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Ponte já A VISITA MINISTERIAL . Fanfarras
eeneluída 'r-Camllrgo traz Cr$l,hilhão a'Jaraguá doSul-" Avenida
As öhras fisicas da Pan- Chegam a Jaraguá do onde será assinado o con- virão a fundo perdido e I Abre-se �s 9 horas de

te _ cO,ncreto . ermado, Sul, neste sábado,
.

por vênío no valor de Cr$ 1 Cr$ 300 milhões será. a: .hoje, dia 12; na Marechal
coli.Strui4a sobre o Rio volta do meio día, o Mi- bilhão, para a implanta- participação do ' MunICi-' 'Déodoro

.

-' trecho'enfre' a
Jar_Ruá, ,lieando a Barra nistro dos Transportes A- ção de uma ciclovia que pío na execução -da obra, rua Ouíntíno Bocaíúva e

'do Rio Cerro ao Jaraguá fonso Camargo Neto,. o fará a ligação leste-oeste que parte da entrada do Domingos d� Nova - o 1�
, 'Esquerdo, na altura. da presidente da Empresa da cidade, com verba do Chico de Paula até a Campeonato' Regional de
'Carroçarias, Argi, estão Brasileira de Transportes programa de investimentos Weg II. Fanfarras, da SECET, de
• prontas. A Construtora Urbanos - EBTU - Telmo em transportes urbanos, caráter cívico, cultural e

Steitl, responsável pelos Magadan e comítíva, que sem empréstímos externos. Camargo Neto' faz a sua artístico. Um total de tre-

trabalbos, concluiu os ser- serão recepcionados pe- Estão previstos, no pa- primeira visita oficial ao ze fanfarras' concorrerão

viços( que custaram ao las autoridades e líderan- Ianque, discursos e, pos- Estado. Dez cidades cata- (uma desistiu quarta-fel-
.muníclpío a importância ças do municipio na di- teríormente, o Ministro rínenses vão ser benefici- ra à: noite) aos Cr$ 4,5
de Cr$ 386 milhões, 'te- vísa de Guaramirim. Dali, e comitiva serão homena- adas com maís d'e Cr$ milhões, aos nove trofé-
cursos próprios, já pa- seguem até o palanque o- geados,' com um almoço 20 bilhões em convênios, us, três troféus transito-
gos. A. etapa seguinte, Iíclal armado na Mare- no Clube Atlético Bae- para a melhoria da infra- rios e medalhas, que são

segundo o prefeito Dur- chal Deodoro para o 1" pendi. Do, total do con- estrutura dos transportes a premiação oferecida pe-
val Vasel será a conclu-

.

\ Campeonato de Fanfarras, vênio, Cr$ 70Q inilhões urbanos. J la municipalidade jara-
.
São das cabeceiras e do a _

"" . ,., guaense.
cesso, que receberá pa- ( :'\ . Doís palanques foram
vi-mentação a paralelepí- Rodovl"a ,Corupa' '_ Sa"'o 8:80to

... armados ontem, um pare

pedos, A ponte será inan- as autoridades (inclusive
'Iurada ainda este ano.

.

dirão Lor usf
o Ministro dos Transpor-

JA a ponte sobre o Rio Lideranças pe irão ' o asfalto a BR-280 tes) e outro para os juí-
ltapo'cu, em construção zes do certame, que será

Aproveitando a estada mento na cidade de Co�' ser uma das principais d.pelo Governo do Estado, encerra o com a partící-do Ministro dos Trans- rupá, seguíndo pela es- rodovías ',do Norte Cata- ' -

d F' f E
.

está em fase de conclu-: paçao a an arra stil-'
Portes Afonso Camargo trada existente, até a 10- rínense, que além de per- d til d J

. '.

(são. O DER/SC,. licitou as
. an 1 e aguanarve, Pa-

Neto em Jaraguá do Sul, calldade de Serra Alta, mítír o desenvolvimento· '

obras do a.cesso a nova ,rna. AJ>Ós, o municípioneste sábado, entidades onde se inicia o contorno da economia local, já síg- f
.

ponte, vencida pela En- o erece aos participante,s,
de classe do Norte do da cidade de São Bento nificativa, mas com am-

.

ge'pasa, ,que, no entanto," um arroz carreteiro no
Estado entregarão aque- do Sul, seguindo orten- plo potencíal, consolida- PA' .'

ar''',da não íníciou b,s tra- '. arque gropecuanp.�, la autoridade memorãaís tação dos líderes da co- rá: o corredor de expor-béilhos; mas' o projeto es-
IleevinêJ�catóriosl . ��l,ici- munidade, terminando na tacão para o Porto de São

�a pronto. As desapropri- tando a complementação BR-280. Francisco do Sul, cons-
�ções, em grande parte da BR-280, no trecho Co- A conservação do tre- títuíndo-ae, também, .co-
j'ií '. foram feitas pela Pre- rupá-São Bento do Sul, cho, hoje com revesti- mo alternatíva mais eco-
feitura.

que carece de obras' com- mento primário, é do Es- nômíca para exportação
plementares é pavimenta- tado. • O projeto técnico de cereais produzidos em I

ção, Em.maio, a Secreta- está sendo elaborado pela 31.gumäs regiões dos Es
ria dos Transportes e 0- Sotepa e tem prazo para fados do Paraná, Santa
bras abriu - as propostas término de 300 días, a Catarina e Rio Grande
da tomada de preços pa- contar de maio passado. f.Q Sul.
ra a seleção de .empresas A estrada tem 38,5km de
de consultoria para a e- extensão. O que, faltam

taboraçãç 'do projeto Ií- são os recursos para· a

nal
.
de engenharia, com- sua pavimentação asfálti

preendendo o trecho que ca, objeto dos pedidos
.

,-:Vai do final do calça- das lideranças, haja vista

O i çamento de 86 será de
Deu entrada ontem, 11,

na Câmara de Verea-

doref, o· projeto-de-Iei
que estima a receita e fi

xa. as despesas do muni

cípio de Jaraguá do Slil.

para o exercício de 1986.

O orçamento geral atin

ge a Cr$ 98 bilhões 350

milhões, sendo Cr$ 90

bilhões da Prefeitura, Cr$
6 bilhões 250 mÜhões do

�HÃO

AMBULANTE

Jaraguá do Sul deverá,
talnbéJll, ser beneficiado
tem o caminhão· ambu
'timte da Cobal. Trata-se
de um mini-mercado, que
'8.tenderá a população ein

.Uas· e locais
.

pré-deter
'ßtfnados,

..

com gêneros de

Jjíimeiras neces.'(-:';: r1 � -'.

de ..boa q�alidade. Na FÓ'
ithua semana um

.

tecniCQ
da . Cobal se deslocará a

.Jaraguá, visando, ígual
lmen�e, definir a instala
Ç{io da Rede Somar, em

"peq.uenas men:;�ar1as de
bairros e zonas periféri
casr que venderão gêne
ros alimentícios ·a- custo
menos ao da praça

. A Semana da. - Crtança
fói comemorada' na quar
ta e quinta-feiras, junto

. as sete creches domícilí
aree existentes em Jara
guá do Sul, das, quaís
três na Vila Nova e qua-

. tro na Cohab, num traba
lho conjunto da �lesc ,e
da Assocíação de Mora
dores, A programação
constou da visita de um

, palhaço às. creches e
também na iAção Socia I,
com distribuiçã.o -

de gu-·
loseimas, além de visita
ção ao' Parque Malwee.

. Finanças, Cr$ 2.408.500. Em novembro, será am;"
'000 à Secretaria do Bem- pliado o número oie CTP�
rs'ar Social. Cr$ 25.697. ches domiciliares em Ja
��50.000 à Secretaria. de raguá do Sul, pas5lmd0
Educação, Cultura. Es-' para· oito, em local aínda
porte e Turismo, Cr$ 35. não definido. A nível de
740,000.000 à Secretaria Estado, o Pró-Cri�ça de
de Obras e Viação, e, Cr$ cidiu-se pela implanta-
11.727.750 ..000, para as se- ção dessas creches' nas
cretarias de Planejamento. 'éinpresâs, visando redu
e---de Serviços Públicos, zir' o número de crianças

sem· atendÍJh�nto.

!As. lideranças crêem
mim desfecho favorável
à reivindicação, pelo que
a rodovia representa . à

regiãoe ao Sul do Pals;_)
nOV'enta bUhõ8S

Samae, Cr$ 1 bilhão 600
milhões da Feri e Cr$
500 milhões da FundaçZ.o
Cultural de Jara�uá elo
Sul.' Por, órgãos, Cr$ 1 bi.-,
lhão 400- milhões à Câ
mara de Vereadores. Cr$
860.400.000 ao Gabinete
do Prefeito, Cr$ 5.693,500.
000 à Secretaria de' Ad

ministração, Cr$ 6.472,
500.000 à Secretaria de

-

na

MAIS CRECHES
DOMICILIARES

.

Dil12 - J)fBseotela a c.riaoçl protagando-a da poluicão. Arfama Expositoras Crtmados
.'"

.. , ........:" ..� .. _ •...
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-

.'
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-'
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.'
.' o Festlväl da Juventude, comemorativo aos 30 a

nos; da 'Ju:yentud� Bvongélice. marca para hoje,"sá
. bado, _

a contínuação da gincana e culto com o P. Ha

rJberto' Gutknecht e
.
apresentação de Grupo Vocal;

.domíngo. culto. da família, confratemízaçãô e Noite

de ,Lo�rvor - c/o Grupo Louvor Humano, de Joinville.

-,:Mamãe Coruja
. Recebendo as últilnas nbvidades para o verão:

. ,.artigos Infantis, bij�terias, perfumes,
conjuntos de" batizados, i sapatinhos., Venha nos

.. '.' "Visi�...
.

' ....
Rua Barão do Rio Brancp, 168 _ Föne 12-0695

>

'
..

!
,.

, Jóias, relógios, pulseiras/' anéis, alianças, prataria
.' e àrtigos em:.o'uro é 'na

.

Relojoaria: ] AVENIDA
.. , "Sempre .. um bom pr�ente à sua escolha"

�
-.

·.Na Marech,àl, 431 • na Getúlio Vargas, n° 9

Dê flores a quem :vocé ama. Decorações
de Igreja e' saUlo, buquês, arràDjos, plantas

ornamentais, com entrega a domlclllo. Atendtmen
to por profissional no ramo.

Casa das Flores
.

Av. 'Mal.. Deodõro nC} 1.121, ao lado da Praça
, . . Paul Harrls

Celina Cabeleireiros
:�."AténdimeJlto \.Ulissex.·Expedência_comprovada em

.. cQrtes, penteados, m�quilagens e' tratamento ca

pilar, C:;ODl �pa ..elho o' infra-violeta. ProfIssionais
alt�ment& especializados.

Rml Gumerelndo da Silva _ FOIle, '12-2-1ß5
.

âo ralf4 da earxa E�"ca·

·0 Sindicato dos�'�f��a-';
.

'.
- .:�

lhadores nas Indú�ríäs\\
da Alimentação, ínaugu-]
rou 'domingo 1íltinib<'a 'sua .:

.
sede social própria;�:;;::Wl:':
rua "José Emmendoerfer. �
Agradecemos" o convrte]
do presidente Hanz Egon'
Burow. -

.

..'-

&
Será neste domingo, às

10 horas, na Capela do
Rio Molha, a missa em a

ção de graças pelos 40 a

nos de casamento do ca-

'sal Durval (Jutta) Marcat
to. Após haverá uma con

fraternização familiar.
Nossos cumprimentos!.

Casamentos: 'lOh, na

Matriz, o João RichertIRo-:..
ny Moreíra, 16h15-iacir
Peills/Mârlene Pellense,
17h15-Flávio StähellÍl/Ro-

. sälía Flohr' e às" r8h�Lu:tz
Carlos

. 1)ossamaf I Nilse
Moser. Na Barra, 18h3Ô
Joní Cozzarin/Soraia Sa-
Uer.

.

Está marcado para o dia
28 de outubro, a eleição
da nova diretoria da As
sociação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do'
Sul. Oswaldo' Pereira não
deseja a reeleição e ven

tíla-se vários nomes para
substituí-lo.

A <:;aixa Econômica Fe
der�l, agência local,' "'lS�

sumindo suas fuuçi:'C5 de
banco SOCial. levou. um

grupo de alunos do Colé'
gio Abdon Batista, quin
ta-feira de manhã, para·
conb'ecer as suas depen�
dências. Valeu!

A Sociedade Vieirem:e
realiza hoje, o baile :fe rei
e rainha do bolão, inici
ando às 22 h. Música de
"Os Dinâmicos". Orlando
Balsanelli é o rei e M::lI'
garida Withoeft a rumha
<:\'0 bolão da Sociedade,

Os empresários José C.
Ne.ves, Eggon João da
Silva e Oswaldo Pereira,
participaram segunda-fei
ra, em Joinvllle, da recep.
ção ao Ministro da Tec
nologia, Renato Archer,
que cumpriu extensa a

genda.

,CQR.IUH.O. D.Q . .P..O.VO. . ..... -.'. ':�':' _': ......_ . .P.AGINA ,02.'\.. _- _. __.-'. � .. -._._ , �

�.'''., �!

Informações
i:

Sinval Guazelli, ex-de
putado e ex-governador
do Rio Grande do Sul, a

gora presidente do Ban
co Meridional, manifes
tou desejo de visitar em

�:e:! �:-:t��:o d:o!U�s��� Carla Schreiner� "d.i'efc:LJ;�:·
deranças do munictpio. ra da FERi; agtadet�d'���

o apoiO deste jornal, p�Iª,:::'
A APEVI promove nes- aprovação dö-ttirso"de 'äd'�-"'"

te sábado, no Juventus, o . min.st!,aç�o �e
� ,��pr��')�;::�

seu blüle social, com -O" M��ro
.

�O.Ch,"�c�� .. ;�ti�,·'�:'�Grupo'Musical Arco
o

Iris, la .snnp-a,tla,. de
.

:se�l!U)�;.:: -

começando - às 22 'llOras. muitô 'conténte' c:onr':;�!09:
No próximó sábado, O desempenho da:Menegotti:!fArco Iris anima o "Baile ,VeÍCulO's EI da. Mene.�ottLrdo Chapéu", do Grêmio Motos.
Marcatto.

. Foi. cQncorridídis�h1l.Q .. _-º,
coquetel oferec:tQ(f-::'p�las.,�j
patroneses Dalva Cristó
vão e Lenir K9Çh;,:.n�fs_:dJ!�.;_':'"
pend'ência-s do Beira' -Ria---

· Clube d� Campo, qua.rta.�
-feira:' ,

'.

oi.: ,,1):;,::- ::C :.

A Met�h1)'glca :;'::"fta;'P;;l
Ltda., participa a �f\1r��.?\
boje, até o dia 20', 'tta�A.,....},
Mtiltttefia ,de'· :.' Esteta-&&,.
onde'�éXporá:tQdos':C)S ifM>-�t
dutbi da. Stia�'lIilhCi.:',.'.'.r:;;:';:G9:f
Ó "��pfe��ri�iW�1�8.�fk.;

Weege, seguiu dia 22�",,�7'
ra a Fiança, SU:iç,à'''�'.lf&;; .

lia,
.

em. visi't:ä" a' fei��s;' ,;;;:�.:
exposições" 'Ã�q'��f�; '"��Jf1);Z
ses europ�':lsi):,:: ....

O' . capftão�4e-ill(lústij;,;:':
Eggon João ãa,SUva,·prbi-."::
cípal timoneiro do .Grup.o;;·,"
Weg, troca idade' ÍlQ pr��:�.:
xímo día 17.' .·.:DaquI; .. s���,,:�
guem OS cumprímentos.;' /;:,:

, ;.;., .� {;91.

A Associação Assi!;té�:�':
cial para Idosos . ,Lir, 'clãS';':,;
Flores obteve no éHil"'Ö3';�,�,,�
o seu registro rio CQns,e1l1ó:'.:"

·

Nacíonal
,.
de •. S.e.t�iço ie"�> ",

cial. .do Min. da Eâuca.çao ..•.

