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JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SíMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

Jaraguá forma o movimento da Fraternidade Cristã

Está previsto para o dia
10 de dezembro, o tér
mino das obras da Casa
da Cultura de Jaraguá do
Sul, da Sociedade Cultu
ra Artística. A diretona
da

.

SCAR, vai utilizar o

salão de exposições nos

dias 03 e 05 daquele mês

para a audição dos alu
nos da Escola de Músi
ca, como tradicionalmente
ocorre todos os finais de

O movimento vem ga- anos. E as inscrições paranhando corpo em Jaraguá o ano letivo de 1986, se-
do Sul e será feito um ca-

rão realizadas no mesmo F· d Artesanato na ,praça"dastro dos doentes e de-
local, nos dias 10, 11 e

eIra o
ficientes do município, 12 de dezembro.' til'

....

procurando, com isto, re- A Se_cretaita de Edu- trações culturais, como a" presença' de -palhaces.
uni-los pare reintegrá-los cação, Cultura, Esporte o Varal da Poesia, apre- _às 15h30, apresentação do
na vida, libertando-os A abertura com a 1- e. Turismo realiza neste sentação de Jacó, o Má- Grupo Musical Arco Iris

.

da mentalidade de assis- nauguração oficial da Ca- � sábado,defronte a Prefei- gico, às 9 horas" show d� ,�, também, a. apresentação
tidos e proporcionando- sa da Cultura deverá a- tura Municipal. a Feira bandoneon' às 10 horas, da peça' "O Rapto das Ce-:
lhes à confiança em si contecer somente em mar- de Arte e Artesanato do �s 10h30min � conjunto. _9�nªhf!�(., pelo, '<:�rY:P9',ßc;
e a ser participante. ço, jun}amente com o 31,> mês de outubro. que terá, de citaras de São Bente-. Teatro, do, . C.E.HQ}�do·
Segundo dados estatís- Salão !.'araguaense de Ar- além dos artesãQs com cl do Su.l, com músicas jõic', MarceUtnQ' : Conçähres

�icos, �ão' perto de 500 tes prásticas. O Salão
, de�.venda de seus artigos. a- 'clóricas e p�pulares; 1411,' (7:�, s��:i,�}.1.:i::��q�s. ��. h:.

Contribua com a natureza. Seus filhos e netos agradecerão. Arfama,i:·Expi,,:C;rol11ados
----------�----------------�----�-------�-------- --���..�----���=-�-

No próximo día 27 de
outubro, durante a missa
dominical das 9 horas na
Matriz, será fundada' em

J�J;'�guá do Sul a Frater
nídade Cristã de Doentes
e Deficientes (FCD). O Ir
mão Arcângelo Postal,
diretor do Colégio São
Luís, está conduzindo o

processo de fundação da
FCD, que é um movimen
to fundamentado no espí
rito cristão que procura

.
Iazer com que o doente e

deíícíents se desenvolva
em-toda' a sua plenitude.
A Fraternidade pretende
o desenvolvimento ínte-.
gral do doente e deficien
te, fazendo-o tomar cons

cíêncía de seus valores
c<;>mo pessoa e ajudá-los
na própria promoção atra
vés da amizade, educa
ção, trabalho e dos con

tactos pessoais, chegando
a. ser membro da engre
nagem da sociedade.
No Brasil existem du

zentos grupos de FCD, se

gundo o Irmão Arcângelo,
dos quais treze em Santa
Catarina, onde os frater
nístas começaram a atuar
em 1977. Durante a fun
dação da Fraternidade em

Jaragué. do Sul, no dia
27, os seus objetivos, a

tuações e 'propostas serão
explícados à comunidade,
durante a missa das 9- ho
ras, pela coordenadora
regional Enelíta Thomez-.
zoní e Ceci Valker. arn

bas deficientes. A coorde
nadora nacional: da FCD

, é D. Maria de Lourdes
Guarda, que está há 39
anos acamada.

milhões de deficientes nó
mundo, xíos quais 350,
milhões no Terceiro Mun
do. Do total de deficientes
do Brasil, mais da meta
de tem problemas menta-

is. No mundo' existem
42,3 milhões de cegos e

a proporção mundial é
de um deficiente físico,
mental ou sensorial por
grupo de 10 pessoas.

Melhorias no Samae
-

�ílgeü1>2 'bL
A equípe técnica do" 'pOrteS; t'ei\,ihdícándo' Ire-

'

Serviço Autônomo MuÍÚ-' éurs6s ;JihlÜlceirG>s C' pará
cipal de Agua e Esgot0' pa�mêrita�âQ a pâralele
(Samae) de Jaraguá do . plped0s, ,eiÍl 'tUas já 'pro--'
Sul, encerrou o levanta- jetàdas, corpo a' que de
mento das necessidades manda: ao Núcleo'Habita
da autarquia é concluiu cíonal da Cohab, Bertha
que o problema é mais Weege e� direção 'ao .

grave do que, se ímagína- Garibaldi e a José Em
va em termos de obras e mendöerfer e a João Pla
investimentos. 'Afora a ninschéck, ligando-as ao

ampliação da Estação de Jaraguá Esquerdó.
Tratamento de Agua, cu-

.

