gu-Gú!".
"Da-Da!". "Abi-Babá e' os
"40 Mais". )'Uma Dá{Úna
net!ra da nossa' história': ,

,
. '

.' ".

"Ii dando narrada aue se
recebe". "Glflante Dela
nrönría natureza", .IA bis
töría sem fim", "Eles aue
rem. é noder", "Constitu
inte até certo ponto". .IE
zostoso ser chato", "Mar
Iene Dietrich não morreu",
" Diversão ainda é a mal".
or diversão" e "Ser lo
vem e um estaco de esní..
rito de norco",

'

Saudamos o bentamín co-,
mo o fez o. Buda: "Meu
zarooooto! ".

Até o MIRO. d'O Estado
nreocunou-se com os 0- r,"
neräríos nadrão aue ,es-

' ','

tão sendo eleitos neste a-' '. w'�'
p;a2ar de 85: dEsta hMó- ';:�
na, de eíezer . Onerarro .,J,

Padrão do Brasíl lá� está '

causando muita pOlêmiéá., ,i' , .�
Tein zente aue díscordà . :"
totalmente dos candldà-

'

, ;�,
tos aue estão sendo apre-' ::,\
sentados e SU2erem Dala

-

....

aue o ex-Ministro, Abt �

Ac�el seia eletto o. ODe-'
:

rárío Padrão 85. Aleaam-.
aue: afinal de contas ni�- .�,
Iluém carre20U m.�ls _ne-

.

dras do aue ele". -

' ,.

. Esnecíalmente deDoi�, aue.. '

contra,toq a st,la nová se-
'

cretárià:' a Esmeralda.'·· ,É .�

isto ai; 2ente!' ,
"

u,
, ;fl.

EVI SINSVAL-Outu1>rõ/85:"'1i'_:,:1
•

,._ o," "" ..', -:'.ja
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Relojoaria, AVENIDA
As mais finas sugestões- para presentes,

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

REWJOARfA AVENIDA

Na Marechal e na GetúHo Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda,
Calhas para todas as Iinalídades

Agora também aquecedores a

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 219 -, FODe 72-0448,

Lanznaster ..;.. O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

lANZNASTER fica na Mal.Deodoro, 364-Fonc 12-1261

A moda certa em roupa) e calçados está na

CINDERELA. Vista-se bem com a

moda Ver i o da

CL"lDERELA

Veste bem, A moda
_
certa, na Getúlio Vargas

e Da Emflio Jourdan.

TERRA.LENAGEM VARGAS

Servíçes de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Ccnsuhe-nosl
'

Rua JoiovlOe. 1.016 - Telefone 72-1101

Foto
fotografias _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

Marechàl DeOdoro 302 'Fone 72-01131

CONFIRi\ A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

Queira ler este recado / Para não ser IIenganado / No dia da eleição.,Os can

didatos somente / Eu vou dizer a vocês!
Terminada a guerra, ficaram alguns Para nosso Presidente: I Nós

-

quere--I
pontos positivos da hecatombe: a pe- mos Juarez. Na frente, com todo ardor,/
nic1l1na descoberta pelá cientista" Fle- Chegaremos, estou certo,/ Pra Voce- I
mingo O B.rasil recebia imensas quan- Governador: / Votamos em Heriber-"
tldades. Um "Clipper" cheio de pemcí- to: Levamos as 4 cédulas-I Ganhi:lDlos: 1

Una voava .com destino aos países sul '

em um arranco I Para Governedçr o ,

smencanos, desde que ' foram abran- Lacerda: / eara Prefeito o Ne! Franco",
I

dadas as medidas de controle do go· _ Um outro grupo politico dava res
verno , americano, há dois meses. A ae- pQsta ao recado: "Est� resposta, se

ronave transportava 40 mil frascos, ou nhores,J Velo de uma reuntão / Feita
seja, 4 bilhões de unidades de penící- pelos eleitores / de nossa população,
lina. ,Era o maior embarque que .os I\t; Depois de ler o recado/ Bein satísfeí
tados Unídos já haviam feito para uma tos ficamos / Com "seu" Nei a candi
República sul americana, representan- dato I Pra prefeito ganhamos. Com 3
do maís de 6 vezes a produção total votos bem certo / Nós ganhamos nu-

de penicilina norte-americana, nos úl- ma vez J Com Ney Franco, Hertberto/
tímos. vinte meses. I Com Lacerda e Juarez. Não temos me-

.,.. O Registro Civil de Jaraguá do SUl' do do bicho / Nem do grito que ele
publicava os seguintes proclamas: edí-

II tem / Pernilongo também grita i Val-se
tal n� 1889, de 05.09.45 - Henrique Do- ver não' é ninguém". "

eder e Cecilia Drews; edital nf! 1890,
,

de 11.09.45-Dorval Marcatto e JuUa -I' ... HA-20 ANOS
,

Bretthaupt.
_ O "Correio do Povo" publicava em Antonio Carlos Konder Reis era

três páginas � a pedido - o Manifesto ' caa.didato ao �overno. do �tado e ti
, Diretiva, enviado por Plínío Salgado nha como vice Laerte Ramos Víeíra,
aos Integralístas Brasileiros, em Jglbp

, fi.rit q çandldatQ da' Uqião Dem9Çr�ti·
de 1945. Que era quando estava no e- ca Cristã LJbert�dofa e era multo Ire
xílío ... , gg�l!t� verem-se, juntos,'Antonio Car..