•

� ;J�' " .;�';. ;.!.. /;:

". "

.cUlhi)fiu··���e.��ª\ age�-.:r·)
da socia. 'e d��:s�rv!ç9 !1:�:,..:',;
•quarta-fe!ra" . e.Jn.,:. ._J,cy�_gYá �!�,

. dO.,Sul, 0.',g9ve..{n���t�·,.,;�·"t
,Rotary, Mdô;,;A-b,ra!lãe: .. h
Ma$sib. e. ,e.SPO�i lv�p:��.f\(. �:.;

Está-se de's�nvolv(>:)'idH':
·

com
.

muito stlcéásb, J. é;rt
Bltlmenau,

.

o· Okidb.eWeSt� ..

85, que ehceir��'S�. rr9_ =çl��
,.

;'
20. Dàqui,.· muXtCl, j�ê,�t� '.::
participando dos.-f�5tejö'S',-; '0

Aconte�e, "n��t,e ·'S:&!#4Q.;:·'�
,

na Marecllal PêQ.dof'Ô, ,9 J�; ,';
Campeónat.o .:;��giptiqr:.�d�:i�.
Fanfarras: É' u;:nq

.

�rç:él�n:,''':
te pedida p&I:á '$s.!e f�ri'iWQ;' .,�'

. '_ :..J. � ._, ,' .•

A propósito, saudamos
as criãÍ1ç�s·.pelõ��;eu=(tI�;;�::
assim· como .ca l�b?ri��� ',':
classe dos engenlíeltos' a
grônomos. Parabéhsr;"'

.

cóI<rctfilsö":80NECAS VIVAS TEl\(24 CANDIDATAS
�,

Acontecerá no próximo dia 26, o Concurso Bone-
o

cas Vivas, do Lions Clube Cidade Indústrial, promo-.
ção beneficente marcada para as 15 horas, nas depen-
.dêncías do C.A.Baependi. Dalva Bartuscheck; ', esposa O 9Q FECAJA-Festival
do presidente Aryberto, informou à coluna que vinte da Canção Jaraguaense,
'e quatro candídatas foram inscritas e que, dentre as não mais acontecerá em

.atrações, haverá um desfile-show de Celina Cabeleí- outubro. O será, agora,
reíros, com palhaços, trajes característícos, cabelos, nos dias 29 e 30 de no

maquíagens e outros. As domadoras estão vendendo vembro, no Ginásio de

'iãlltêcipadamente cartões para o café, ao preço de Cr$ Esportes Artur Müller.
·!;10 mil, concorrendo as adquirentes a uma secadora de Inscrições para cornposí
'):O\;l,pas.-· .

.

cões e interpretações vão
--"., As três candídataarnelhores colocadas receberão até 15 de novembro e

'jóias e todas às' concorrentes uma boneca bem-rue- Cr$ 3 milhões cm' prêmí
quer. A promoção deverá alcançar amplo sucesso, a os serio distribuídos. .0
contar pela' movímentação . e número recorde 'de can- Festival, esto ano',' secá à
:'didat�; -; :: ,c; •

.

_

..

nível estadual. Informa-

��q.�TAitÇ1Ö. QE�Ml@EL FLÖR ções pelo fone 72-2845.

,:' c'·' Defluiu 'nö d_tä 2�':de setembro últímo, mais um a- Jaraguä dó Sul recebe

níversárto do -st.· Mtguel: Pedro dos Santos, que se co- nezte sábado, por' poucas
"nhêce também porMiguel Flor, segundo nos foi .n- horas, a visita do Minis

"formado. Político da velha guarda é o ex-preíe.to r'e tro dos Transportes A-

Gahchos, atual Governador Celso Ramos e continua fonso Camargo Neto. Vem

'PtE!$tanqo'\ rel�'V_ai:).re�s, Sê!,viços.à causa pública. �:L'a trazer a Jaraguá do Sul
"àssihalät· a .efém:êride ele recebeu parentes e armgos Cr$ 1 bilhão para a cí

�':para �üm� peixa�é\:'-pà, Armação da Piedade 'que foi su- clovía. Anos passados,
'.

phq.paménte féßtêjªçla. Pa última vez que esteve na aqui estiveram os Minis-

c.aPitai estranhamos ii Sua 'ínsístêncíe no compärecí-
o tros Euclides Quandt de

m'etilO "até que ele mesmo definiu: - É que naquele llia Oliveira, dat! Comunica
.

éu colho rnaís Uni repolho na minha .horta! ", Parabéns ções e Arnaldo César

.' ap Sr. 'Mfgu.et: Pedro dos Santos. Prieto, do Trabalho. Boas
'.....

.

vindas, Senhor Mínístrol.
FESTIVAL DA JUVENTUDE CONTINUA

Gente

No dia 25, no Centro
de Informações Turísticas,
será inaugurado uma expo
sição de quadros europeus
que permanecerão à mos

tra durante umo semana.

Paralelamente, será lan
çada uma inovação em

termos musicais. Trata-se
de' uma guitarra subma
rina, transparente,' que
permite que se execute
música em baixo da águrl.
Breve, maiores detalhes!.

Foi brilhante e com in
teiro sucesso a iniciativa
da Marisol em promover
a Festa da.Cdança. Mals
de seis inU

__crianças fo·-
,

ram ao Colégio São Luis
. e pelo menos dois mH a

companhantes. participa
ram das brincadeiras, da
distribuição o

de gulosei
mas e do sorteio de brin
des. Parabéns!

Quem circulou por Ja

raguá. do Sul, no final,de
semana passado, foi o es

cultor Frimcisco Libânio,
da Capital do Estadö" Li
bânio esculpe suas obras
em madeira e foi hóspede
do casal amigo Dr, MunIo
e Thais.

Neste domingo, às 20
horas, no C.A,BaepencU,
desfile beneficente das'
debutantes e aprêsEm:a
ção de. grupos folclóricos,
promovido pela Casa da
Amizade, para a

. campa�
nha do Natal da Criança
Pobre, do Rotary.
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.

:'Yaraadores réâlizaram
,r 8 g ·i o n a I

• •

• -.
," > ',. .� ��.9��A 03

"encontro Massaranduba' eX8cuta muitas obras ·cnl11unifárias'
zação e melhorias na a.u-

'

al pista de rolamento, e,
, ainda, ao Inamps, apelan
'do para que selól auruen

tado o número de 'n'ern:l-
ções hospitalares pare (S

hospitais de Corupá e

Guaramirim, que tiverum
reduzidas as internações/
mensais para 72 e 9.1, ros

pectivamente. O plenario
aprovou remessa Je oficio

para qUe o Inamps renta

beleça o número untei ror.
O próximo encontro a

contecerá no dia 7 de de
zembro, em Jaragui do
Sul. Na ocasião, ,�m �l!:t
ramírim, o presidente da
Avevi, vereador, Ernesto
Felipe Blunk, de Corupá.
dirigiu mensagem pela
passagem do Dia do Ve
reador, comemorado a

lI? de outubro: ":-.rã� so

mos os maiores ó=.:m atri
buições, competéuca.
prerrogativas, Iaculdadcs.
mas somos sem duvida -

e como isto é importante
os mais próximos, Os m.i

is íntimos, os mais intí
mos com as necesidades.
as aspirações, os desejes,
as queixas, as reiv.ndica

ções, os sonhos, do nosso

povo".

O Departamento de E- Luís Kteís, estão �.'::x:.,;o
ducação, Cultura e Espor- substituídas .120 lumíná
tes da Prefeitura de Mas- nas, sendo trinta de 4ÜO
saranduba, promove neste wats e noventa do:! 250
sábado, dia 12, a Festa da wats e, além disso, a im
Criança Massarandubense plantação de quatro su

no Ginásio de Esportes. perpostes de fern. c cm

Inicia-se às i5 horas. cc rn luminárias de três pétalas
jogos de futebol do La1Zo sendo dois deírcrue a

e' handebol err.re 0::lICim'- Prefeitura, é PÜ1 no .n 'co
dários do munícipio, 17h-

'

e outro' no- final CL1, lua

distribuição de um lau- Sete de Setembro. Os !r.... -

che a todas as crianças vestímentos atíngem a Cr$
,

presentes, 17h30-29 Cam- 100 milhões.
'

'

ARQUIBANCADA
peonato Municipal de ".

Música Infantil, 18h30-
show de mágicas e es ,20
h- apresentação do Coral
Infantil Dom Bosco, de
Rio do Sul. Além drl pre
miação, serão sorteados
brindes e dístrlbnídas ba
las, oferecidas pela Pre
feitura, comércio � indús
tria locats.:

Acrescentou Kuklinski
que em Braço-Campinas, '

estão adiantados es tra
balhos de construcäo da
nova ponte de concreto,
de 8 metros de compri
mento, sobre o r'o Braço
Campinas. As cabeceiras
já estão conclu.da, e o

passo [egu'n'c é a concre

tagem da pista de rola
mente.

: A Associação dos Ve
readores do Vale .do Ita
pocu (Aveví].: realizou
sábado, em Cuaremírím,
& sua reunião de trabalh i

que contou com a presen-
41a de bom número. de R"

���ados, dos orc.eitcs
José de Aguiar, Aldo Pa-
8,QI<;l e Durval Vasel, a

léin .

dos deputados esta

.�1f��s, Nagib Zattar e Osní
J,l'isk�. Presente no encon-

, tro. assessor da Secreta
< �f,iéi. da.. Fazenda esclareceu
.. dúvidas acerca das rn ícro

"

.

emJ?fesas, nota fiscal ,dr)
produtor rural e proble
mas relacionados as trar.

sações de mercadorias a

grícolas e o seu transpor
te, assim como outras

questões -de ordem legal.
Díscutíu-se também a

participação das Cáma
H\S Municipais no Con-'
·gresso Estadual de Ve
readores. em real.zação
.Q.� cídade :

de Cricíúma e

"d�ntre as moções apro
vadas destacam-se a diri

'� gidä ao DNER, propondo
•

a duplicação da HR-l0l,
assim como melhor sinali-

Por outro lado, torem
concluídas 'as obras dr cel
çamento a paralelepipe
dos da rua 11 de Novem
bro, da Casa Comercial
Wigand Donath até o

Centro Esportivo e a rua

VL-14, esta dando condi

ções 'para mais um aces

So do centro da cidade à
SC-413 (Rodovia Guilher
me Jensen). O prefeito
Zeferino Kuklinski 'níor
mou ao "Correio do Po
vo" que serão inicíadas
.as obras de- calcamento'
de um novo trecho da rua

11 de Novembro, a. partir
do Posto Barricão .

As arquibancadas ,40'
Estádio Municipal ", Brich
Räde estão sendo. 'ccitls:
truídas em concreto, as

sim como as demals de
pendências daquele está
dío estão sofrendo recu

peração. A munrcrpalida
de masserandubense, tI.

caba de adquírír '1m, ter
reno contíguo ao Centro
'Espoi"tivo, contendo 16.
mil m2, proporcionando
mais espaço para ahngar
a 19 Festa Catarinenso do
Arroz [Pecarrozr. que
Massaranduba promovera
nos dias 31 de ianeiro 01
e 02 'de fevereiro, ni:1q\1('·
le local.

I

OBRAS

Na Rua 11 de ';"Jovem
bro, do Centro Esportivo
Municipal ao Posto Barri
cão e nas ruas Sete ::k: Se
tembro, Erich Leu, Hel
.muth Sprung, Rudolfo
Schmielt, Paulo Oerdoso e

Cultu ra através
do Teatro-

A. Ex-pracinha's
do

DEZ CIDADES. RECEBEM HOJE RECURSOS

PARA TRANSpORTES URBANOS

. Dez cidades de Santa Catarina' vão ser bene

oficiadas com mais de 20 bilhões de cruzeiros em

convênios para a melhoria da infra-estrutura dos

transportes urbanos. Os acordos entre o Mínlsté

(ia dos Transportes - através da Empresa Brasí
letra de Transportes Urbanos, - EBTU - e os go-
.vernos municipais serão assinados durante ii, vi

s�ta do ministro Afonso, Camargo e o presIdente
da EBTIJ, Telmo Magadan, ao Estado, neste sába

do, dia 12.
A comitiva fará uma verdadeira maratona

ppr seis cidades catarinenses, começando por
.J.oinville. De iá, ela seguirá para .]araguá do Sul

(onde será recepcionada na divisa co,m GUé.\rami

rim); 'Blumenau, Brusque, Itajaí e fina}mcme,
, Florianópolis. Estão previstas, ainda, as assmatu

r,a� de convênios para outras quatro cidades: Ca

çador, Joaçaha, Lages e Criciúma. Será a primeirá
visita ofidal de Camargo e Magadan a Sant,l Ca-

" t�rina.
Esta semana os técnicos, da EBTU llltima

ram os detalhes desses convênios. Joinvilli:! fer

ceberá Cr$ 5,3 bilhoes, Jaraguá do Sul, Cr$ 1
, J>ilhão, pam implantação de uma ciclovia que, fa
t

rá a ligação leste-oeste da cidade; Joaçaba Cl$
3,5 bilhões, Criciúma Cr$ 3 bilhões, Caç idor e

Lage� Cr$ 700 milhões.

SUBZ
teatro influenciou, decisi
vamente- em uma ideolo
gia, teríamos que dispor
de muito espaço. Nosso
objetivo aqui é somente'
referir-se ao teatro .em re

·lqção à cultura. Um uno

pode prescindir do outro.
Não há cultura' que se po
de dar ao· luxo de desli
gar-se elo teatro.,

Transmitir idéias, pen
samentos, ideologias poli
ticas, através de represen
tações teatrais é' maís an"

tigO do qUe pensclmos.
Muito antes de Gil Vicen
te introduzi'r a, arte dra
mática em Portugal, já se

representava peças com

conteúdo filosóHco.