O'Prefeito' iilförmou ao

jas obras civis já toram "Correio do Povo)'; ainda,
iniciadas, o sistema ne- da ida a, Campo Bom, no

cessita a extensão da adu- Rio Grande' dó Sul, dos
tora em cerca de dois qui- secretários' Afonso Pia�
lômetros, extensão da re- . zera Neto (Obras) e A-ris':
de de água em maís

.

-20 tides Panstein
.

'(Plah'éJa-'
quilômetros e .a constru- mente), pará 6qs�rv�reín.
ção de um terceiro reser- detalhes' técnicos" "da" ci
vatório para o atendimen- c1oViä.')á existente. tida
to á região da rua Joín- como uiná dé),s mell'i�fes.
ville, em caráter' urgencí- da Ame,rica' do Sul, 'l?a.ra
al.

'

aplicação nq. 'ciclovia 'a

ser construída ein Jaraguá
.

do Sul. Acrescentou
-

Va
sel que as obras no acos

tamento
.
da BR-280 deve

rão iniciar-se na semana

que-vem, pelo
-

DNER e.

que, a. draga, nas poucas"
semanas 'em que está em

operação;' já retíróu maís
de 8 mil cúbicos de areia,
no Rio Jaraguá. fundos
'do Agropecuário;

Na Ferj, 105 vagas para
,. 8'6

A Comissão Técnica do' dencíar à Cédula 'de Iden-
,Vestibular da Acafe de- tidade.. (a. original e uma

terminou o período de 4 fotocópia).
a 14 de novembro para a- prtmeíro passo será

que candidatos de todo ir pa.g�r a;:Ltaxa: de inseri
o Estado possam fazer su- cão [correspondente a

as inscrições para o Con- 65% do valai' 'da ORTN
curso Unificado, que se- do mês de novembro/8S)
rá realizado nos dias 13" na' agê;ncia do Besc,
14, 15 e 16 de janeiro do A Perj-ofereceräpars 86.

próximo ano, símultanea- ,lOS novas vagas", sendo'
mente em 18 cidades. Pa- 65 par. aadministração de

empresas e 4Q para Ciên
cias contábeis .

De aéordo com o pre
feito Durval Vase). o cus-

.

to das obras, a preços de
hoje, gira em torno de
Cr$ 2 bilhões, recursos

esses que o município ten
tará em Brasília, junto ao
Planasa. O Executivo Mu
nicipal vai, também," re,�
meter um novo projeto
ao Ministério dos Trans-

neste .. sábado'

r;
EM NOVEMBRO, A FESTA DAS FLORES

")

o Circulo de Orquídöälos de Jaraguá do
Sul, com o apoio da Secretaria de . Educação,
Cultura, Esporte e Turismo do Munícípío, vai
realizar de 15 'a 19 de novembro, a 3� Exposição
de Orquídeas, Bromélias e Plantas Ornamentaís,
a Festa das Flores/85, no Pavilhão Artur Müller,
do Parque Agropecuário. A exemplo de anos an

teriores, os maís belos espécimes da flora, exis
tentes na região, serão mostrados ao público,
principalmente as orquideas, que se constituem,
nessa época do ano, num. grande espetáculo vi
sual.

Será patrono da Exposição o professor e his
toriador Emílio da Sllva, uma homenagem do
COJAS pelo que realizou em prol de Jaraguä do
Sul. No día 16,' na Sociedade 25 de Julho, o Baile
das Flores e Concurso de Rainha, será outra a-

. tração, anímado pela Bandínhá Real, de Pomero
de. As inscrições de candidatas estão abertas na

SECET.

�------�-------------�

Obras da Casa
em

'da Cultura
dezembroterminam

Artes não será realizado
este ano, em função, da
Exposição de Artistas
Plásticos de Jaraguá do

.

Sul, marcada para a Capi
tal do Estdo, no período
de 21/novembro a 06/de-
zembro, na Alfândega,

.

patrocinada pela Funda
cão Catarinense de Cul
itura e onde estará a mos

!lra a produção cultural
'dos artistas nativos, de
..lIaraguá.

ra fazer as inscrições os

candidatos devem provi-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jar�gu' do Sul �mana d_e 19"a 25 d,e eutubro.de 1985. CORREIO

LOVR.D� �,� AGORA :e SENHÓiiA' MARTINS, '

S4bado� pas'Sado,."na Capital do Estado, mais precisa
.té.' em Bar����\nÖ Jardim das Acácias, .receberam a

;i>�rtir" das-,'l:,tr'hol� seus patentes e amigos, quando,
silvIo' e Lourdes foram cumprímentados pelo seu de