_ QUando da chegada do 39 escalão los, o deputado Franco Montoro, .Pres,
da FEB, os comunistas levavam a eíeí- Nacional do PDC e o deputado Pernan-
to no Rio tim desííle em, cain'nh=es. do Vlégas.

'
,

O povo protestou, tendo atacado os
_ Criticava-se a administração muní

veículos, despedaçando à pauladas di- cipal pelo mau estado das rodovías
versas bandeiras russas. A polícia es- municipais. "A estradas estão na lona.

pecial interveio fazendo prisões. Os Em Ríb, Grande do Norte já chega a.

I cartazes dos comunistas pediam a Cons- ser calamitoso. Domingo último o Pe.

I títuínte em vez da, eleição presídencí- Afonso que teria que rezar a Santa Mls
, ai. Não é parecido com os dias de hoje? sa naquela localidade,' teve que ultra

pessar grande trecho em címa de um

trator, pois que de outra Iörma não
seria possível",

...HA 40 ANOS

...HA 30 ANOS

, ..HA 10 ANOS
'

... .Reunía-se o Tribunal do Júri e e

ram ' convocados os juradös Tarcícío

Motta, João Mathias Verbinnen, Lo

thar Sonnenhohl, Adolfo Steingraeber,
G. Rodolfo Fischer, João .Lyra e Luiz

Amin, julgando o acusado Präncíseo
Konradt pelo assassínío deOlíndína de

Souza Olíveíra e, no dia seguinte, os'
jurados Arnaldo Schulz, Jorge Mattar,
.Víctôrto Lazzarís, Arthur Zímmermann,
Geraldo Matquardt, José' Gonçalves e

Ernesto Silva, julgavam Carlos Spé
da" acusado da morte de José Camilo

Machado e Francisco Spézia, pai do

acusado. Em ambos os,julgamentos a

tuava na defesa o dr. Murflo Barreto

de Azevedo, que desenvolveu defesas
assaz brUhantes, eonseguíndo, . ílnal

mente, obter a absolvição de Carlos

Spézia e uma, pena dímínuta para
Francisco Konradt.
..:..

'

A campanha eleitoral entrava na
reta final. Alguém manda,um recado
que é 'publicado em rimas: "Distinto
eleitorado /' Eu peço' vossa atenção /

•
" -I

o Prefeito Strebe assinava o De-
creto n� 346/75, regulamentando os
serviços de Táxis no Munldplo de Ja-

raguä do Sul.
'

_ A WEG, ao ensejo do 14" ano de
existência, assistia com vtsível orgu�
Ih9� a montagem Iínaldo seu 1.001).000'"
(milionésimo) motor elétrico.
_ Richard Bürger e sua esposa Ida

Rahn, no dia 4.10.75, completavam as

bodas de ouro, festejado pelos seus

familiares.
_ Ieda Maria de Souza, a primeira
vereadora do sexo feminino do legts
lativo jaraguaense, em requerimento
Iormaâzava a sua renúncia, sendo con

voéado o suplente Renato Demaíhe ii

ocupar a vaga. O Presidente da Câma
ra. Ver. José Alberto Klítzke baixava
a Resolnçãe n� 03/75, que também era

assi�ada
'

pelo 1� SeéretÁrio da ' Mesa,
Ver.,José Carlos Neves.

PASSAGENS ASREAS E CARGAS VIA V'ARIG ,'t: CONOSCO.
..' .

�
.

-

- -. ._'

-OrganizáçãoÇontáhil " A, Comercial" SC Ltda.
0_.'

. ,.......\ _.

Rtia CeI. Proc9pio Gom�s de Oliveira, n° 290 - Fone 72-0091

Jaraguá do Sul SC.
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,CARGAS'DIRETASPARA TODO BRASIL, ,

•

. f1L1ADAANTCS08No'9J1� ,

WAGNER. Transporte. e Come;cio Ltd•..�
CARGAS DE JÄRAGUÃ DO SUL E REGIÁO

Pl SAO PAULO" CAMPINAS
CÀMPINAS, sAo PAULO À'JARAl3lJA DO SUL

,

'E REG'JAO
'

.