A recém-criada ,'\..:::cc;,
ação dos ex-Pracinhas do
Batalhão do Suez do Li
toral Catarin�nse, com

, sede em Itajaí, estará pro
movendo no dia 27 de ou

tubro o seu primeiro en

contro estadual. Na opor
tunidade' o députado Ivo
Vánderlinde estará deba-
tendo com a cat�gon(l e

Em nossa comllnjd<ld,� o o
. deputado Luiz Henrique

.,teatro irá ao encóntro dos da Silveira, o ,pro�eto que
anseios de uma popula- apresentou na Câmara"
ção jovem que crescendo Federal reivindicando i-

'

com a cidade precisa de senção de impostos a to

algo que a envolva coni dos os integrantes ela for-
a cultura mais ampla. O ça de paz das Nações U
teatro faz isto. Represen- nidas no/ Canal de Suez.
tar é uma arte. Represen- O projeto apresentado
tar significa estar em 1u- sugere a aprovação de a

gar de. um personagem posentadoria integral aos

que carrega consigo .no ,25 anos de 'serviços, a i=
mundo, idéias, concepções senção de impostos, rela
filosóficas ,etc. ,l\Jão t�rí- Evos às pessoas físicas e

'amos como. desligar o le- o pagamento de pensão
atro de nossa cultura. Va- equivalente a terceiro
mos incentivá-lo, por isso 'sàrgento a todos .os

\
inte'

pedimos para que nossas grantes da força de paz;
autoridadés providericiem Da reg!ão de Jaraguá
o mgis breve possívr�I a do Sul. mais de, uma de
construção de um teatro �ena de ex-pracinhas in
em Jaraguà do Sul, j,� que ,legraram a força de paz
existem pessoas que es-. das Nações Unidas no Ca.
tão interessadas em pro- nal de Suez e qlle agora
mover 'a' cultura através se unem buscando bene-
do 'teatro (C.CH.) ficit)s�,�,dasse. " ., --

Sempre i�uente na

cultura e no comportamen
to da sociedade, o teatro

servíu para difund:r cul
tura e concepções f!lo:·:(j
ficas. É uma maneira, a
gradável de a pessoa co

nhecer o teatro, um,;'!. vez

que é feito para ser re�
presentado, transmite
conteúdo do qual o leitor
ou àssistente, é convidado
a participar. Convém lem-'
brar que Jean PanI Sar-
tre, grande filósofo I�xis

GN ' teacialista em transmitir
idéia s_. filosóficas, quase

Velha. O Escritório da A- que exclusivamente alra-,

carpesc em ,;Juaranürim vés da forma representa.
funcionará na rua' 'J.S d� tiva. Pois com esta forma

Agosto, proximidarles da ele sabia que consegui
Estação Ferrovlàrw, em ria atingir maior número

prédio "doado ao munid- de pessoas e inclnsive �n

pio pela Secretaria dê. �'á.- fluenciá�las de _maneira
zenda e que foi tütdlmen.. mais enfática.,

. te restaurado. JUlFI), fun
cionará o EscritóriO' da A-

instala-seAcarpesc. em

o Secretário da Agri
cultura e do AIHsteci

r'n�nto, Odacir Zont'!, es

tará na região 'na m-óxi

má' semana. No dia 15, As
9 'horas, inaugwa o Pro

g�iama "Olha o Pelx'/' em
lJtp.aial, às 11 horas inat:

gl1rará o Escritório da A ..

c�rpesc em 'Guaramiron
er às 15 horas, em Barra

Se fQssemos ,dtar exein-_
pIos de casos em que Qcaresc.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Bruno Valcanala e Esme
ralda Safanelll
Ele, brasileiro, solteiro,

MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Oficial do RI:-, posteíro, natural de Gua-
Jlistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguä do Sul, Es- rammm, neste Estado,pia 18 de setembro. tado de Santa Catarina, Brasil, faz s��er que com'parec.eram em domiciliado e residente na

Jaqueline, filha de Iríneo Cartório exibindo os documentos exígidos pela lei, a firn de.se
Rua Boa Vista,29S;' nesta(Rosângela) Weiller.· habilitarem para casar, os seguintes:
cidade, filho de Bernar-Dia 20 de setembro

.
Edital 14.491 de 03.10,85. domiciliado e residente do Valcanaia e de Cle-Deborah, fa Marcos(Joam- Adelíno Velz e RosenHda na Rua João Pessoa, 79G, .

mêncía Valcanala. EI�,ta) Manfred. Borchardt em Blumenau, neste Es- brasileira, solteira, ope-
Dia 22 de setembro Ele, brasileiro, solteiro, tado, filho de Heins Gui- rana, natural de 'GlJara-Diego, ülho de Darcicio operário, natural de Jarà- 'Iherme Keil e de Traudi mirim, neste Estado,' do
(Dorlí) Gelsleichter. An- guá do Sul, domícíhado ,e Fischer Keil. Ela, brasllei- miciliada e residente' em
dréía. filha de Celso (O�- residente em Rio Cerro ra, solteira, do lar, natu- Estrada Bananal do' SuL

�a) Bassani. Crístían, 11- II, neste distrito, filho de
.

ral de Jaraguá do Sul, do- em Guaramírim, neste Es-Fazem anos domingo
ha de Fausto, (Altlria) Hetberto Velz e de Blví- miciliada e residente na tado, filha de Deodato

h líní G síca ülha ra Dumke Velz.: Ela, . bra- Rua Emílio Stein, .254, Safanelli e de TherezínhaP döhl Zang e 1. e ,
.Sr. Sílvio .. Paulo ro o ,

de Hilário (Maria) Spézla. sileira, solt., .operária, nat. nesta cidade, filha Je Via:' Safanelli.em Curitiba; Sra. Maria,
de Massaranduba.: neste derníro Loewen e de EIsa. Edital '14.498 de ")8.10.8'>.

.

Ab Sti Dia '23 de sstembro
hesposa, de 1 ano ,_ in-

Jean filho de Hilário (Le- Estado, domiciliada e re- Fisc er Leewen. '

.

Nelson Dorn e Sílvla A-
. ghen, em Piçarras; S:r? 'onl'ta') Stéphaní. Will ian, sidente na Rua Benjamin Edital 140496. de 07 10.'�.), parecíds HíntzRegina, esposa de Eugê-

filho de Guilherme (Ana) Constant, em Massaren- Odair VailaUi e Adriana Ele, brasileiro, solteiro,nio Gascho, Rosângela
d duba, neste Estado, filha Mara Ballock Grossklags operário, natural de Sch-'Pátima Ferrazza, Schírley Varela. Vtvíane, filha e

h B h d EI b '1" '. '

If de Leberec t ore ar t e e, rasi eiro. S011elfC', roeder, neste Estado, (0-,S. Stein, Demis Giuliano Heins (Ivone) Wendor.
de EdlaKrueger Borchardt .. comerciante, '1a�,ural de miciliado e residente naRítta, em Petrópolis-R.. J. C·hrl'stofer,' filho de Pera-

92 d 03108'" G
' ,

t E t M di
.":\.

Edital 14.4 e . er, uaraminm. nes ;.� 'S a- Rua Walter arquar (,cio (Niura) dos ,S�lt�S. Marcos Antonio de Faria do, domiciliado '� restden- 190, nesta cidade, filho daDaíane, filha de :SI lVI?
e Nair Kühn te

'

na Av. MaL Deodoro
. Heins Dom e de Elvira{Miria) Klu.g. Mar:celo., fl-

d F 1 798(T \..) Ele, brasileiro,' soltei.ro, a onceca. ' , nesta Boshamer Dorn. Ela, bra-d Alb
.

Ba Ih'o . de Volní eresm aa .Sra. Hildegar us _.

do lar, natural de Floria- cidade, filho de José Jo- sileira, solteira, operária,ratto.. Sra. Anita Voigt, Madruga.
nópolís, neste Estado, do- ão Vailatti '

e ele Maria natural de Jaraguá do Sul,Sr. Clóvis Marcelino Gon- Dia 25 de setembro
.

miciliado e residente em Cristina Vaílattí. Ela, bra- domiciliada e residente nacalves, Sra. Iolanda Barg Leandro, filho de Roland
Rio da Luz II, neste dis- sileira, solteira, secrr-tá- RUa Walter Marquardt,Perin. (Bernad�te) Schwarz. trito, filho de Vílmar Cle- ria. natural de Jaraquá 190, nesta cidade, fdha deDia 26 de setembro mente dé Faria e de Zul- do Sul, domicíliada e re-' Olinda Fernandes Híntz

Susana, filha: de Ena (A- ma Vieira de Faria. Ela, sídenta na RUa 25' de J u- e de Adelina Paguridesreal Uecker. brasileita, solteira, do lho, 189, nesta cidade, Ii- Hintz.
D·ia' 27 de setembro lar, natúral de Jaraguá . lha de Jorge Grossk!ags e

".
.

E para que chegue �o conhe,Damele, filha de Claud�- do Sul, domícílíada e re- de Marilda Rosemarie cimento de todos, mandeí pas-
no (Dolores) Rotta. Andre, sidente em Rio da Luz II, Ballock Grossklags. sar o presente edital, Que se

filho de Zacarias (Neide) neste distrito, filha de Edital 1449i de ü8 10 PS, em cartório, onde será afiJr�dl!
Giustina.. ' Nelson Kühn e de Elúüra

Kühn.Dia 30 de setembro
SGuilherme, filho de Pedro Edital 14.493 de 03.10.8..

Marcos Antonio VieIra e(Eunice) Savi. Danubia,
Silvia Aparecida Alvesfilha de Mario (MargUlt)

Sbors. Fabio,'. filho de A- Ele, brasileiro, solteiro,
pintor, natural de Join-dair (Tânia) Kluge.
ville, neste Estado, dl)mi-

Dia 01 de outubro ciliado e residente na Rua
Jeniffer, filha de Anton'oo Rudolfo Hufenuessler., 378,
(Teresinha)' Corrêa. V�_· nesta cidade, filho de Nel
nessa filha de AntoniO

san Vieira e 'de Eliséte'(MarÚ) Fraga. Elotsa, 1�- da Silva Vieira. Ela, bra
lha de Valmor (Tere'lF síleira, solteira, do lar,
nha) Marcelino. Cristiane, natural de

.

Jaraguá do
filha de Leonel (TJrsula) Sul, domiciliada e resiHansen.·Adriano, filho de

dente na Rua Francisco
Juarez (Beatriz) dos San- todt, 210,

.

nesta cidade,
tos, Diogo, filho de JUil-. filha de Antonio Alves e
rez (Eulalia) Carvalho, de Lourdes Sabino Alves.
Dia 02 de outubro Edital 14.494 de 04.10 85.
Joslaine, filha de Lauro Valmor Augustinho Zirn.
(Marlene) Heinen.. Ivan, mermann e Isabel da Silva
filho de Vilson (:r-.!arina) Ele, brasileiro, solteiro,
Menslin. Paulo, filho de servente, natural de Jaca-
Marcos (Maria) Rouchi. guá do Sul, domiciliado e

Dia 03 de outubro residente na Rua Itapocll-
DaiaI,la, filha de José(Lori) ziIiho, nesta cidade, filbo
Minelli. de Arnoldo Zimmermann

Dia 04 de outubro e de Luzia Petri Zimmer-

Martha, filha de Àrno mann. Ela, brasileira, sol-
.

teira, do lar, natural de(Maria) Henscl1el. Diogo; Plrabeiraba, neste .Estado,.!ilho de Júlio (Marial Pic-
domiciliada e residente naeinini.
Rua ltapocuzinho, nesta

Dia 05 de oútubro cidade, filha de Tiburclo
Jacelaine, filha 'de Leonir da Silva e de Maria Ribei
lDirce) TrevisanL .::;oraia, ro Wolodascz.yk.filha de Odilo (Darci) Edital 14.495 de 04.10.85.
Volkman, Tatiane, hiha Glaucio Alberto Keil e
de Osvaldo (Ida) LeonL Rosane Loewen.
Dia 07 de outubro' Ele, brasileir.o,·· Solteiro,
Jonathan, filho de Valde� comerciante; natural. de
mir.o (tvone) O'Amaceno. Blumenau, nestle Estadc,

Fazem anos hoje: 12
Sr. Walter Strebe, Sra.
Frida.: esposa de Airton
Staroski, Sr. Hilberto
Kaiser, Sra .. Maria Lisete
Schmitz Herbst, Vivian

Mendonça, Engo. Valher
h ,-.

Vrej Marearen as, em o,

Paulo; Marcelo Luis Roz-
za.

Dia 14 de outubro

Dia ..
15 de outubro

Sr. Prancísco . Engler So

brinho, Sra. Tereza snn

ghen, Leonor . Tomaseili.,
'Sr. Adolfo Bartel. em Ita

pocuzinho; Dinaldo José
Darem"

,

Dia 16 de. outubro

Sra, Alrona, esposa de
Walter Bartei; Sra. 1\.1mia
Schiochet, Sr: J'dc:kson
Luiz Müller.

Dia 17 de outubro
.

Sr. Eggon João da Silvd
Sr. Waldeburg Hinsching,
·Sra. Adele B. Hermann,
em Corupá; Sr. Alfonso
Nage}. Sra. Veneranda
Rincaveski Vegini, Sra.
Emma, esposa de Rein')l
do Bartei, Sra. Zélia Ma.
ria Dagostin MeIler. em

Fpolis,

Dia 18 d� outubro

Sra. Paula Rubini, Sra.
Edna Bruhns' Vemuth, em

JHe; Romi Elisabet Sch
neider.

Ciro's

Lavanderia
vai,

"'. mud a r

ProclamasNASCIMENTOS da Casamento

Paróquia SebastiãoSão
INFORME PAROQUIAL DE MISSAS.

Sábado - dia 12:
Cap. N. Sra. Aparecida (I. da Figueira) lOh"fesl.a,
São Judas Tadeu 19 h.
Matriz São Sebastião 19h,
São Luiz Gonzaga 19:30h.
Domfngo - dia '13:
MatIiz São Sebastião 7h, - 9h, - 19h,

, São Cristovão 8h.
'

São FranCISCO 9:30h.
Molha lOh l40 anos de casamentá de DURVAL e
JUTTA MARCATTO),

..

N.5 Aparecida 10:30h _ festa,
Santa Cruz 7 :30ç.
Santo Estevão 9h_ e São Pedro 10:30h,
CURSO DE BATISMO: dia 12 dé outubro - I-t:�\Oh

. no Hdifício Cristo R�i.
CURSO DE NOIVOS: dias 19 e 20 de outubro -no
Edif. Cristo Rei.

._ :' .. - �

Posto ds ,Vsndas . Marcatto
Chapéus, bonés vizeiras, camisas, shorts, t:rmu�

das e cordas.
:Pm frente à fábrica, Amplo é�táci:1nalrierito';'''-'

Prefirà sempre '''Vinagre Brandenburg" ,

Rua Joinville, ne? 1.255 - Fone 72-0239
Jaraguá do Sul _ SC.
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Movimente ECODÔm.ico de JS cresceu 265·/. em 84
.

'

A Associação dos Mu
n-ícípiös de Vale do' lte

pocu, realizou dia 4, nas
.

dependências do Clube
Atlético Baependi, pro
veitosa reunião de trabe
lho, que envolveu díscus

.
sões acerca de assuntos- e

problemas que dizem de

perto os mumcipros da
mícrorregíão, A Emenda
Calmon, transformada em

li�i' e .

que obriga aos rrru

n,icipios a aplicação, de 25

%. qp seu orçamento da re

�el� efetivamente _ a:n:e

q�dada' na educação.me
receu muitas criticas dos
preteítos, por representar
pesado ônus, em detrl
meato de outras áreas
também importantes e

que requerem a ação e a

partícípação das munici-
palidades, como por e

xemplo, a eonservação de
estradas.
A Amvali, atra vés da Ii-

.

derança dos mumcípíos
associados, engrossa o

movimento encetado pelo
Escrttörío Regional da A
caresc de Jaraguá do Sul,
pleiteando a construção,
aqui, de um Centro de
Tr�in:amento, com abran-
,g�llcia pera os- 18) muni
cípios da área. A Associ
ação vai encaminhar do

camento as autoridades
competentes, enfocndo a

. necessidade da constru

'ção desse Centro.
Através da s-cretaria

executiva, o plenér.o to

mou conhecimento do TQ

tomo do IeM aos muni

cípíos, Em agosto o to
tal destinado aos seis

municípios' da mícrorre
J:!iã:o, somou rr$ l.n5 260.
357 e: no mês de setem

bro Cr$ 1.910.850.346. Na

primeira quinzena de ou

tubro (distribuído d.a 10\
do- bo·tão de Cr$' 1.0:1'7571.
09'l. Barra Velha recebeu
Cíí$ 26.947.2ug., Corupá
Cr$ 64.216,6ß8, Jaraguá
�ö Sul Cr$' 138'.09'1.Õm,
Guaramirim e-s. 85.877
441, Massarandubx

"

(',p;
76.220.915 f' Sehreeden
Cr$ 26.217.786.

INDICES PARA 1986.
Somente Jaraguá do

Sul e Guaramírím tet ão
seus índices 'de particlpa
ção do ICM

.

aC'n�sciclos
para o exercocio de 1981).
$.egundo a SecretaFia da

Pazenda, que divulgou,
semana passada, Gls valo
res provisórios, syjeil\'o3 a

afterações mínimas. Estes
foram também os qu'e mais
cresceram no ano passado
:na indústria, comércio e

agropecuária. Segundo
Q'áVio Leu, secretário-e
.(;utivo da Amvali, (1 in
dtee- de Barra V.elba t'ica·
rá em '0,06834-% e- (1 seu

.

Da microrregião, o in

díce é de 4,61294%, o cres

cimento do movimento' e
conômico da agropecuá
ria, comércio e indústria.
atingiu a 249,28% e o va

lor chegou a. Cr$ 464.947.
040.638. O crescimento do
Estado, no ano passado,
foi de 227,19% e o movi
mento econômico de Cr$
9.929.983.510.454 .