/Jaraguä d,c) Sul _ Semana de 05 a 11 de�o�tu'bro dê [985:
. -- -

:
..

� C O R � E I O'
_

DO'; P O,:V-O'
_"

------------------------------------�--�---=�

-'�

Brandenbuq&Cid
Fábrica de vinagre e comércio de álcool à granel. '

Prefira sempre "Vinagre Brandenburg" .

'Rua Joínvílle, n? 1.255 - Fone 72-0239

Jaraguá do Sul
':""

SC.
'

Descontos especia_is em toda linha de
,jóias e presentes na

,

'JOALlIEltIA "A PÉROLA"
Rua Reinoldo>Rau 289 " Forie: 72-1823
-

Jaraguá do Sul t'!

Agropecuáriq
'Lavrador

Casa :, :::doj,·;:,�:,"
Lida.

,'!:

•

More bem. more no Jardim Ana Peulel

Distribuídora exclusiva das rações e concentrados "GUABI!�. ",

:

Mantém completa linha de defensivos, adubes, sementes
e ferramentas agrícolas. ' " .:ii'

Loja 1 _ Rua "Jolnville, 1.194-F. 72-0919-Jani.guá do Sul.

Loja 2 _ Barra do Rio Cêrro -:- Jaraguá do: Sul, -$e;'

•

'; .

• �: '� ,r
••

Clínica Velerinárla,
� SCHWEITZER� .. -:

.,,',"

DR. WALDEMAR ,S:,CHWELT'LE�R
Clínica de pequenos e grandes animais, ctrurgtas.. vacinações,

, raio x, internamentos; boutique.
Rua Jomvllle, n9 1.1'18 fem' heule ao Supermercado Breithaup'l)

Fone 72;.1919 � Jaraguä do Sul - Sant,a Catarin�: ,,' --

:":',:-.,.-'_ .

Lançamento

Lotes com infra-estrutura completa, prontos para construir- o seu lar.
'Localizàção privilegiada ao NOvo .Jaragua Esquerdo, agora com a pavimeptação

facilitando o acesso e valorizando o seu Investimento.

,APROVE,ITE AS CONDlÇOES ESPECIAIS DE LANÇArvI�!'lT�._,
Infollliações e Vendas com a garantia -

e segurança, de

:;,'. .�". o" �

"

': EDipreelidilDenlos
-

IlDobiliarios
_' ..... .,"':7 •. ;':�.,.'

.. , Mar,catto'
"

!'

. ": ... ':'

Av� M�l, l)epdQ_rPJ 1179 - Pone 7,2-1139 - CRECI _ 093 _ lla REGIÃO.

:��----2?Z740�@---"--J
��, --_--,�----_j

"'. _:�
", ".'

OMA FESTA DE
PREÇOs:BAIXOS!
�!; l�';! Ê ;LU.l,iJ'�H01fiâ·.Ia-

•• • ••• •
-

• - •••• __ • __ " _ • ·-r .•• •• -"..

'_',_'
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AL
.....V�O....R�A....D�A--::e::--B-I-CA-M-P-EÄ�D-A--E--S_;_P-.,...O--R-.,....,...T--E---=s-SE;�������, Rubens, Os-

,

,

_

-
, _'

,

'

-

.�'�-F�lá�V§I�0�J�O�8é�§§���
mir e Ademir; Mio, Maneca e

Elói; Gáriba, Ciro e Arildo (Os�
nir). Esta a equípe da S.E.R.AI
varada, que sagrou-se domingo
à tarde bi-campeã do Campeo
nato da 2a Divisão de Amadores
da Liga Jaraguaense de Futebol.
conquistando o Troféu "Adernar
Frederico Duwe", ao derrotar

a equípe do Avaí, de Guarami-

.
rim, por 2 a O, gols, marcados
por' Cariba e Elói. Na prehml
nar. o Guarani, de Rio da Luz,
'Venceu ao Grêmio Garibaldi por'
3, a 1, garantindo O vice-cem.
peonato, em função da diferença
de gols com o Avai, derrotado

pelo Alvorada, por 2 a O. Os
níldo '(2) e Belmiro, anotaram

para o' Guarani .descontando .l
ríneu para o Grêmio.

,

As partidas não foram ele bom

nível técnico, prejudicadas pe
las chuvas, no entanto, não Ial

taram garra e dísposíção, Alber
to Taeanto, .Símão Benício e

Martinho Finta dir.igiram a par
tida principal e a arrecadação
da rodada dupla somou'Cr$ 1.