GALERIAS DOS EX-PRE
SIDENTES

Fundada em 1979, qua
tro presidentes já passa
ram 'pela Amvalí, sendo
Albano Melchert, prefei
to de Corupá, o atual. A
pós a assembléia de rex

ta-f-eira, em sua sede, foi

inaugurada a galeria dos

ex-presidentes, proposta
no ano passado na gestão
de José Aguiar. Na opor
tunidade, na presença dos

ex-presidentes. foi CP?

cerrada as totes c'e Vic
tor Bauer, Dávio Leu, AI
do Pasold e JOs2 de A-

.. PÁGINA, OS

Pl���"�" Di��tti;�:=::-:QA)IÍleçam
comunitáriasreuniões'

Visando a coleta de da-
.

dos, informações e anota
ções de problemas detec
tados junto' a todos os

segmentos da comunida
de, a equípe técnica do
Plano Diretor de Jam:guá
do SuL tendo à' frente o

arquitete-coordenador Jo
sé Fernando Marques da
Fonseca, iniciou esta sz-

. ,

SUBA· NA

eHE dOU

RONDA

ai

mana reuniões que se cn- i

cerrarão no dia 5' de de
zembro. Na quintá e sex
ta-ferras, as', reuniões ío
ranr com Os 'verea'd'ores e

prefeitura e na semana

que vem as seguintes: did
14, 'com as' associações e

sindicatos; dia 15, com os

clubes' de .servtcó: dia'16,
com' as entidades educa
cionaís; dia 1'7, 'com .. es

.

empresários (Associação.
Corrrerctal e Clube (:l'e" Dí-.
retores Lojistas) e. � par
tir do' dra 21, nos barrros,

. que ao todo totalizou tre-
"';. .

CONCESSIONÁRIA HONDA DA REGIÃO. CO
MÉRCIO DÉ MOTOS, ASSISTENCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE, NESTA H O N D A DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.

.,. Rua Adél1a Piseher. 239 (Rodovia, BR-280) ...

.
Fone 72-�999. _ Jaraguá do Sul c, SC.

ze.

Os trabalhos de elabo
ração do Plano Diretor de
.Jaraguá do Sul foram i
niciados no dla 12 de a

gosto e 0_ [eu térmno es-
tá previsto para J.g03to-
do. próximo ano.

Anúnt!io 'ROO. �'

despe,sa-. é'
Investimento

Anulidc aqui, e tenha
retorno garantído

CORREI'O' 00' pO'to·
Fone - 72�OO9'l

Compre seus materiais de construção na

Arte Laje Jaraguá

movimento econômico de guiar, seguida de horne-
1�84 foi de Cr$ 6,4-31.367. nagens e agrad€:cimenJ:os.·
755, crescendo 164,77% que í.caram a cargo do ex
com relação ao ano ante- presidente, ex-secretário
ríor: Corupá, índice de executivo' e atual prefeito
0,20067, crescimento de de Schroeder, Aldo Pa-
147,48% no movimento (::- sold, lembrando que a

cenômíco, que somou Cr$ Amvalí é hoje, reconheci-
18'.529.837.454; Guaramt- damente, apesar de pe
ri!D' 'índice de participa-· queria, uma das melhores
çao de 0,37360, movímen- e maís bem organizadas
to econômico de Cr$ 37. do Brasil, fruto dá união

,

628-,909.723,. com cresci- e da participação des mu
mento de 250,65%; Ja'rd� nicipíos ascccíadcs,
guá do Sul, 3,61994% de .------------------'-.....-

índíce, crescimento do
'movimento econömíco de
265,13%, atingindo a Cr$
368.420.672.250;' Massaran
duba Cr$ 28.147.732.998
de movimento econômi
co que cresceu . 201,89%
com relação a 1983 e in
dice de 0,289Ó2, e, Séhro
eder, 0,06137% de índice
de retorno, ,crescimento
de 157,13% do:movimento'
eeonômíco, que somou

Cr$ 5.728.530.458 .

A melhor Iaje da região 1
- I

e agors tambémL com t>odo l

o material de conS1!r�ç��. J
-: Visite-ricos

.

ARTEtAJÉ·
,

.

JARAGU".':,.
TfDA. :

.. Rua Exp. Antónío Carlos
/ Ferreira, 850 -' Fones 72·

.

iou Ei 12-1292. Jaraguá
do' Sul - SC..

'

EMMENDO.RFER COM.'
DE VEICULOS LTDA.

Av. Mak De0doro. 551 • Pones
72-0655. 72-0060�JamQuá do Sul

novo estilo. Maio" porque só o Saravan
ComodorOltem- um' perta,malas,com.
1.17JJ litros pra você levar aqueie monte
de bagagens. Enfim, um carro que tem.
tudo-p,a você lirar lérias deliciosas
com a'!amilia.

.

.. Pass!!-agóra'mesmo nefn08so
Concesslonáriõ_� cO!'íneÇll'as inúmeras
,vanlagens (I\J9 nóS temoapra·yocê curtir
umCaravan Comodoro 85.

.

'Jooê·ve.i simp�eSmeAte •••.adorar. Mircadh.oIIr

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- BDITAL -
AURBA MOLtER. GRUBBA, Tabeliã

de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

,�f teí, etc,
-

.

, Faz saber a todos quaqtos este edital vírem que
-

.' s� acham neste Cartório para protestos os títulos centra;

.

Auto Posto e' Transp. Betchtold Ltda, Rua Mal.

.

Castelo Branco. 5490, Scllroeder _ Granja Jara-
.

guá Ltda, Est. Garibaldi, sn, nesta _ Iríneu Fa

gundes, Rua Corupá, 611, nesta _ João Lino Mar
Uns, Rua Arduino Prad., sn, neSta _ Marco �
tonto de Araújo, ac. BailCb do Brasil SA., nesta _

M:áristela Fletz, Rua JoiI(V1lle, sn, nesta _ Moto

,:Sçhr�êdêr, ttda, Rua Adél)a Píseber, 239, nesta __

," Omé.lf Bàkim, Rua Vlcto,: Rosenberg, sn, nesta _

Olfô,lpio Belan,n1no, R� JQaqulm F. de Paula, 256,
"nesta � Vllmar JOlé Moli., Rua CarlOs Stein, sn,

.

Wanda' Frltsme, .se, w�, nesta _ Zenaide PI-
nheiró ,Curelo, nesta.

'

.

.

''E, 'como' os dítos devedo� não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar á devida 'intimação, faz por
Intermêdíc do presente edital para que os mesmos com-

..

1'ilreçam neste Cartório, na Rua' Artur MUller, 78, no

prazo da Ieí a fim. de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que o J;lâo faz. sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na fOIltla da lei, etc.

ih/Jara,guá do Sul, 10 de outubro de 1985.
Aurea 'Müller Grabbà • Tabeliã de Notas e

.)ficial de Protestos de TItulos. da Comarca de Í.do Sul

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MECÂNICAS E
DO MATERIAL WTRICO DE JARAGUA do SUL

EDITALDE CqNVOCAÇÄO
.. J. O Sindicato dos Tré\balhadores nas fIndús:
trias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material E

létrico de Jaraguá do Sul, po.r seu presidente
convoca os trabalhadores. nas indústrias' meta-

.. .lúrgica!), mecânícas e do material elétrico de

Jaraguá .do Sul, síndícalízados ou não represen
tados pela Entidade, para comparecerem a AS
SEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a rea
lízar-se em primeira convocação às 8:00 horas
do día 20 de outubro de 1985, na sede do Síndí
cato à Rua João Planinscheck n? 151, em Jara

.guá .do Sul, e não havendo quorum legal nos ter
mos do artigo 612 da CLT, a Assembléia será ins
talada uma hora após 0\1 seja, às 9:00 horas no

mesmo dia e local em segunda convocação, va

lendo esta nos termos de artigo 859 da CLT. co
rno autorização para a instauração de DISSIDIO
COLETIVO decidindo-se então, com qualquer
número de presentes, afim de ser discutido a se

guínte ORDEM DO DIA :'
1 _. Discussão e votação' por escrutínio secreto
das reivindicações a serem apresentadas aos se

nhores empregadores ou na sua Entidade de Clas
se: na revisão da _Convenção Coletiva de Trába-

. lho, CU)& vigência expira a 31 de dezembro de
1985, e outorga de pod�res à Qiretoria as re:n

vindicações, celebração de Convenção Coletivi'.
ou se necesário instauráção de "DISS!DIO co·
LETIVO".

Jaraguá do Sul, 30 de setemb:-o de 1985

'CELSO S. MEDEIROS-Pres�dente

MAJ{SCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

,

nas maos de um

profissional
POLIMENTOS

,_...��Lavagem.limpeza· de
tetos e estofàmenios.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227
.

Jaraguá do Stil/SC

PÁGINA 06

Goncurso da redação premia o· 'melhor· .trabalho
Desenvolver .atívídades

de cunho educacional du
rante os meses de agosto,
setembro e .outubro, é o

(principal objetivo do Con- .

curso Estadual de Reda

ção, alusivo à Festa Anu
al das Árvores/85. Este

ano, o tema redacíonal
foi liA Floresta, a Cons
tituinte e o Povo", com a
finalidade de sens.billzar

a criança, através de um

debate na comunidade es-

tudantil e junto ri Iamí
lia, ela possa desenvolver
sua criatividade e apti
dões, suporte mottvaçio
nal para conscientizar o

aluno sobre a ímpörtén
ela indispensável da "flo
resta na vida do homem
moderno" e, ao mesmo

tempo, proporcionar uma

visão sobre orgamzação
política do país.
Em cinco etapas, o con

curso envolveu alunes de
11 a 14 anos, das .redes
oficial e particular de en

sino, envolvendo as 20

Veres, 150 .Supervisorlas
de Educação, 8 mil esco

las de 19 grau e- 600 mil

Crianças. O alunado do
Vale do Itapocu t3.mbém

participou do concurso.

cuja escolha, do irebalho
vencedor, à nível regio
nal (área da 19a Ucre). a-

.

conteceu na manhã do
dia 4, sexta-feira, através
de uma 'comissão J U���éldn
ra, formada pelo enge
nheiro florestal Ingo PUu"
lo Robl. jornalista Flávio
José Brugnago [Corrr-io
do Povo) e pelos proles
SOrE�S Arnoldo Schutz. I

saure Silveira. 'Brasília
Gasialdi Eeltramni. Jú
lio Tecille Ilka Scbml.It e

Lurdes Bortolotti.
Foi vencedora a aluna

Rosiméri Tomelin, da Es
cola Básica Bruno Linden,
d e Massarariduba,
que no dia 18, às 10 ho
ras, receberá na' própria
escola o seu prêmio, luna
monareta, oferecida gen
tilmente pela Weg FI.ores
tal Ltda. Rosiméri vai

concorrer, agora, à 'nível
estadual, cuja premia-;:ão
ao' tra.balho vencedor, 0- .

ferecido pelo IBDF, será
uma' viagem à Ploresta
Na�ional do '{BDP em

Três Barras e uma bici
cleta.

MARATONA CtV.(ÇA'/86

A Coordenadoria Esta
dual de Moral e Cívica
da Secretaria da Educa
ção, professora Zelir· Iza
bel Ângelo Gaspodíní, es

teve em Jaraguá do Sul
no 'dia 4 passado e,

,

na

assembléia da Associa
ção dos Municípios do
Vale do Itapocu, lançou
'a Maratona qvica/86, de

JUCESC é

âmbito .

.
federal, com a

participação das prefeí
turas municipais. Segun
do �elir, a Maratona vi
sa fomentar' e premiar o
conhecímento+a pratica e

a estima da educação
moral e cívica entre

.

os

alunos dos três graus de
ensino. tomando-se" por
isso, importante a parti
cipação dos Poderes púbh-
cos munic�pais. .

.

.

.

,

padrão ..... nacional
A imprensa diária ca

tarinense comenta com

destaque a manlíestéção
. do Díretor-Ceral do De

partamento -Nacional de
Registro do Comércio, ór
gão do Ministério da In
dústria e do. Comércio,
sr. Marcelo Monteiro
Soares, ao Secretário da
Indústria e Comércio de �

Santa Catarina, Etevaldo
da Silva e, por via de
consequência, ao Presiden
te e Secretário Geral .da
Junta Comercial do Esta
do, nas pessoas dos srs.

Francisco Kaesemodel e

Max Josef Reuss Strenzel,
quando de sua recente vi
sita.

Em - seu telex aquela au

toridade federal destaca o
trabalho que vem sendo
desenvolv.do pelo JUCE
Sc. - afirmando textual
mente que

'

treta-se de
uma Junta Comercial que,
pela

'

competência e seri
edade de seus dirigentes,
será objeto de tratamen
to prioritário neste De- .

partamento na ímplemen
tação de ações que con

corram para transformá
ja em "Junta Padrãr.' do
Sistema Nacional do Re

gistro do Comércio.
Na visita de inspeção, o

Diretor-Geral manífestou
ao sr. Paulo Kaesemodel
o propósito de um traba
lho conjunto, no sentido
de promover, em 1986,
em caráter de prioridade,
a implementação do pro
cesso de automatização
dos serviços, através do
Serpro - Serviço ·Federal
de Processamento de Da
dos. Tais seryiços, uma

vez ipstalados, darão às
Juntas Comerciais velo
cidade e cQnfiabilidade,

SPEZtA &, elA. LTDA.

permitindo. a· recupera
ção ínstantänea de míor
mações .

Diz a informação jorna
lística que, diante da ma

nifestação do Diretor do
DNRC é. possível que a

Junta Comercial de San
ta Catarina, autarquía
vinculada à Secretaria da
Indústria e Comércio, �e
ja a primeira. do país a

adotar a automação total
dos serviços.

A benfaseja manífestação
certamente· é decorrente
da participação que' os
srs, Francisco Kaesemodel
e Max Strenzel tiveram
recentemente numa reu

nião de todas as Juntas
Comerciais do País.. em
Goiânia, onde Santa Ca
tarina teve atuação des
tacada em palestras que
enfocavam registros .

co

merC.aiS e quando se

constatou que a autar

quia catarinensa é a .uni
ca (grifamos) que possue
rédito positivo no Pais..
A bem da verdade deve
re dizer que a JUCESC,
pioneiramente, promoveu
a ínteríorízação da Junta
nas sedes das microrre

giões, oferecendo aos· se-
.. _.". ..

.

..

us usuanos serviços rá-
pidos de registros e de
informações, que está em

vias de introdução nos de
maÍs Estados ]):'[.:';·'O:W:;,
Finalmente, COllS.<:: n03

que a presidência da Jun
ta Comercial de Santa
Catarina, deve:' { segu:r
próximaménte palf1 PO!'
to Alegre, à cc nv' (-'

.

da

quela Junta, pa ra pàtH
cipar da implll'Jc: <,ção de
um moderno sistema. de

registro no Estado sulino·.
É mais uma conquista dos
homens públicos d� Santa
Catarina, na realização
de um ábnegado trabalho.
"Correio do Povo" que
comparece . seJTIani;l.lmenfe
na Junta, aprcsenlél. Fell:;
cumprimentos.· ao Secr�
tário de Estado e aos di"
rigEmtes e fll�cionáriOs
da modelar Junta -, Co
mercial do Estado de San
ta CataI'ina.

SERltARIA·E SERvt_ÇOS DE TRATOR
- <.

Madeiras para construção e serviços de trator

com profissionais altamente especializados.
:Rua João Jannário Ayroso, 772 _ Jaraguá Es

E(Uerdo.- Fo.� 72-0360 _ Jars2uá do Sul _ SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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de
Hugo Alves Garcia - Lindomar

Mais um casal conquista
Q� seus cinquenta anos de
easados. Dai porque Hu

go Alves Garcia e Lindo
ín� Cardoso Garcia, "a_'
gradec:;idos à Deus pela
dävtde dos filhos, netos e

l)i,�ll�tQs e pela constanfe
proteção durante 50 anos

q� vída matrímonjal. con

vídam para a bênção de

,l,ias "Bodas de Ouro" à

f��l�&r-se no día 19 de
Q.\lt!-lpro de 1985, às 20h30
Win no Clube ACético
Baependí. onde o') convi-

4a.dó,s serão recepctcna
çtóslt •

p�ec�ssário d ízer o que
representa o distinto casal

,pára; a sosíedade jarugua
ense, que ancorou, a sua

v�d'� em nosso melo, ende
sió cónstantementa ho-

�eados pelos seus

���lhantes, graças a con

duta ímpar da grande Ia-

�ili� Garcia.
'

Pe�spplmente acompanha
��, a vida de Hugo e

�qmar e sabemos o que
<:l_e renúncía e dedicação,
i� custou à esposa que,
mesmo nos momentos

�,� dífíceís de seu ma -

'

rído, no cumprimento de

l1li� espinhosas e ehe

i� de perigo, era bem

pre' esteve a seu lado, in
çentívando-o no cumpri
��tó de seu üover de

mHitar que abraçou -rma

CAr:�eira tão árdua,' mas

t�, nobre" autoridade mo-

4eÍar, 'sereno no [ulga-.
mento, firme na ação, ré

P.i49' ne ínícíauva e hu

ilW.4P no trato com as

�rias alheias. A nossa

�p<:>riosa poputaçao. po
d-eWos dizê-lo hoje com

t04�', a segurança, no' seu

��,po de dele,gajo, pas
s.q.�' 'a trabalhar m,us tran

<N.il�, confiante que esta

�; de, sua seguranç'i t.: do

reSpeito à lei e à ordem.

N�t1).r'ais de Florianópolis,
siC?: filhos de Manoel Al
v�, e Higina Maria Gar

çit, e João Cândido Car

d� e Hetminia Eliza

beyll Barbato Cardoso, ele

aq$. 20 anos, enquanto fa-

Cardoso Garcia

zia o curso' de sargento, Trento, Retorna à Capital
levava a suà eleita ao al- e acaba delegado de po
tar, no vigor de sus 17 a- lícía em Santa Amaro da
nos, em cerimônia realiza- Imperatriz. Finalmente,
da na Catedral Metropo- em 1955 vem à Jaraguá
litana, no dia 19 de outu- do Sul, como Tenente da
bIO de 1935. Em 1937 ter- Reserva Remunerada, ori
mina o seu curso e ínicía- de permaneceu por longo
-se uma verdadeira pere- período como Delegado
grinação por Santa Cata- de Polícia, assumindo a

rína. De saida é designa- inda, a Delegacia de Gua
do para a 3a Cia. .Isolada ramirím e, quando da e-'

de Joaçaba, que alcançou ruancípação de Corupá, ao
depois de urna verdadeí- tempo do Prefeito Willy
Ta maratona. De Plorianó- Germano Gessner, foi o

polís -foi à São Francisco primeiro' delegado de po
do Sul pelo vapor "Ana" Heia do novo município.
do Hgepcke. Lá embarca- Além de policial de' brio '

va no trem que o leva- é excelente massagista e

ria ao destino, depois de foi por muitos anos res-

4 dias de viagem e a es- peitado juiz da Liga Ja

posa Lindomar levando
-

raguaense de Desportos.
seu filho Hamilton no co- Dê seu consórcio tiveram
lo. Em 1938 é designado os seguintes filhos: Ha

Delegado Especial em Ca- milton, casado com Mar
noinhas que abrangia a lí Butschardt; EdL casada

região de Major Vieira com Rainer Wieie; Mari
e Papanduva, terra então sa, casada com, Jairo Wi
de muita gente brava, re- est, Rose Merem casada
manescentes ao Movímen- com Egon Ewald, Airson.
to do Contestado, enfren- casado com Dalva Schulz
tando diligências difíceis, E Anilton, casado com Ro
ele mesmo comandando o selí Menegotti. 17 netos e
destacamento composto 2 bisnetos ornam o dístín
de 1 cabo e 5 praças. Em to casal.
1939 volta ao Qual tel de

Polícia, assumindo as fun

ções de l°Sargento, con
juntamente com o de Sub
Tenente. Em 1944 é de

signado Delegado Especi
al de Polícia de Indaial.
De ?1 até 54 ocupa o

mesmo posto em. Nova

"Correio do Povo" sente
-se honrado em Iazer (. "f:a

proclamação aos seus ler
tores. cumprímentando o

distinto casal e demais
familiares. Nosses votos
Iervosos de longa vida e

de infinite felicidade

Sesi
Pr ê

m i o
lança o
Talento

. Pelo terceirQ ano con

secutivo, o Sesi está lau

çandö o Prêmio Talento
Brasileiro'� Concurso pa
ra Premiação de' In ventos

Industriais, cujas inscri

ções, abertas no dia 19,
permanecerão até

.

28 de

fevereiro do próximo ano.

Objetiva o concurso pre
miar invenções de operá
rios que tenham aplica
bilidade prática' á. realída�
de industrial do l:>ais e

para a avaliação do,> tTil

balhos, serão ol)'�decidos

hierarquicamente os Cri

térios de interesse socifll
e alcance social, ap1icabi
lidade industrial. e pro
gresso tecnológico.
Nesta região, ao; inscri

ções poderão ser feitas no

Centro de Atividades do

Sesi, na Rua Waltet MM

quardt, onde, também,
serão fornecidas I'1aiores

informações.

B O d 8'S o u r o

"

Eugénia Domínoní Pataco, Daniel Agostinho Faraco

Disse certa vez um' con
viva que assistia a \boda
de um amigo, chamado
para um brinde que, ,'pa
ra os corações sinceros,
para aqueles que acima
das convivências grossei
ras deste inundo colocam
a nobreza dos sentimentos.
o enlace de 2 almas 'que E,e

adoram, é um dos mais Será seguramente, uma
. belos espetáculos. Faus- tocante cerimônia a que
to e Margarida, Didier e devemos comparecer para
Marion Delorme, Abeil- homenagear ,ao querido
lard e Heloisa, Werther e casal e à neta Juliana. '

I Carlota, Romeu e Julieta,
.

Após a cerimóni-a a que
I todos esses pares namora- -nos referimos acima, ha.

I dos que nos são querido!', verá uma recepção, às 21
porque eempreendemos "0 . horas, na Associação A-

II.
que vai de belo no co- tlética Banco do Brasil, à
mércio dessas .almas

.'
que

.

rua Desembargador Pe
um caso fortuito fez com dro Silva, n" 1.103 - Co

.1 que se encontrassem, e queíros, em Florianópo
i que o destino decretou liso
nas suas imutáveis leis
não poderem separar-se
sem que uma delas ou

ambas se despedaçassem".
Essas palavras nos vem ii
Iembrariça quando 'rece
bemos de Eugênia e de

.

Daniel urn gentil oonvíte,
em que eles "esperam,
C0111 a graça de Deus, co

memorar' suas bodas ele
"UfO, no día 18 de outu
bro de 1985, Com seus Il-

lhos e netos, convidam

para participar de Santa I

Missa, em ação de graças,
com a Primeira Eucaris
tia da neta Juliana, às
dezenove horas, na Cdpe
la da Imaculada Concei
ção, à Rua Victor Konder,
60".

Ao distinto casal. nossos

constantes leitores, que
há meio século. etrés se

aproximavam do altar..
possuídos das mais suaves

emoções, ao" ensejo da
celebração de suas bo
das de ouro, apresenta
mos nossos antecipados
cumprímentos e nos sen

timos imensamente ale
gres ao felicitá-los,

INDICADORES ECONOMICOS

ORTN
Agosto/85
Setembro/85
Outubro/85
CADERNETA DE POUPANÇA
Agosto/85 mês: 8,720%

""Setembro/55 (creditado em outubro) 9,64')%
'l,NFLAÇÄO·
'Ag-ósto/85 . mês:14,OO% no ano: 116,40%
ALUGUEL RESIDENCIAL (80% INPC) ,

.

Sete�bro/85 anual: 163,8 %' sem.: 54,8 %
OUtilbro/85 anual: 177,48 % sem.: 56,2%
Setembro/85 mês: 9,10% no ano: 136 09%
INPC fBA�E REAJUSTE SALARIAL)
Setembroj85

.

68,30%
Outubro/85 71,98%
Novf:!mbro/85

.
70,25%

UPC, (OUTU�RO/DEZEMBRO) - Cr$ 58.300,20
SAtARIO MINIMO - A partir de novemhro Cr$

567,13'1
MAIOR VALOR REFE�NCIA (MVR),-

t
Cr$ 167.106.70

Cr$ 49.396,88 \

Cr$ 53.437,40
Cr$ 58.300,20

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Simone Leutprecht, filha de E
lisaldo e Marcy Mara Leutprecht

Alessandra Vanessa Vieira, fi
lha Joio Carlos (Maria) Vieira.

Marllucía Alexandre, 'ilIba de
Manuel [Otílía] Alexandre,

1985

Cíntia Ristow, filha

(Terezi:nha} Rístow. Romi Adríaní Pofio, filha deRo

que (Gladis) Poíto.
Maria Rita, filha de Pedro

[Maríza] Campos.
Danielle Schreíner Lucht,
de Sigmar (Magda) Lucht.

Rosane Mara Schmltt, filha de
Guido Francisco (Lori) SchmUt.

De but a

Silvia Gofferjé, filha de Pedro
(Sonja) Gofierjé�

Alexandra Barreto Korb" filha
de Otto [Marta da Glória) Korb.

I
II

Patronesse: Sra. Lenír Fagundes
Koch, esposa Sr.' Mauro Koch. Madrinha de Honra: Sra. Karin

Haake Baehm, esposa Dr. Mário Eugênio Boehm.

) "Correio' do" Povo" a

farão neste día 12, sá

as meninas-moças (l\1e

'''debut'', no Clube

Judith Veram Bussolo. filha de
José Renato (Edite) Bussolo.

Fabíola do Amaral Cosl a, filha
de Nélson (Maria Aparecida) do
Amaral Costa.

I - ,

Gianni Valduga Cruz, f1lha de
José Ferreira (Lurdes) Cruz.

esentação dos comunt

e Valdenir Luiz

Patricia Andréa Santana, filha
Joaquim (Ana Maria) Santana..

eadores Celso

"Beppi e seu SoUs

toque especial,
.

aniJII

ambíente, que reuni
.

do norte

ente 'o requintado
do 'Politico-social

:

Sllvana de ·Oliveira, filha de Jo
sé (Marilú) de Olíveíra,

o
Daníelle dos Reis GUDlZ, filha ce

Osmar [Maríza] Gumz.
.

,e com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ERUSC
'EletrifICaÇãoRural de SantaCUarina

Gabinete do Vice-Governador

.�
GOVERNO ESPERIDIAo AMINIVICTOR FONTANA· ANO 3

"Proporcionar
ao-homem

do campo
confortos já
usufruídos

pelo homem

urbano"

,

. Canarinho I�tda.Viação
o trànsporte carínhoso

Programe bem as suas viagens! de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis
posição os modernos é.Confortávei$ ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco ..
Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72;..1422

. J'ar�guá do Sul SC.

Desfil Má_quinas Ltda.

As linhas econérr-lcas custam 50% do preço
das convencionais.
Mediante avaliação. técnica da geografia do
terreno, número de consumidores e carga
de energia, a ERUSC tem construido obras
que contribuem para o cumprimento da

,

Carta dos Catarinenses.

'Eq\lipanientos para fábrica de doces. de frutas,
.chapas de cobre, fundição de aluráínío e bronze.
Destiladores de aguardente e' alambiques de cobre. Carta dos Catarinenses

•

Rua Joinv:ille, 433 - Fone 12-1564'
. Jaraguá do Sul _ S�

COMERCIAI. FLORIANI
Máquinas e Equipamentos par� Escritórios

.

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

tenticadora Burroughs e caixa registradora.
'Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC,
maquinas de escrever Olivetti novas e usadas,
máquina de escrever eletrônica DISMAC-OLYM
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga
da, móveis para escritórios e-acessórios para
máquinas em geral.
Consulte-nos pelo Fone 72-1492 ou na Rua Ve
nâncio da Silva Porto, 353. _ Jaraguá do Sul - SC.

\

MecânicaOficina TIBERIO
Rua Leopoldo Malhelro Do 67 _ Fone 72-1059 _ Jaraguä do Sul _ SC.

Serviços de lataria, pintura,' polimentos

pAGINA 10

Inscrições a

Concurso no

Fórum
o Doutor Carlos An

dré Moreira, Juiz de Di
reito da 2� Vara e Dire
tor do. Fôro da Comarca
dé Jaraguá do SuL comu
nica a quem ínteressar
possa que se acham aber
tas até o dia 31 de outu
bro, o prazo para as Ins
crições ao concurso Je
Assistente Social. Como
requisitos, somente pc
derão se inscrever quem
for brasileiro; tiver, - DO

primeiro dia subsequente
ao" término do periodo de
inscrição. mais .de 18 a
nos e menos de 50, salvo,
no último caso. S(�, se
tratar de ocupante de car

go ou função pública;
.

pOSSUir ensino superíor
completo na. área de ser

viço social; possuir regis
tro no Conselho Regro
nal de Assistentes Sociais;
tiver idoneidade moral.
As informações nccessä
rías serão prestadas no
Fórum local, com o se

cretário, Bruno ·\\'inter.

Agrônomos
discutem a

Constituint e
Em comemoração - à . Se�

mana do Engenheiro, a
Associação dos Engenheí
lOS Agrônomos de Santa
Catarina (AEASC) - Nú-'
cleo Litoral Norte realí
ZOU ontem. às 20 horas,
Do Auditório do Centro'
Empresarial de Jaraguä
do SuL uma palestra so
bre liA Constituinte". Os
principais assuntos- abor
dados referiram-se à cons
tituinte e a constituição,
tendo sido a palestra diri-

" j:(da pelo engenheiro-a
grônomo

.
e, advogado

Benjamin Ferreira Gomes,
presidente da Comissão
c.:uprapattidária Pró-Cons
tituinte de JoinvilJe.

,0 Dia do Engenheiro
Agrônomo é comemorado
a 12 de outubro.

-Ltda.

em todas as línhas de carros-panseío

Motores à base de troca com garantia de 20.0.00 km.