086.000, considerada boa pelo
presidente da Liga, Waldeiner
Vieira. O Alvorada, que na o
portunidade recebeu o troféu
das mãos do desportista Ade
mar Frederico Duwe, comemo

rou ruidosamente, o bi-campeo
nato, conquistado sem contesta-

�o.
'

PltIMEIRONA INICIA-SE DO
MINGO COM 6 CLUBES

, Findo o Campeonato da 2�

Divisão, a Liga Jaraguaense de

'Fbt�bol inicia ineste doní.ngo,
d·ia seis, ao Campeonato da, 11}
Divisão de Amadores, do qual
participarão. o Baependí, Alvo

rada, Botafogo, Estrella, Seleto
e C. de Malta. A primeira rodada
marca para o Estádio Max Wi

Ibelm, Baependi x Alvorada, na

Barra - Betatogo x Cruz de Mal
ta e em Nereu Ramos - Estrel
la x Seleto. O· troféu em dispu
ta po.derá levar o nome de "J0-
ão. Nunes Filho", o: Maninho,
árbitro da LlF, recentemente

falecido, consoante Waldemal' ' I'"Vieira, como'
, homenagem, ao

.grande desportista.
'Paralelamente, o Botafogo dis

putará as semifinais do Campe
onato Estadual Amador. No do

mingo- último conheceu-se ii e":

q1dpe
.

adversária do Botai'ogo,
o Cruzeiro de Presidente Getú�
110., que empatou em casa com

a'Embraco, de Joinville, a 1 gol,
após ter vecido no domingo. an

terior por 2 a O. Assim, a repre
sentante jaraguaense jogará a

manhã em Presidente Getúlio e

Do. domingo subs�quentei-na Bar
ra do Rio Cerro. A Primeirona
o. Botafogo disputará com,uma·

equipe mista:
DIFID CONCLUIU JOC"..oS ES
COLARES DE VOLIBOL
A Divisão de Educação Físi

ca e Desportos da 19l!- VCRE,
realizou de 26 a 28 de setembro,

,qs VI Jogos Escolares Regionais
de VoliboI, categoria, Mmrn e

Infantil, no Ginásio de Esportes

POVO PÁGINA'13

Artur Müller. Oito estabeleci
mentos de ensino participaram
e cuja classificação final Iol a

seguinte: Mirim Masculino - 19
Duarte Magalhães, 29 Abdon Ba
tista e 3° Teresa Ramos; Mirim
Feminino - 19 Abdon Batista, 29
São, Luis e 3° Roland Dornbusch;
Infantil Mascúlíne - 19 São Luís.
2° Teresa Ramos e 3° Abdon

Batista; Infantil Feminino ,�19
São Luís, 2° Roland Dornbusch e

39 . Abdon Batísta;
A DIFID está também c, progra

mando' para os dias 20 e 27, o

Festival de Ginástica e, para no

vembro, de 7 a 9, os VI Jogos
Escolares Regionais Mirim e In

fantil de Basquete e, ainda, os

Jogos Escolares da 19::1 Vere' de

Judô, categorias 12 a 14 anos e

15 a 17 anos.

TRElE PARTIDAS MOVIMEN
TAM PELADÃO!85
O 31} Campeonato Aborto M'll

nicipal de: Futebol de Salão [Pe
ladão), da, DME/LJFS, leve três
rodadas no último fínal-de se
mana: Sup. "Lenzt 1x2 Braverde,
Vitória 2x2 Asa Branca, Loní

Mar Ox9 Coop. Itajara, Fant

men 4xO Arsenal e Água Ver

de Ox4 VUa Rudolfo, isto no dta

27; no sábado - Coneza lx3' Pi

oneíros, Marisol ,�JB" lx!l Gráfi

ca, Indumak 3xO Vasto Verde,
Seara 5xl Fantmen, Arsenal 2x

3 Sup, Lenzt. Braverde 2x2 Can

tareira e Coní, Perla 2xI Padrão;

domingo _ Brasil 2 x O Loní-Mar,
Coop. Itajara íxt Posto. Moser,
Satélite' 3x2 Juventude, Pinguim
lx3 Zonta, Marisol "A" 2xl Mir
tes e Coníec, Neuza lxl Seara.

Hoje e amanhã (5 e 6). no Agro
pecuário, as partidas serão es

tas: Fantmen x Sup. Lenzl, Arse
nal x Braverde, Cantareíra x Se

ara,' Padrão. x Agua Verde, Ju

ventude x Vila Rudolfo, Satéli

te x Conf. Perla, Loní-Mar x Pin-'

guela; Posto Moser x Müller

Transp., Coop. Itajàra x Brasil,
lonta x Vitória, Mirtes x Asa

Branca, Mªrisol liA" x Pingu:m
e' Gráfica x Coneza.

.

CONCLUlDO TURNO DO lN
TERMUNICIPAL DE FS

Wagner, jogarão Schroeder x

Guaramirím, Barra Velha x Co

rupá e Massaranduba x Jaràguá
do Sul.
FUTSAL DOS COMERCIARIOS
CONHECE FINALISTAS

,

O Sindicato dos Empregados
no Comércio de Jaraguá do Sul,
encerrou no día 30, segunda
feira, a fase de classificação (�o.
39 Campeonato de Futebol de
,Sàlão dos Comerclártos de Ja

taguá. A Maba Tintas venceu

ao lonta, 5 a 1 e 0.' Sup. do, Len
3 a 2. Com estes resultados, elas
li derreteu o Bretthaupt UR" por
síttcaram-se pela Chave "A"
Maba Tintas, ' Supermercado.
do Lenzi e Zonta 'e, pela Chave
"B" Breithaupt liA" e Narloch,
O artílheíro é Raul [Breíthaupt
"A"] com 13 gols e o .goleíro
menos vazado. o Miro, da Maba

, Tintas. No' decorrer desta se

mana, a Sindicato 'reuníu- as fi

nalistas, para definir a próxl
ma fase; que inicia-se segunda
feira, com duas partidas.
Por outro lado,' coneluíu-se

também o 41} Campeonato Ban

cário, sendo campeão o Meridi
onal, vice Pínasa e 31i:' colocado.
o Bradesco. Celínho, do l\1er�
dional, foi o artílheíro, Alceu,
do Finasa, o goleiro menos va

zado e o troféu disciplina coube
ao Finasa e o da melhor torcida
organizada ao Bradesce.
ABERTA ONTEM A OUSEJA,
COM VINTE EMPRESAS

Foi aberta oficialmente às 19h
30 de ontem, sexta-feira. no pi-

'

násío de Esportes Artur Müller,
a 4a Olimpíadà Sesiana Jaragua
ense (Oliseja), promoção do

Centro de Atividades do Sesi e

do Conselho Desportivo. Sesla
no. com o destile das vinte em

presas participantes. A Olímpí-,
da, que encerra-se no dia 111.
será disputada nas modalidades
de atletismo, b9-squete,

. bocha,
balão 16 e 23 cm, handebol, vo-"
libol, tênis de mesa, tiro ao al
vo. ciclismo, futebol de salão
futebol suíço livre e veteranos

sinuca tênis', de campo. 'xadrez
e vanerão. entre as empresas
Indústrias Reunidas, Fruet. Argi,
Helga-Mar, Gráfica, Marcútto.
Dalmar. LulimaJ;, Malwee \t\Teg
Acionamentos Metalúrgica
Lombardi, Weg Máquinas. Ele
tromotores Weg, Jaraguá Fa
bril, Frigum7 'Mariso1 Seara,

,Corpo de Bombeüos Neves e

Menegotti. Na abertura joga
rani ontem Eleir. Weg x vVeg
Acionamentos no handebol lnilS-
,culino e ,Lombardi x Ma:catto,
no futebol de salão.

IHcICRO�S LEVA SETE AO
CERTAME NACIONAL
Jaraguá do Sul, através da c-

, quipe do Corinthians, teve sete
atletas cljissificados e convoca-,
dos p'ara o Campeonato. ßrasi
·leiro. de Bicícro.ss, integrando. a'

. seleção catarinense, dias 09 e 10
de novembro, em Contaqem,

, Minas Gerais. Eles também. par
ticiparão da Copa Brasil de BI-

eícross e a definição dos nomes

deu-se após a realização da quar
ta e última etapa do Campeona
to Estadual. De Jaraguá do Sul,
compõem .o selecionado Márcia
Twardowskí, Mauro César Ne
ves, Leonardo Paccíelo, Ja(;/k
son Ropelatto, Jefferson de Ma
galhães, Marcos Meyer e Sér

g:o 'Piazera. O bicicross é uma

modalidade muito dítundída em

Jaraguä do Sul, munícípío que
_
teve a primeira pista oficial do.
Bstado. Atualmente existem. du
as pistas; da MarcaUo e da Her
mes Macedo e uma terceíra se

rá construída. junto ao Autódro
mo Artbur Bretthaupt.

A Liga Jaraguaense d� Fute

bol de Salão concluiu ·esta se

mana o primeiro turno do Cam

peonato Intermunicipal Extra

Oficial de Futebol de Salão, Nos
dias 26 e 27, os resultados fac

oram KLC 4x3 Coneza Marisol 1

x7 AABB, Koslopp 8x5 ARG e

Sularroz' 2x3 Móveis Weber.