Retifica de motores, regulagera, revi sões e demais serviços especialízades

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Georq, Friedrich Händel
(PQr Johanes Breuel) nos, inclusive harmonia ceitas.
'Desde que escrevi um e contraponto, tendo Za- Ccmcçcu Cr.�2::) a apre-
'ª,rtigo 'sobre o tricentená- chow lhe apresentado 0- sentar muitas óperas, Ola

río do nascimento de Jo- bras dos mais vérios vir- por conta de terceiros;
hann Sebastían Bach, fí- tuose, alemães, franceses, ora por conta própria. As
queí ruminando na cacho- italianos, e outros. Com a empresas tiveram grandes
la sobre outro trícentená- idade de 17 anos foi no- lucros, porém com o ad
ríq tão importante' como meado organista da ígre- vento da' "Beggars Ope
aquela - o de Georg Frie- ja-matriz, com um salá-. ra" em 1728, começou a

drích Händel. Seria uma rio de 50 talers anual. De-
,
decadêndia da Opera Ita

grand� injustiça não co- pois de um ano corno or- liana que foi levada ao ri
memorar igualmente esta ganista, despediu-se e Ioí dículo e esfacelada. Ban

<t�l�bre figura da arte para Hamburgo, onde deI continuou
'

com seu

�u..si,cal, tão extraordíná- dominavam Mathíesen e prestígio, viajou nova
ria como a de Bach, em- Keíser, Na orquestra do mente para a Italía - Pio
bOra' de outra matriz no teatro trabalhou algum renza - Milano - Roma _

�.t�l(,>, na expressão c CDn'- tempo como segundo-vío- Veneza e no regresso vi
t�úc;l.9. linista, mas logo subiu sitou a sua Cidade natal
Ele nasceu um rnés an- para o posto de dtrigcnte Halle, abraçou velhos d

tes de Bach, a 23 da leve- no cembalo. Indispôs-se m.igos 'e sua querida mãe
retro de 1685, na cidade com Mathieson que, de- q,ue já estava completa
de 'Halle às margens do pois do grande êxito al- mente cega. É' de cstra
tio Saale, como filho de cançado por Händel com nhar que em nenhuma
Georg Händel, círurgão- a sua opera ALM!RA e das suas viagens que lhe
barbeiro do Duque de outras, tornou-se inimigo levaram tão perto de Leip
Sachsen-Merseburg e de ' rancoroso e Händel deí- zig, ele tivesse procura
Derothea Taust, HUld de xou Hamburgo, viajando do se aproximar do gran�
pastor protestante. dos' à Itália, a fim de alargar ele Canto da Igreja de S,

quai� ele
.

herdou .J. sua os seus conhecimentos. Tomas - Bach.

constituição sadia e ro- Lá ele granjeou 'os se- Mesmn com o advento
busta e também a or.en- us primeiros triunfos co- da Beggers-Opera p.ccu
tacão econômica \: C05- mo exímio pianista e or- rou Händel salva,' cl 0-
mopolíta. Não se conhece ganista, travou competi- pera Italiana, por ele cul

nenhum dos seus ante- ções com os meds céle- tívada durante. os últi

pessados que se tivesse bres artistas ítalíanc- e mos anos.Ele não se can

dedicado à arte musreal - ganhou enorme fama, sou em contratar os mai

el�s eram simples arte- tanto que só se falava do ores virtuoses de ópera e

$ãeß, barbeiros ou teolo- "famoso Sassone". Agos- enfrentou enormes abor

gçs. Na sua Cidade natal tino Steffani, bispo da A- recimentos com as suas

havia música de várias lemanha do Norte, com exigências e extravagán
fontes: teatro, balé, na es.- sede em Hannover, con- cíes, especialmente dos
cele, na corte, serenatas,

.

tratou Händel para a ópe- castrados que, naquela é
música de câmara, de ór- ra de Hannover, na épo- poca eram os "Prima-Do

gão e cembalo. porém não ca a maior e melhor ó-. nas" das operas. Por três
na casa paterna. Seu pai pera da Alemanha, com vezes Händel procurou
queria que ele estudasse. um salário .�e mil til,lers salvar a sua emprêsa até

"jurísprudêncía'' e lhe por ano. Handel aceitou que em 1737 foi acometi
pr-oibiu qualquer d�'v.ida- e foi logo .apresentado na do de uni enfarte e teve

de musical, quando des- corte, cujo soberano se- que se submeter a um tra

cobriu que o rr.en.no Já ria o próximo rei da ln- tamento rigoroso no bal-
na idade de 5 anos se. in- glaterra. neário de Aachen na A-

t�"essava pela música. E- Händel chegou à In- lemanha. Voltando cura-

Ie conse{!uiu arranjar um glaterra - gostöu e ficou- do. empreendeu ainda u

clavicórdio às escondidas . e lá ele
.
desenvolveu a ma etapa de óperas - a

d_p.s pais no qual estuda- s�a arte e a levo� ao pi, presentando FARAMÖ�
Va apaixonadamente e \.Ôln naçulo da su� vIda, em DO e SERSE. Na mesma

p�uco tempo conseg�l� todos os S�h�OS. L.a e- época ele compôs os 0-

a�ctuirir destreza a habl!J- Ie er� o
_ PnIn:u.s mter ratórios "Saui" e "Israel

d4qe que, quando o Du- pares '.
nao adnlltm con.. no Egito". Em 1741 ele

qJle o ouviu tocar ór�ão corr�nte em sua, él�te, em deu um concerto em seu

ria, igreja após o culto do- admuado e proteg�do pe- benefício com grande ê

mi�ical, mandou dizer ao la corte e pelos grandes xito. No verão do mes

par que sería um pecado mandatários do ;-eino. O mo ano' é concelúlo o

n�o aproveitar o gênio do Prince de Wales, o Earl "Messias". No Rno se

filho. Embora ,a contra- of Burlington, o Earl of guinte viaia até a Irlanda
g,osto, o pai cedeu él. con- Carnavon e outros fo- e em q.04.1142 é apre
tr:tltou o organista Fr'e- ram os seus proteto�es e sentado pela primeira vez

dfich Wilhelm ZadF)W amigos e lhe proporclO�a- o "Messias" na :::1dade de

p1).ra ensinar o filho. Com ram uma vida
_ tran�ull'l, Dublin.

ele estudou durante �l a- sem preocupaçoes íman- (continúa próxima edh,.ão)

Ir

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Munícípal de Jaraguá do Sul

DECRETO N°' 1.211/85
Aprova o loteamento "Dona Inês"

'O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no
uso de suas, atríbuíções e, nos termos das Leis
Federal N° 6.166/19, Estadual N? 6.063/82 e Mu

nicipais N° 575/15 e N° 614/76,

DECRETA:

Art. 19 _ Fica aprovado o projeto d: lotea

mento de CUNIBj3RTO GUSE, compreqndendo
19.099,77m2 do imóvel terrítoríal contendê a área
total de 720461,24J112, segundo Matricula ;Imobili-

,
ária N° 3.845." situado àRua 418, nesta-cidade.
tudo conforme planta anexa e. documentãcão in-,
tegrante do Processo N° 3.636/85.

. ','

'

Art. 20 _ Ouanto ao partido urbanístico, o

loteamento é constituído de I via de circulação,
aabrangendo 3.445,40 m2; passeío de um dos la�'
dos da Rua 41H, dividido .em .

2 segmentos, abran- .

gendo 322,10m2; 30 lotes edificáveis, abrangendo
14.601,92m2, e 1 lote de uso público especial. a-

brangendo 730,35m2. , ,

I - A via de circulação em questão, des.gna
da' em planta por RU<;l "A",com leito carroçável
e passeios de 10,OOm e 2,OOm deIargura, respec
tivamente, e extensão média de 246,90m" rece

be o n? 591.
II - Todos Os lotes, indistintamente,

as suas linhas limítrofes que extremam

ruas, coincidentes com o alinhamento

(linha de muro). '

Art. 30 _ O arruamento (incluindo leito car
roçável e passeios tanto da Rua 418 quanto da
Rua 591) e o lote destinado ao uso público espe
cial, correspondente ao lote designado em plan
ta com o n" 31, passarão a integrar o Patrlmón:o
Público Municipal, após o ato de feqü:lro do pro.
sente loteamento iunto ao Cartório de Rezstro ele� .

- ,

j
-

'1:'.- ó,-e' s local,
Art. 40 _ O loteamento denomine-se "rON.A

'�..JEs".
Art. 50 _ O loteamento ora aprovado rlpvp-á

ser registrado no Cartório de Registro (10 Irnóves
desta' Comarca, no prazo máximo de 180 d;a
contados a partir da data de publicação deste De
creto. sob pena de caducidade da aprovação.

Art. 60 _ Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, ficand,o revogadas as dis
posições em covtrário,

possuem
com as

pred.al

Jaraguá do Sul, 4 ele outubro ce 1985,

IVO KONELL
Secr. de Adm. e Fin.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

"l1i8 ,,/....._PE_i-_IAI_Ê_S;_;;;R=O__Xp__
E

.......

L
.......

· D

__E_AL_x_'N_IO_'"RUA JOINVILlE, 1839 - JARAGUA00 SUL· sC
FONE: (0473172-09115 �

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

divisoes, toldos, portas sanfonadas, luminosos
e serralheria em alumínio.'

,ConsuÍte-nosl Quafidade e preço é conosco.

"
Miromaq, Equipamentos PI/Confecções Sue 1 i Lida., I

E'
.,' I td 'Veste bem Senhoras e Crianças,ScrltorlO .; a.

OUTUBRO, mês dá tradicional promoção anual.

Máquinas de escrever f'aclt-OUvettl, ealcula��as Facit, A partir do dia 10, você compra à vista tom 10% de

Sharp e Dismac, M<?veis �dI e Imalása, Mo:vels de aço descont%u a pra�o (30/60 dias) sem acréscimo .

. Mojiano e Paudin. Assis'ência técnica e equIpe de ven-
Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro dÇl. Fonseca, nr. 1085 _

declores. Consulte-nosl F. 12-0603 JaraglHi do Sul _ SC.
Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 723 -:- Fone 72-1398,

I
Loja Z Rua Reinaldo Rau., nO 530 _ F. 72-2911

,;m Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro li, nl? 166 -

Jaraguá do Sul _ SC.
'São Bento do Sul - SC. \

-------------------------------------- �------------�-
I

----------------------�---------------------------------_/
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POlífíca--,------ PaiRieos, F I C·
_1,-

-- oie ora - 8 'la.
I FAÇA UMA ASSINATURA 00

Nada como um dia atrás termina que os órgãos contratação de 81 [orna'Is- C O' R R E IODO P o- V O
do outro. No apagar das públicos só podem admí- tas como tentativa "de si- ----------------------

luzes da dita "velha" Re- Ur mediante concurso lencíar a Imprensa" e

pública, o todo -

poderoso público. cujos salários de janeiro
senador e presidente Mo- Com base nisso, os fatos de 85 somaram Cr$ 605
acyr Dalla não fugiu ao nomeados mostrem que o milhões (como estatutário),
hábito' dös que encerram presidente do Senado _ a- numa folha- de cerca' de 2
mandatos e criou o "trem bríu uma série de con-. bilhões no mesmo mês só
da alegria". Eram 1554 tratações, via CLT e usou com a transferência de ce-

'novos funcionários agra- cerca de outros 600 ser- letista para estatutários.
ciados pelo senador, to- vídores antigos para íaci- Como se trabalha fácil
dös estatutários, ,isto é, Iitar a- transferência sem quando' se está no poder.
não pooiam ser- demítídos. concurso; E maís, nomeie E eu acreditei no Q'18 eles

, A gri�a: foi gerar e hou- ,üma lista de "novos servi- disseram. Plagiando a fie
ve quem ingressasse em' dores!'; onde consta o , tí- gura do general do "Vi-

juizo para reformar a j..- lho do, senador Passari- ,;a o Gordo";... tira o'

mensa alegria do -trem .nho, o próprio' filho de tubol
que só parou;" agora, com DaUa, � o Iílhote do sena- EVI SINSVAL-Outubro/85
a límínar+dn

-

Juiz Ilmar, dor, Humberto Lucena,
Nascimento, do Trib.Fede- uma fílhota do deputado ÓTIMA

ral dé Recursos; devendo Flávio Marcílio e um fi- OrORTUNIDADF
dentro' de 15 dias o JUlZ lho do senador Aderbai
marcar audiência de ins- Jurema.

trução e julgamento da Rudi Maurer (não é o nos

ação popular impetrada so 'Maurer; do Ganbaldi)
pelo advogado Pedro Cal- acumula a super-ntendên
mon.

.

cía da gráfica, é aposenta
. Serão ouvidos o senador do pelo Banco do Brasil,
DaUa e todos os que pur- aposentado' como diretor

ticiparam do, mesmo ato, do .Banco Regional de Bra
o superintendente, con- sílía, aposentado como

sultor " jurídico e diretor presidente do Banco do
adrnínístratívo da gráfica. Espírito Santo (6 quanta
A decisão judicial foi con- santidade!), aposentado
siderada uma vitória no como prefeito de Vitória
combate à corrupção e e, também embarcou no

espera-se a condenação Senado no "trem da, ale
dos atos que contrariam gría".
o art. 108, § 2° da Cons- O advogado Pedro Cal

títuíção Federal, que de- mon denuncia também a

.'Os Herdeires da
Duquesa'" ,

56.RE.MimO VICENZI .E ADELIA CAMPREGHER
Natural de Jarazuà do Sul. onde nasceu aos

0i.l0.1903. Veio nara cá' com seu irmãos Atílío,
casado com Dona OUvia, em 1924. Compraram a-

11 onde mora o Hereilte. o Dallabona e o Alfredo
Martínellí, Fizeram um ranchínho e começaram
a derrubar nara plantar; Seu sonho sempre {oi
colocar uma ferraria. Consezuír fazer o l!aloão
e comprar a metade das ferramentas. mas teve
aue desísttr noruue não consecuíu fiadores. Mais
tarde, vendeu o aue lá tinha também.

Em 1926 casou-se com D. Adélía, irmão do
Vítöno Camnrezher, nascida aos 30.08.1899 e

transrormou acuele barracão em residência. Em
1930. comprou o auadrilátero de 50/50m, em
frente da Iereia. onde ainda hole ele reside. Ul
timamente vendeu uma tira de 20/50m. am rren
teao Sr. Waldemar Gumz. Foi possível essa com

pra e mahl aquela nue hole é arrozeiras do Sr.
Waldemar, noroue .comeeou a trabalhar na Fm- .

nresul como soldador,' eanhando "centenários a

marelos". Assim também construiu em frente à
Illreja uma casa, erande existente até 19,12. Alu
eou-(!. ao Albano Stenzel aue abriu ali um. "secos
e molhado'!". Mas faliu e. em 1942. o Remidio
comprou-lhe o estoaue e continuou até 1950,
uuando construiu a casa onde hoíe mora .

. O casal teve os seauíntes filhos: Atida, ca

sada com Pedro Buccio:.Waldemar. casado e fa
lecido: Vanda. Níöca, Odemir falecido: Mafalda .

.José e Iria [de críacãol. O casal continua moran

do defronte a Iereia. com boa saúde: é o casal
veterano

-

da Vila Duquesa. Parabéns a eles doisl
(Pró:ximo canítulo: Cesíno Pedri e Thereza Schulz].

• F R I co R í F I CO fi U MZ S. Â.

ANO 40
1945 - 1985

PRODUZINDO ALIMENTOS COM QUALIDADE
,

.

gE, n;HIGIENE, COM INSPEÇ:A.O FE,DERAL, SOB N 82.;
FRIGOR!F,ICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇÕES
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Descontos especlals em toda linha de
jóias e presentes na

JOALHERIA "A PÉROLA"
'Rua Reinoldo Rau 289

Jaraguá do Sul
Fone: 72�1823

Vendo ou troco por
terreno, uma casa em

alvenaría,
.

de 234m2,
construída sobre terre

no de 4.120m2, no cen

tro da cidade. Tratar

pelos fones 12-0988 ou

72-2990.

oBANCO TOTAL�

�BESC �

l
I
I '

I

I
I
J.
I
i

I
!
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_Relojoaria. AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes.

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

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio "arga�

�unilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

energia soilU'.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

-artigos finos para presentes em todas

as ocasiões,

LANZNASl'ER fica na Mai.Deodoro, 364-Fone 72-1267

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-sé bem com a

moda Verão da

ClNDERELA

Veste bem. A moda_ certa, na Getúlio Vargas
e na Emflio Jourdan.

lERRAPLENAGEM VARGAS

Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA

Tubos, de concreto para Iodas as ob' as.

Consulte-nest

. Rua Joinville. 1.0Ui - Telefone 72-1101

Foto L O SS
Fotografias _ equipamentos de clne

foto _ som e video.
.,.,

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181 '

;:l •
•
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...HA 40 ANOS

, ...

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

A Liga Jaraguaense de Desportos
em -eolaboração com a Prefeitura Mu

nicipal organizavam a Prova Cíclístí
ca "'1 de Setembro", que era ganha por
Olindo Maba, da S.D . .Acarai, chegando
em segundo lugar Felippe Brühmüller,
do C.A.Baependi.

.

...HA'20 ANOS

. Em Santa Catarina '165.34'1 eleito-
res preparavam-se 'para votar. A· Co-

o

marca de Jaraguá do" Sul compunha�se
de 19.126 eleitores: Jaraguä do Sul _

9:681 eleitores; Massaranduba, 3.221;
Guaramirim, 2.993; Corupá, 2.196-e
Schroeder, 1.035.
:_ O Conselho da Organização dos

.

Estados Americanos =aprovava
-

a da
lata de 17 de novembro para a realiza-
ção da 2l;l. Conferência Especial Inter
Americana no Rio de Janeiro.
_ No dia 3 de outubro de 1965 realí-

.' zavam-se 'eleições para prefeito" e go
vernador.
_ O Ginásio São Luís adiava a sua

festa 'que 'assinalada'a vinda dos 25 ,a

nos dos Irmãos Maristas à Jaraguä do
Sul. Na ocasião recebiam a cidadania
honorária 5 irmãos Maristas: Daniel,
Evaristo, Ernesto, Märío é Luis. A íes
la também. era para angariar fundos
para a construção do Palácio dos Es
portes, que, contudo, chezon à realida
de muitos anos depois. Mas valeram os
esforços.

...HA 10ANOS
_ O Prefeito Eugênio Strebe assina
va uma série de decretos (de n� 347/'15 .

a 353/'15), nomeando o Diretor da Fun

dação Educacional Regional Jaragua
ense - FERJ - na pessoa do Prof. Pe.
Elemar Scheid' e os membros do Conse
lho Curador: o próprio, Pe. Eternar
Scheid pára representar a Comunidade
Católica, o sr. José Carlos Neves pala

..representar o. Municipio, o Ver. José
Alberto Klitzke para representar 11 Câ
mara de Vereadores, o Pastor Egberto

Estava. causando+ínteresse -o' reeen- Schwanz. para representar a Comuní
te discurso pronunciado no Senado pe- 1 .: dade Evangéliia, o dr. Mário Tavares
lo senador ·Gal. .Cáladorde Castro so- da Cunha Mello para representar os

bre a "não eligibilidade do Brasrleuo f Clubes de. Serviço e dr. Alidor Lueders
naturalizado". Interessante notar que i para representar a Associação Comer-

I

neste seu discurso o ilustre militar cí- cíal e Industrial.· .

tou
.

o caso de desnacionalização que _ Uma proposta de emenda constí

se :verificaria em. várias localídades de . tuetonal com 129 assínaturas era apre
Santa Catarina, citando entre outros, sentada na Câmara, no sentido de in

os programas de rádio" onde consta cluir os ex-prefeitos no direito à per
_também a "Hora Alemã" da emissora cepção de um subsidio mensal e vítalí
local. Requeria' o distinto senador do cio equivalente à metade do subsidio
PTB medidas acauteladoras para evi- fixado para o chefe do executivo mu

tar-se os males que obrigaram a nado- nícípal, A proposta propunha que o

nalízaçãe geral. Hoje se sabe que a ex-prefeito somente faria jús se estives

nacionalização' geral foi altamente da- - se no exercicio de cargo eletivo, se

nosa para o Brasil que atrasou o seu tivesse maís de 45 anos, padecer de
desenvolvimento em dezenas de' anos, moléstia grave que o ínhabllíte .itO tra
Também o

. militar-senador' andou en- balho ou que tivesse rendimentos su-

ganado-.- . periores a 10 salários mínímos.

_Assaltos não só aconteciam nos dias a-
I tuaís, Ein 1945 acontecia em Jaraguá '

um assalto armado: 2. índívíduos pro
curavam às 23 horas assaltar a casa elo
colono Luiz Pavanello. Depois do' as
sédio de quasi meia hora, não -conse-c:

guindo matar os cachorros que deÍen�,
díam a moradia, embora contra eles:
dessem quatro. tires, .. .oB assaltantes, ti
veram que fugir. :E que, enquanto o ve

lho' Pavanell() e seu �ilho' Germano, .

guardavam dentro de casa, .armados.
com machado e foice o assalto, a. ve

lhinha conseguia fugir por uma das

.portas dos fundos e atravessando as: 19' _

ças foi' pedir socorro à familia do' Fran

cisco Hruschka, Com a vinda' destes, .

os ladrões fugiram. É,' hoje: ,já não se

fazem' maís homens como antigamente.
I Nem mulheres como a do tempero da

esposa do .. velho Pavanello. :Vau'lQs 'U-
'rar o chapéu, gente!

.

_ O Presidente Truman e o Secreta
rio de Estado, James Byrmés, expres
savam-se a favor da liberdade de im

:Jl'ensa, em lodo o mundo.
_ O Brasil

_

se preparava para as elei

ções de 2 de dezembro de 1945. Gas

par Dutra, Eduardo Gomes e Yeddo
Fiuza os candidatos a Presidente da,
Repúblíca, Como a vontade de' votar'

fosse.muito grande, Jaraguá do Sul

proclamava o seu potencial eleltoral:
I "pelo esforço comum elevamos .1 6.923
:. [Jaraguä e o então distrito de Corupä]:
o número de eleítores 0:0 munlcípío.
É preciso, agora, que 'até 23 'de Novein

i bro todos retirem os seus títulos, para
cumprir o dever cívíco do voto! "Ho

je, 1985, Jaraguá soma até 30 de [unho
..

31.130 eleitores e' Corupá,�5.56ß, perta-
zendo 36.698, representando o 11'! 'e'
102� posições no colégio eleitoral ca

tarinense.·

PASSAGENS A:GREAS E CARG�S VIA.VARIG :e CONOSCO.

Organiz.açã� Contábil" A. Comercial" se Ltda-
Rua CeI.. Procopío 'Gomes de Oliveira, n° 290 - Fone 72-0091

. , �araRuá da Sul SC.

...liA 30 ANOS
. �.- .
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Vacinação' contra 8' raiva
A ClinJea Veterinária Sehweitzer, está de

senvolvendo, durante todo o mês de oulubro,
a vacínaçäo entí-räbtca, para eães e gatos. Este
ano a Cidasc não fará vacinação em massa e a

Clíníea atenderá até o final do mês no seu en

dereço (Ru� Joínvílle 1178 -tone 72-0919),eustan
do cada dose, Cr$ 10 mil. Além disso, deslocará
uma equipa a vários pohtos estratégicos da ci
dade, começando hoje, dia 12, à tarde, na Preíeí
tura; día tJ (domingo),' pela manhã, Junto ao

Colégio Holando Gonçatyes, dia 19 à tarde no

Sálão Doeríng, dia 20, pela manhã, na l!scola
Heleodero Borges, . día 26, no Posto Agropecuá
rio e dia 21, pela manhã, na Escola José Duarte
MagalhãeS, naBarra do Rio Cerro. A vacinação
é Importante.

Imóveis

COMPRA B VENDA, .

TROCA, LOCAÇAO,
INCORPORAÇÃO E

ADMINISTRAÇÃO
,

DE IMOVEIS
-.

. .

.

Av. Mal. Deodórö, SB - Galeria Dom Francisco -

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

Lançamento
More bem, 1D0r. DO JardilD Ana' Paula)

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

Lecalízeção privilegiada no NOVO Jaragua ES.querdo, agora com a .pavímentação
.

facilitando o acesso e valorízande o seu investimente.
.

CARGAS DíRETA� PARA TODO BRASIL. .

_ rILlAD�ANTCSOßN09l7�WAGNER T,änsportes e Comércio ltd•.�
CARGAS.DE JÄRAGUÄ OO'SULE REGIÃO

PJ SAO PAULO' CAMPINAS -

CAMPINAS· sAo PAULO Ä JARACi(JÄ DO SUL
E REGIÃO

ACJ.ropecuária
Lavrador

'd" 'c'

o o'·Casa
Lida.

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

e ferramentas agrícolas. •

Loja 1 _ Rua Joinville, 1.194�F. 72-0919-Jaraguá do Sul.

'LoJa 2 _ Barra do Rio Cêrro _ Jaraguá do Sul -SC.
---�

Clínica Velerinária '

.SCHWEITZER ...

D R. W. A L DEM A R. S C H W E I T Z E a

Clúlica de ;P.e.(UeD.o.s e grandes animais} círurgíes, vacinações,
.ralo x, internamentos, boutique .

Rua Joínvílle, n9 1.118 (em frente ao Supermercado BreltbilUpH
Fone 72-1819 - Jaraguá do Sul - Santa Oatartna.

APROVEITE AS CONDIÇOES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.

Informações e Vendas com a garantia e segurança de
f

ElDpreendimenios' Imobílíéríos Marcalfo
Av. Mal. Deodoro, 1179 _ Fone 72-.1136 - CRECI _ 093 _ l1a REGIÃO.

tlMA- FESTA DE ':.
PREÇOS BAIXOS!
cri �.e: ! â ;UÜ$1·8b�_j·li:J'

. ,
,
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colocará à disposição do públi
co, ciclomotores, para um ,'>-;st
drive. ", na pista de velocida
de. E com relação ao esporte do
motor, a sétima etapa do Cam
peonato Catarínense de Auto
mobilismo-Divisão 1, da qual a

Kohlbach é líder, foi antecipada
do dia 27 para o dia 20 de ou

tubro, em razão da participação
do piloto Sávio Azevedo. no

Campeonato Brasileiro de 'Stxk
Cars, no Rio de Janeiro, justa
mente no dia 27.
PELADÃO CONTiNUA NA ME
NEGOTTI E NA·AABB

13,' cl 'fase semifinal do 'Cam

peonato Municipal de Futebol
Varezano, que definirá as qua-·
tro equipes para a terceira fa
se do certame. No dia 6. ultimo,
no·Estádio do João Pessoa, Ban

gu (que desistiu dá competição)
Oxw Vila Lenzí, Arsepum lx()
Canarinho (Canarinho ganhou
os pontos em vista de atletas da

Arsepum estarem' disputando
paralelamente outro campeona
to, Q que não é permitido pelo
regulamento) e Rio Molha 3' xO

Cohab; Columbia Ox4 Indepen
dente, Santa Luzia 2xO figuei
rense e Nova Aliança ] x2 Flo
resta, foram os resultados. Na

. Chave Branca, o Vila Lenzt

(classificado), lidera com e pon
tos e o Canarinho tem 7. e, na

ChaveRosa, o Independente tem

7, Floresta e Santa Luzia ;j.
A última rodada da fase be-'

mifinal, marca para amanhã, no
Estádio.Max Wilhelm, Canari
nho x Vila Lenzi, Arsepurn x

Rio Molha, Figueirense x lnde

pendente. Santa Luzia 'li Nova

Aliança e Floresta x Coiurnbla.
·PRIMElIíONA INICIA-SE COM
CONFUSÃO/EXPULSÖES
Começou mal o Campeonato

da 1" Divisão de Amadores da

.Liga Jaraguaense de Futebol
com muita confusão, expulsõ=s
e agressões, como a havida no

Estádio .Max Wilhelm, envol
vendo Baependi e Alvorada, pa
ralisado ãos 20 minutos do �e

gundo tempo, quando o placar
acusavà O a O, em função de
conflítos generalizados, que a

cabou em seis expulsões e a

gressão .

ao árbitro Ari Enke,
muito embora este, dizem, não
tenha colocado na súmula, Em
Nereu Ramof!,' Estrella e :5el�to

I não foram ,além de UIn empate

'I a um gol enquanto que na Bar

ra do Rio Cerro, o Cruz de Mal
I
ta góleou o Botafogo Cu · ...".!nil)'

J por 8 a 1 (a equipe titular do

.

Bo'afogo
..
partiCipa do BstadUdl

�An'rador). A segunda rodada da
· Prirneironac 'marca para amanhã

· ·Cr'uz d� Malta x BaependL Seletp
x Alvorada e Botafogo x E.;twI:a.
:BOTAFOGO ESTÁ A UM PON
TO DA CLASSIFICAÇÄO
As atenções' do público tor

cedor estarão, voltadas ne,:i[e c10-

iningo à tarde para. Bdlr:l do

.
R_o Cerro, para a decisdo da

vaga às finais do Campeonato
Estadual Amador, entre ·BotMo

go e Cru�eiro, de' Presidente (-;e-
túlio. No domingo passado,' no
Altq Val�, as equipes. pmpata
ram a um gol, I}laIcando Alaér
cio à equipe jaraguaense, no p;-i
meiro tempo, descontandó �\'la-·

chetinho, para o Cruieiro, HO'

início do segundo tempo. Estas
- equ�pes voltam à campo. para
a decisão do grupo 11 do Cf.m

. peonato e para 9 Botafogo '1m

r,imples empate garantirá a C'ldS

sificação a fase final, ao lado
· das :três representantes das de
mais regiões. Se houver empate,
'0 Botafollo assegurará a s/vaga,

COMEÇOU FASE FINAL 00,
CERTAME/COMERCIÁRIO;;;
O Sindicato dos Ernprevz..Ios

no Comércíó de Jaraguü Tl �'ll),
deu início no dia t, ::;e�!"l.,.da
feira, à fase final elo 'J" Cam

peonato de Futebol de Salão
dos Comerciários, no Ginásio
Artur Müller. A equipe do Nar
loch dertotou o Sup, Lenzí,' por
6 a 3 e a Maba Tintas Iíquidou
a fatura encíma do Breíthaupt,
por 5 a 2. No mesmo local, [o
garão segunda-íeíra, dia 14,
Breithaupt Je Narloch e Zonta
x Sup. Lenzi. Raul, do Brei

thaupt, com 13 gols, ê o élltillV�l
ro e Miro, da Maba Tintas, f)

goleiro menos vazado,
Pelo Campeonato Estadual

Juvenil de Futebol de Salão. Cl

Arweg, que perdeu seus' dois
compromíssos rmciais, júga
neste sábado, às 20 horas, em

Agrolândia, díante do Fiorosta
local. .

OLISEJA
Estão sendo desenvolvidos.

con inteiro sucesso, as compétí
ções das várias modalídades da
41:\ Olimpíada Sesiana Jaragua
ense (Oliseja), aberta saxta-Ieí
ra, com o bonito cerírnomal 110

.

Ginásió ArturMüller. A pr nneí
ra modalidade a apresentar seus
campeões foi o bolão, vencendo
a, tanto nas bolas 23 como na

16, a Lulimar. Hoje, sábado a

contecem as .provas de atletismo
. e no dia 18, no encerramento da
Olimpíada, competição de vane

rão, no Juventus, durante (I 2Cf
Baile do Operário, com a t'ntre

ga de trófeus aos campeões,
·HANDEBOL

O selecionado de hçndd>ol
Koerich/DME, de Jaragud de

Jaraguá do Sul, foi o venCpdl)r
do triangular, realizado sábado
e domingo últimos, no A1Wr
Müller, Sábado à tarde, Jaraguá
derrótou Ituporanga em d'..las
oportunidades, na primead por
34 a 21 e na segunda, por 17 a

9 e, no domingo, venceu Ha.;ai
por 17 a 16. Est€s fóram os pre
parativos finais do selecionado
feminino, aos Jogos Abel.tos,
onde. irá defender o títub. h. i
lhantemente conquistado nl) ano

passado, em Concórdia,
AINDA NÃO'
Ainda n�o foi desta '>C','; ql C

o Tribunal da Federaçã�) Cá.a
rinense dê Futebol de SaÜío 'ul

gau o processo interpos�o peia
EIl)braco contra a CereaiJslü
·Urbano, de Jaraguá do :';ul, il

legando ter usado jogador irre-'
'guIar durante a part. p/Estadual
de Futebol de Salão, na qual
foi perdedora. Durante d pri
meira· sessão, segunda-feira, o

processo foi acolhido e n<.,vo

julgamento, definitivo, ficou
. marcado para o dia. 14,
CICLISMO
Sílvio Roberto. Ewald, J Fira·:
guaense que defende ,15 COleS

da Tigre, por falta de patrod
nio, aqui, foi o oitavo cOl\,cildo
na Prova TV Cultura, disput.ada
domingo, na Capital. Silvmlw.é
um dos grandes nomes do ('j

clismo estadual e espara-s0 que
retorne a JS, no próximo ano,

�,r",p4-.d'O,Sul;;... Semana de.. 12.a �8,de outubrode 1985.. .'"
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:. _ FI�10 J=-9S;=.=é======"Sérãó abertos na próxima sex-

.

ta-feira, em Brusque, os XXV
Jdgbs: Abertos de Santa Catari
n�:,",c(jm o desfile/ de abertura
dos municípíos partícípames,
nÇj ,Estádio do Paysandu.. Jara
gi.iá do Sul partícípará em ein
cd modalidades e a sua delega
cão, de setenta pessoas, entre
atletas, dirigentes e equipa de

apoto, será 'chefiada pelo secre

tálio Balduíno Raulino é pelo
chefé':da Divisão de Bspon es.
Räur-R:odi'igües:' A' delegação ü-
oará .hospededa na e,B,Padre·
L�{'ne centro da crdade, e par
te 'da mesma seguirá a Brusque
aO:'�Biéi:o 'dia de quinta-feira e o

re�ä1it� Iiá"sexta-feiFa, sezundo
RàúF Röd"t--ittüesí acrescentando
quê :ápenas 25· atletas pafficína
rã�· "do�'desfHe de abertura. se

gund'ö cê que ficou convenciona-
do. . .. ,0.'