Esta semana jogaram MarisoJ x

Sularro2;, KLC x Koslopp AABB

x Móveis Weber e Coneza x A

RG. Na próxima Eemana, já pe
lo segundo turno, jogaraa no

dia lO, em Corupá, KLC x ARG

e Màrisol x Móveis Weber. às
20 e 21 noras e.' no dia 11, em

Jaraguá do Sul. Coneza x Kos-'

lopp e AABB x Sularroz. ,

E neste - sábado, 'em Guarami
rim, pelo 19 Campeonato de Fu
tebol de Salão da Associação
dos Vereadores do Vale do 1-

tapacu (AVEVI) - Taça Vdo

CAMPEONATO VARZEANO
A quarta rodada da fase se
mUinal do' Campeonato Mu-.

J
.

�
. .•

,nicjpal Varzeano, foi sus-

pensa domlngo devido as

chuvas, ,no. entanto,' aconte

cerä neste domingo, día 6,
no Estádio do. João Pessoa.

Jogarão Bangu x vus': L�n;
zt, Arsepum' x Canarlnho,
Rio Molhã x Cohab, Colum
b.a 'x Independente, -Santa
Luzia x Figueirense. e Nova

Alíanca x Floresta.
TRIANGULAR DE HA,_NDE
BOL
Visando os preparativos pa
ra os 251}s Jogos Abertos d�
Santa' Catarina, será' reali-
zado hoje e amanhã (Q5 e

06) no Ginásio de
- Esportes

Artur Müller, um' triangular
de handebol feminino, reu

nindo as seleções de j ara

guá do Sul, Ituporanga e 1-

tajaí, O primeiro jogo, às
15 horas, será entre Ituporan-
ga e Itajai.

'

'VOLIBOL ADULTO
Após 'breve. pé\ralizaçi\o" a

Liga Regional de Vollbol e I
.

Basquetebol reínícíou o
" Campeonato Regíonal de Vo
líbol Adulto Masculino, esta
semana. A fase semííínal do
Masculino e do. Feminino a

contecerá so.J,Dente após, a re- I

al1zação da 4� OlUnpíadé:l Se
slana Jaraguaense ,(Oliseja),
segundo info.rmações do pre
sidente Ralf Egerland.1
ESTADUAL DE CROSS
No próximo dia 21 de outu

bro, no Autódromo Arthur

Breithaupt, �erá realizada
mais 4ma etapa do Campeo
nato' Catarinense de Moto
cross, promoção do Jara�m�
Motor Clube e supervisão' da
,Federação Catarinense de
Motociclismo.. A prova é vá
lida pelo "ranking" estadual
da categoria.
JASC EM 1986
O municipio. de Jaraguá do
Sul ratificQu o seu-, interesse
em sediar, em 1986, os 26C}s
Jogos Ab,ertos de Santa Ca
tarina, COnfOIQ1e ii manifes

tação do secretário. e do che
fe da divisão de Esporte,
Balduino Raulino e Raul Ro

drigues, no di� .20 de setem,

I bro, em Brusque. -Joinville e

I Lages estão também no pá
I ,reo.
-------------------------
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As�'�Änotacões de Flávio José
I

Neste domingo, día. 6, os ex-seminaristas uo Sa

grado Coração de Jesus, através ela Associação, presi
dida pelo Dr. José Benedito de 'Campos, realiza o seu

encontro anual no Seminário de Corupá. .A abertura

do encontro será às. 9 horas, com míssa, segu!ndo as

sembléia às 10h30, almoço de confratern!zaçao e, às

'l:4h, um "racha" de futebol entre os atuais e ex-semi

, narístas. ,- I

O Banco Meridional (ex-Sulbrasileiro), agora fe

deralizado, vem recuperando a sua credibilidade� a

balada, com a intervenção. Segundo o Gereme Regíonel
José Alaor Bernardes, nas onze agências de sua juns

<lição, do Norte do Estado, os depósitos somam Cr$
3 5 bilhões e tem igual valor em cobrança. Acrescen
t�u que em Jaregué, o Banco aplica três v:ezes mais

do que capta.
'

• . .

: p .' José de Aguiar e Salim Dequech, de �uara�lf�m,
conseguiram do Governo d<;, Estado,.C,r$ &35 �llho�s
para o Hospital Municipal Santo Antônio, em tres par
celas de Cr$ 45 milhões, para cobrir o déficit e a fo

lha de pagamento com o corte de interna�ões .pelo
Inamps. As ínternacões que eram de. 240/mes, �é,ura�
pára 90 e o nosocômio ficou numa situação muito di

fícil.
A Assocíação Comercial e Industrial das Peque-

nas Microempresas do Vale do. Itapocu (AMEVI).
participou, pelo seu presidente João Pedro Steínbach;
terça-feira, de audiência no BRDE, com os secretários
da Fazenda e do Trabalho e, também, com o governa
dor Amin. Muitos assuntos na pauta, cujas promessas
de solução deixou os mtcroempresãnos satisfeitos.