Atletísmo, tênis de campo fe

n'li��9',":·,·.Q.a'ß.deb()1 'femíníno, gi
nás,tj:q_a ·.,olimpic<t e. bolão mas

culip'C? . .nã.ç : as -modalídades rue

Jar�g1Já do Sü,.! partícípará.. O
bolão enfrentará. no . Clube de

Cé!:ça' e Tiro Araujo Brusque
día 19, às 16h Concórdia; dia 20
às ,1Sh-indaial e, dia 2'1, às 9h

Sáq Lourenço do Oeste. O han

debol, no Ginásio da Fídeb, en

frenta no dia 19, às 16h, Cr+c.ú

m�; diã 20, às lOh, Tubarão. e',
dia' 21, às lOh - Concórdia: eu

cerrando' aí a fase de classiíi

caQª-,o. O atletísmo será disputa
d'Q-;também rieste período. en.

qu,�t() no tents feminino, serãO
nove os municípios participan-·
tes e na ginástica olimplca, lu

tarãp pelo título dos naip:;s r .215-

calmo e ·feminino, Itaja;, Jard

guá do Sul, Joinville, Sã" Ben

to do Sul e' FlorianóPolis,
�-es. JASC, J<:�aguá do Sul

vii' tentar man' cr ó quart) lu

gdt em numero de med.J.lhas

c�quistad.ar posição ':l\.l.� ocu-;_.
pai' há ma�s de cinco anos, {leIo
ménos, No ano passado, em

Cdhcórdia,· conquistou 26 me

daihas. E para a divulgação do�
.] dultados

.

da participação do

m\.i)lit�pjO.-J10S -Jogos Abertos"
a ltádlô "Járagúá fará, flashes
diários às 9h30, 12h30 �'às t7h··

'atrltvés de Celso Nagel.
ESTADUAL DE MOTOCROSS
NO DIA 27, AQUI
G Jaraguá Motor Clube, com

a supervisão' da Federação Ca
taririense de MotoCiclismo, vai

prdmover no próximo dia 27, no
Autódromo Arthur Breithaupt,
em, Jaraguádo Sul, a nona e pe

nú�tima etapä do Campeondto
Estadual de Motocross, A pro
gr�mação prevê par_a sábado,
treino livre e, no dötningo, :0

notas,
.

categoria 250cc estn�an

tesf Ilh - 125cc. 14h - 250. PC/
Pot e às 15h, 250cc, A pista, se.

gundo :Jeanete Piske. presiden
te ao JMC, já está pronta para
as (provas do dia 27 das quais
deverão participar, de Jaraguá,
os .pilotos Álvaro Leithold e o

Zóntinha,
. Pa.ralelamente, a Monark do

Brasil, durante todo o dominge-,

o 3° Campeonato Aberto Mu

nícípal de Futebol de Salão (P'2-
ladão). da DME/LJFS, cont.nua

hoje' e amanhã, com catorze

partidas; nos ginásios da Mene

gotti e' da AABB. Neste día 12
a partir das 12h50, jogam na

Menegotti - Vasto Verde x Pi
oneíros.i Indumak x Marisol /IR",
Confec. Neuza x Fantmen, Ar
senal x Cantareira. Seara x Sup.
Lenzí. Vila Rudolfo x Padrão.
Coníec, Petla x Juventude e A
gua Verde x Satélite; domingo
(na AABB); a contar das 8 horas
Müller Transp. x Loní-Mar. Bra

sil II x Posto Moser, Pínguelax
Coop. Itajara, Asa Branca x

Zonta, P'nguím x Mírtes e Vl
tória x ·Marisol "A". Os resul
tados das sexta e sétima roda
das foram estes: Fantmen 1x5

Sup. Lenzi, Arsenal 2x2 Braver
de Cantareira Ox4 Seara, Padrão
lx2 Agua Verde, Juventude 1

x3 V. Rudolfo, Sàtélite 5xO Con
fec. Perla, Loni-Mar 1 x 3 Pin

guela. Posto Moser O x 2 Miil
ler Transp., Coop. Itajara 3 x O

Brasil II, Zonta 3xO Vitória, Mir
tes 7 x 1 Asa Branca, Marlsol
"A" Ox7 Pinguim e' Gráfica J x5
Coneza.
INICIADO RETURNO DO IN
TERMUNICIPAL/FUTSAL
As partidas KLC x ARG, Ma

risol x Móveis Weber Coneza
x Koslopp e AABB x Sularroz
r€alizadas dias 10 e 1 1. 2:.n�C0-

rupá em Jaraguá do Sul.� res

pectivamente, abriram o reLu .. no

dö Campeonato Intermunicipal
de Futebol de Salão. Na sema,

•

na passada (dias 3 e 4),. os re

sultados foram Marisol 4x7 Su

larroz, KI:;C 6 x 4 Koslopp. AA
BB 9x2 Móveis Weber e Cone

za llx3 ARO. A dassifica.ção do

primeiro turnO, ficou sendo a

seguinte: Grupo A - AABB 6

pontos, Móveis Weber 4. SulJ.r-
-

róz 2 e' Marisol O; Grupo B -

Coneza e KLC 4, Koslopp e A
RG 2, As defesas menos vazadas
foram da AABB e da ConezJ.- e
no próximo final-de-semana, as

partidas E:erão as seguintes: dla
17. em Jaraguá - AABB x Mari
sol e Coneza x KLC; dia 18, em

Guaramirim - Móveis Weber x
Sularroz e ARG x Koslopp. Nos
d'as 24 e 25 acontecerão as úl
timas. rodadas do returno.
ÚLTIMA RODADA DO VAR1.I;c,

.

ANO. NEST:lYOÔMINGO
'

Encerra-se neste domin�J, dia
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BALAS E CAFÉ S ASS E
.

O PRAZER DE FAZER

BEM FEITO

PROVE!
----�----,

mensalmente. _ Por outro .

lado, foi acertada ,!! sub
venção de cinquenta por
cento do valor da inscri
ção para o'Prornicro, que
será rateada entre os sin
dicatos ' patronais.
Diretores do Banco Me

ridional, ex-Sulbrasileiro,/,
discorreram esta semana,'
na Associação Comercial,
<sobre a nova filosofia de
trabalho do banco" e a

'recuperação em todas as.
'

378 agências, das quaís 11
'

no Norte. do Estado. Foi,
informado que a pat:ti-r'
do dia 12 de novembro.
as aplicações feitas, no
ex-Sulbrasileiro, que' so�, "

freu intervenção do Ban:'
co Central, serão libera
das .aos credores, a pri-'
meira parcela em 20% do
vaior e as demals 10%, ao"
mês ficando, no entanto,
40% das aplicações para à.'
formação do capital so
cial do novo banco, ,.�P
forma de, ações.

, .. Troca' .2, ·Troo,a ._ ,distribui' ': :'sãm8n'ß�,,'�,ftSG,áJrzada8

NOVOS PROJETOS A
BRAS�LIA

"

.ao passo que as sementes estas não precisam ser
de arroz já foram todas ressarcidas.
distribuídas e a Cidasc Some-se .a isto a' even-
tem- um pedido de reser- tualidade da' perda de
va de mais 2.000 quilos. mais de Cinquenta por
O técnico da Cidasc enu- cento da safra, por ad
mera as v-antagens do Pro- versidades climáticas ou'
grarria Troca-Troca, ob- pragas, o prazo para a

servando que o' agricultor devolução do produto é
não desembolsa no ato da prorrogado: para o ano E�

aquisição, tem a certeza guínte. A Cidasc ainda,
da semerite ser fiscalizada dispõe de sementes'

,

de ,,:
e,' ainda por cima, caso' milho e' feijão, 'mas, ,"-"
ocorram problemas de procurá é bastante .acentu-

,

germínação das sementes,
'

ada.
,

Haditação - Comissão Técnica .

Rua Reinoldo Rau, 61 - Fönes 72-1390 e' 72-2321
,

(Crecl 643-J)

1 apartamento no Edificlo Hass
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 19(} (

3 apal tamentos no Edifício Honduras
RUR: Cuilherme vyeege, 72

2 aparlamenlos no EdifíCio Santa Terezinha
Rua Rehioldo Rau, esquina com João Piccol1, 166. c'

1 apRrtamento no edifício Bergamo
Rua Reinoldo Rau, esquina COIl) João Piccoli, 166

1 apartamento' no Edifício Jaraguá
Rua Preso Epitäcio Pessoa, 111

Diversas C:'as�s e terrenos
em diversas localidades

Fornecer sementes Iís-
A Secretaria da Fazenda divulgou os mcices de calizadas . de ar-

participação dos municípios (provisórios) na arrecada- roz, feijão e milho em

ção do ICM, para 86. Jaraguá do Sul tem o terceiro caráter supletivo aos pe
melhor índice do Estado (3,61994), sendo superado a- quenos agricultores; re

perras por Joinville(12r70524) e por Blumeneu (10r81?24). cebendo, em troca, produ
O crescimento econômico de Jaraguá do Sul íoí de tos comerciais por ocasí-
265,13%r Joinville 235,84% e Blumenau 234,50%, ano ão da colheita, é a prin
passado. , cipal finalidade <lo Pro-
" '. Os números atestam a liderança inconteste des- grama Troca-Troca, da
ses' municípios" onde Jaraguá se sobressai. O' movi- Secretaria da Agricultu
mente' .da nidústria, 'comércio 'e agropecuána, de 1984; 'ra de Santa Catarina. Pa-

'

foi deTrS 3GB.420.6t2;250: Como dado curioso, a a- ra cada quilo de arroz o

"ilJ:lculti,ua contribuí corri' 4r5% :'da economia e apesar "produtor devolve ao Es-
'de Jaragua ser sssenclalmente "índustríel. é à municí- .tado 2,5Kg para 'consu�

'pio .da região que detém' melhor desempenho neste :

mo, para cada quilo de
setor:'

"e

semerite de feijão devol-
Mas apesar de ser uma potência econômíca, não ve 2 quilos e, para cada

ô é; íníelízmeute, em termos de representatividade quilo de milho, da varie
politica, que está restrito a poucos cargos no GovernQ dade Empasc, 'devolve 4
do Estado e a apenas, um deputado. O munícípío, nes- Kg e, da variedade Agro
te aspecto .perde de longe para outros de menor ex- ceres híbrido, 7kg, dada a '

pressão econômica, cujos representantes brigam por sua alta produtividade. O
recursos, e melhorias. Aqui, nínguém põe a,boca no Programa faculta ao be-,
trombone. riefíciará, o pagamento,

Sobre representatividade, aliás, é muito notada a à época marcada, em di
falta de partícípação dos vereadores .de Jaraguá do nheiro, se assim preferir.
Sul em encontros e solenidades. Para axemplíficar. co- De acordo com Ivo AI
mo 'município aníitrião, com quinze vereadores, ne- ves da Silva, da Cidasc
nhum compareceu sexta-feira a assembléia da Amvali, de Jaraguá do Sul, o Tro
no Bäependi e sábado, apenas três no encontro da A- ce-Troca destinou ao mu

vevi, em (;llaraminm. Precisamos dar o exemplo, se- nícípío, este ano, 8000
nhores,

'

-

kg de arroz: 200kg de Ieí-
O Ministro dos Transportes e sua troupe, chegam

'

jão, e,' ainda, 2.000kg de
a Jaraguá do Sul PQI volta do meio día, ,O prefeito milho, sendo que o feijão
Durval Vasel prepara. uma grande recepção, com taí- e o milho foi inicada es-,

xas, muita música e discursos. O Ministro é tocador ta semana a distribujç�(',
de"gaita e se sobrar uma beirada vão até colocar uma

TodeSchini no colo do homem. Mas a ugaita" maior

é' ele que trará: Cr$ 1 bilhão para a construção da ci
clovia..

Na assembléia da Amvali, alguns prefeitos denun
ciaram o boicote qUE; as Câmaras Municipais fazem aos

projetos do Executivo. Barra Ve1ha foi o que mais cri
ticou asperamente os seus vereadores: Há divergên
cias dentro da própria bancada, situação que também
enfrentam, em menor escala, os prefeitos de Jaraguá
do Sul e Massaranduba, Com os demais, "alles blau".

'" O Ministério das Comunícações tem prazo de 60,
dÚ1S para reexaminar, caso a caso, os atos de outorga
de concessões para exploração dos serviços de rádio
e TV, detendos no período entre i?/ou!ubro/84 a 19
de março de a5. A determínação foí. o presidente Sar
ney e dentre os atos será reexaini�ado aquele que ou

torgou o Canal de rádio FM para Jaraguá do Sul.
.

Balduino Râulino, secretário de Turismo, participou
terça�feifa, na 'C:p;tàl, da réunião :de 'avaliação de no

vas proposta;; para () tuúsnio ferroviário, iniciativa

que' partiu de JEl.raguá do Sul. Decidiu-Se em reforçar
a divulgação nos centros emissores de turismo e na e�

laboração de matelial informativo sobre o roteiro. O

projeto é virorioso: deu certo,
.Faleceu quarta-feira/ aos 79 anosr no Rio d,e Ja�

ne:ro, o ex rJresidt>nte Emílio Garrastazu Médici, o

presidente dos milagres, É da sua época o milagre e

conôm�co bwsileiro, segurançae cleEenvolvimento, Co

pa do M(�xico de 70, censura, Transamazônica, Mo
braL ponte Rio-Nit(�rói, entre outros. Governou O·

Biasl!. d� outubro .. 69 a março-74. Foi sepultado no dia
segUinte" õ

'DE COCHEIRA: O ex-prefeito' Viétor Bauer, .em-,
hor� Jora da pOlíttCil1 acomp�llih.a avidamente os lan-
ces do tabuleiro politico local -e estadual. Não

abre o jogo, e é tido para muitos como "morto"
politicamente. Mas tem uma: ,se deixarem, Bauer po
derá conCOrTer llovamente. E a prefeito, inclusive.

preretto Durval Vase�
Foi concluído esta St.

mana, o projeto a ser en

caminhado ao Ministério
da Agricultura, pleiteando
recursos da ordem de 32.
mil ORTNs, para a aqui
sição de uma patrulha a

grícola mecanizada, com

vários equipamentos, pa-
ra atendimento aos agri-
cultores do municípi-o. A
reivindicação será entre

gue em Brasília, em mãos,
ao ministro Pedro' Simon,
pelo prefeito Durval Va
seI, que, também, enca

minhará um outro proje
to, ao Planasa, para a ob
tenção de recursos finan
ceiros para as instalações
elétricas e hidráulicas da
Estação de Tratamento de

Agua do Samae, que vem

sendo ampliada e que per
mitirá,' quando concluída,
,o aumento da capacida.,

de die produção,' de 75 li- "I'tros segundo atuais para
112 l:trbs/segundo. ;__---------------------

A Associação Comer
cial e Industrial de Jara
guá .do Sul marcou para
o dia. 28 de outubro, às
18 horas, a sua assem
bléia geral ordinária, pa
ra leitura. discussão e a

provação do relatório da
diretoria e do balanço fi
nanceiro de outubro/84 a

setembro/85. Na mesma 0-

portunídade, o Conselho
Deliberativo vai se reu

nir/ para a eleição da no-.

va diretoria qua regera
a entidade no período ad
minístratívo outubro/85 a

setembro/86.
A entidade, principal

engajada na luta para a,

salução do' déficit habita
cional- do município, cri
ou uma Comissão Técnica,
coordenada pelo empre
presárío Euclides Emmen-
doerfer, buscando fór-
mulas para o aumento de
moradias, através de to
dos os canais disponíveis.
,A Comissão reúne-se bi-

V E N DE
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