O movimento, em Jaraguá do sei. engatinha: C:r
ca de quinze empresas integram hoj� a Associação,
cuja diretoria, juntamente com o presld�nte da Fa�
pesc � da Acimpevi, Pedro Cascaes, e:str�Teram reuni

dos na quinta-feira, à tarde com as g.erenclas do Banco
do Brasil e do Besc, buscando entendimentos � ..recursos
para atendimento às microempresas da regiao.

, O IPESC vai realizar no dia 13, no Colégio Ab

don Batísta, a prova escrita do concurso público para
o cargo de agente administrativo auxiliar, das 9 às

12hí5. A prova de datilografia acontecerá nos dlas 26

e 27 de: outubro, na Capital, segundo Enno Ja�ssen,
Agente Regional do IPESC. Em Jaraguá do Sul, oito

candidatos disputarão uma vaga apenas, junto a A-

gência.
'

,

O Projeto .Jaragué III, do Senaí, en�errado �ema
na passada, dirigido ao ramo de confecções, reuniu 3,1
empresas, sendo 21 de Jaraguá do Sul, 2 de Corupa,
1 de Guaramirim e 1 de Messaranduba, num total de

.

seiscentas matrículas. O custo do curso foi de Cr$. , ,

1.600mill sendo que cada empresa arcou com Cr$ 245.
160. O Senai prepara, agora, o Projeto Jaraguá IV. '

A União Juvenil Emanuel, Juntamente com a Co
inunidade Evangélica· Luterana e Jardim de Infância
Emanuel, solicitou -à Comissão de . Trânsito a Rua Gui
lherme Hering, para o projeto Rua do Lazer, todos os

domingos à· tarde. O Pastor Hegele tem grandes idéias,
para colocar em prática, e, para a sua viabilização
basta somente o consentimento dos moradores.

A Feira Livre de Jaraguá .do Sul, que funciona to

das as quintas-feiras no pavilhão de festas da Paró�uia
São Sebastiãol vem obtendo amplo sucesso. MUltas
bancas começam a funcionar por volta das . 9 horas,
muito embora o horário de início seja às 10 horas. Ao

,

,lado, no mesmo locall funciona a Feira do Pescado, que
é outra opção para o consumidor jaraguaense.

ti Or. José Alberto Klitzke, Presidente do Diretó
rio Municipal do PDS, repassou esta semana à Ação
Social de Jaraguá do Sul, cheque de Cr$ 6.101.036,
a primeira parcela do convênio celebrado recentemen
te, para ii manutenção das creches domiciliares ,em
Jaraguá do Sul. O valor d� convênio atinge a Cr$ 24
milhões, para aste ano.!

'

BALAS E CAF� SASSE
,

O PRAZER DE FAZER

BEM FEITO

PltOVE!

Rurfcôlas conquistam
c

atendlliltnto. cc. iDélfico��o�
A partir de agora os dicatos dos trabalhadores

62 mil trabalhadores ru-: rurais da região 'com o su

raís de 10 municípios do perintendente do Inamps,
Nordeste Catarinense vão Ricardo Baratieri.
ter acesso ao atendímen- Segundo Hilberto Frítz-.
to médico-hospitalar es- ke, do STRJS, os presi
pecializado através da e-" dentes dos sindicatos de
missão de AIH (Autori- Jaraguá do Sul, Garuva,
zação de Internação Hos- São Francisco, Guarami

pitalar) pelo. Inamps, nos rim, Barra Velha, Schro

hospítaís de Joinville (S. eder, Corupá, Araquart
José e Regional), e não e Masseranduba, se quei
mais em Curitiba e Flori- xaram ao superíntenden
anópolís. como vinha a- 'te do Inamps de que o

contecendo, A decisão Hospital Regional de J0-
foi tomada esta semana, inville, embora tenha, u
após reunião entre os sín- ma aparelhagem sofisti-

cada, não vem atendendo
o trabalhador rural da
região, porque c convê-.
nio existente atualmente
só permite o acesso a as

sisté,nCia especializada,
como cirurgias mais com·

plexas, aos segurados ru

rais de Joínvíl!a e, dian
te do fato, são obrigados
a se deslocar, a Florianó
polis ou a Curitiba, de-

- Município quer patrulha agrícola
A -Secretaría do Plane- um distribuidor de calcá

jamento da Prefeitura reo. Uma ensiladeira �

Municipal está iniciando duas carretas' para o tra-
o projeto a ser remetido tor de pneu.

_

ao Ministro da Agrícultu- A informação é do Che
ra, Pedro Simen, reivin- fe do Executivo Munici
dicando ao município de pal, que recebeu esta se.,

Jaraguá do Sul. uma pa- mana do Ministro da E
trulha ao.;rícola mecaní- ducação, Marco Maciel,

. Blunk preside o encontro zada, para 'auxílio no telex comunicando a libe-
dos Vereadores trabalho .dos produtores ração de' Cr$ 225 milhões

rurais. Com a colabora- oriundos do salário educa
ção" da Acaresc, o proje- ção para Jaraguá do Sul,
.to solicita daquele Mi -

.

para construção de esco
nistério, recursos da or- las e aquísíção de. equipa
dem de 32.006 _ORTN;o)1 mentes e materiais. Na á
que correspondem, a pro- rea de segurança públi

.

ços atuais, a Cr$ 1.8ß5. ca, o Município está au-

958.000, para J. compra de xíllando, com ú mão-de
dois tratores de pneu obra, a construção de três
com arado, grade e roça- salas (48m2) junto a, De
deiras, duas retroescava- legacia da Comarca, onde
deiras. duas esteiras de 11 funcionarão o gabinete
toneladas, dez micro, do delegado e outras ele
tratores, distríbuidores de pendências adminístratí-
esterco sólido c líquido.

.

vaso
, ."

'

Para breve�' gula turístIco de' JS
AEditora Intermédi.) Lt- compras, associações,' ser

da, que tem . dentre os viço, saúde, corillinicaç&ö
bCUS diretores Os jaragua- e eventos do municipio,
eI:::es Polib:o e' Jabel. contando para tal, com o

Braga, se9,iada em Parto apoio de poder p,'lblico
_AlegreI iniciou esta se- muniCipal e da iniciativa
mana as vendas e (> le- privada.
vantamento de dados pilra
o Guia Turístico Informa�
tivo e EconômíCo, de Ja
raguá do Sul, que tleverá
circular em meados' de
novembro, com dez mil
exemplares, lniciahner.te.
Segundo Jabel Bragrl, o

Guia abordará a adminis
tração, acessosl perfil, his
tória, passeio, hotéis, gas
tronomia, vida noturna.'
cultura, ehsinol esportel
transportes, economia,

Madlllena
hoje em

Guaramirim

Sob a presidência do
vereador corupaense Er
nesto Felipe Blunk, a As
sociação dos Vereadores
do Vale do Itapocu (A
VEVI), reúne-se neste sá
bado, a partir das 8h30
mín, nas dependências dá
Comunidade Evange.íca
Luterana de Guararmrím.

para o encontro bimestral
da classe. A pauta dos
trabalhos divulgada à im

prensa prevê, dentre ou

tras, a apresentação de

moções pelos edis e ,lis
cussão sobre a participa
ção no XII Encontro Es
tadual de Vereadores, que
acontecerá· em Criciúma,
de 10 a 12 deste llli)E.
O ponto alto do enc.on

tro será a palestra ti,) se

cretário da Fazenda do
Estado de Santa Catarina,
Dr. Nélson AmânCio· Ma
dalena. Ato contínuo o

.

almoço oferecidó pela
Câmara de Vereadores
anfitriã e à tarde, u se

gunda rodada do Campeo
nato de Futebor de Salão
dos Vereadores da AVE
VII em disputa da Taça
"Udo Wagner", no Gina
sio de Esportes dp Gua-·
ramirim.

pendendo do destino da
do pelo médico.
Fritzke considerou u

ma vitória' dos sindicatos,
assim como o .tratamento
igualitário dos prevíden.
ciários

,
urbanos e rurais,

no campo da. assistência
médíco-hospttalar. a par
tir de l°de novembro.
O Presidenfe do Sindica
to dos Trabalhadores, Ru
rais de Jaraguá do Sul, a-

'crescentou que o Inamps
majorou o valor do con
vênio que mantem com ,eil
entidade, para u assistên
cia médíca-odontolögíce,
passando para Cr$ 1.ô.OÖ
mil mensais para a 'arca
médica e Cr$ 1.900 Jlül
para a área odontológica,
Com efeito retroativo a 1 c

de julho. O Síndlcato a

caba de reaparelhar o ga,·
Linete odontológicol, ob
je.tívando melhor. atendi
mento a seu quadro asso.
dativo.

LEMBRETE: SÁBADO, AS 11 HO:RAS, NA TV MANCHETE.·...
··

,'.'
""

LIGUE E VERÁ,
'

,. ,

--.----

Na área turística, :uu-ia,
a Secretaria de '[uri:;álO
do Município já receheu
os·' cartazes ,de divulga
ção da cidade, com três
tomadas: uma geral, da
cidade/· outra uma ·Tist�a,

panoramlca das, rar.1pas
de vôo livre .e. uma ter

ceira, dO Parque' Male
wee, com sua exu',Jeórl
te vegetação e os lagos
com águas cristdlinas,
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