'$tf.jo: de vÍ:v-éf J;lá: ..socíedade. segundo os ritos sagrados
dê Deus edos hOmens. Lourdes Maria é a ,competent�
sécretária�'�Qc'��kr da Besc S/A. - Corretora d�. Se
guros e Ä9.rp,m)stfadora. deBens - BESCOR e, Sílivro
Garciá- Mª-uiit('é,-.o: valoroso militar da Base Aérea do

florianópol,i§��,j;�\'ö destino �in día Iez' cruzar os seus

caminhos.' A .. -partír de entãö passaram a percorrer a

longa estrada 'da vida, onde acontece de tudo até se

éhêgaY ao 'cradiQ�,.·�b-e�:r .. de entendimento e do

am:br;::Fó�,� ..<lo4���oI).�����O día' 12 de outubro. de

85,' data q,ue"fi�' eternamente marcada, em suas vidas.

Bonltõ"",(ránéõ' e �leal;�'röf' o cömumcado de" seu novo
-, ßri.la�e

.

étoS ';(:-ôlégäs: ,:Cdm' a devida licença dó distinto
casàl(-t�:nscrevf:j.nr��:â t.LparUtipação e convire" para
o:átö deJsnas uniõe'$':����PO*: dê rnaís de sete anos tli

vi(Ünd�'có-beitor; Q,'pãö;'de cadadía e, inumeroso pro
blemas e,' Graças ia Deüs"vepcendo, resolvemos reafir

mar, agorà- perante aEeí dos Homens que o nosso a

mor e desejo 'de peimàIÍecer juntos é o mesmo que
em·24.Q6::18 nos'levGu a "Juntar nossos frapos".
Ao' Silvio, e':'à. Lourdes· Maria, os cumpiimêntos do pes
soal da BESCÖR� e do Besc Clube, a que prazerosa
mente se juntéf. â redação e o pessoal da gráfica

.

do

"mais ant-igo" "d�r Sqrita c.atarina.
-, I,.�-:'. -:;:' �"";�� _�'::':':!�-�'. :'

ASS. DH,SENHdRAS DE ROTARIANOS FAZ
';_-. ',. RÊlJNt\o DE TRABALHO,",

,- ..
'

."

A Associação de:: Senhoras de Rotarianos realizou dia
9 de outubro' de',l985, importante' reunião de trabalho
em Balneário dé:�Cambor-iú, com a presença da Vice
Coordenadora Nacional, 'sr�. Elke Willecke, de Blu
menau e' da> Coordenadora 'do Distrito 465,Sra. Nair
Mäciel',' de Baln/lCamboriú. A reunião estiveram pre
sentes ,�s' sras. äé FlorIanópolis, 'Itajaí, Penha, Piçarras
e Camboriú; e os' trabalhos alcançaram os seus redi"

obj�tiy-Os. ," .\' :',

.� -"ri '�, ,"'

.• ::,. '-:
� �

,;l"�Ínªê' :Coruja
.

':Rêcebendo.aS 'últbrlu novldàdes para (> verão:
, ,

artigoS 'OOeD:tls, bljouterias, perfumes,
'conjUntós de baUzàdós, sapatinhos. Venha nos,

.

visitar.
· RUa Barão do Rio Branco, 168 _ Fone 72-0695

,'. Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças, prataria
e artigos ein oUro ,é na

Relojoaria, AVENIDA
"Seapr,e' um bOl!ll preseu'te à sua. escolha".

Na MareChal, 431 • ta Getúlio Vargas. n° 9

. Dê Dores a quem YOC� �a. Decorações
de Igreja e, HlIo, lMIqués, arranj�s", plantas

· ornameataJs, cOin estrega a domicilio. Atem!ir;;,�n
.

to 'PQr profisstonal no ram'o.

Cas.a das Flores
Av. Mal. Deodoro 'n' 1.12t, ao lado da Praça

, , .

.'-�uI Harris
FiUahlteluQldo Rau 606 .;.' Edlfic10 Santa Terezinha

..
' . �.,. '. ,. .'

. :Celtna C'abeleireiros
At.ndimentQ. unissex; Experiência comprovada em

cortes, penteado., maquUag�ns e tratamento ca·

pilar. com aparelho' iAfra-vl01eta. Profissionais
ältamellte .êspedaltmd08. '

.

Riif�Cfiao di SIlvá"": FQne 72,,2165-
·

ao ;1.tI� et. (SJd,a EtóDõmlCa

o Bons Clube Cidade filos de Jaraguá do Sul, Quem circulou por Ja- � ...
,

Industrial, transa para o realizará dia 16 de no- raguá do Sul nó ínícle da ,.

dia 26, próximo sábado, vembro, na- Sociedade 25 semana, foi a famose du- :;;
às 15 horas, o 7° Concur- de Julho, o Baile e Con- pla Jane e Erondy., que:..'i
so Bonecas Vícas, pro- curso Rainha das Flores após recente show, fica-.i
moção beneficente" no

.

85, com a BandiIiha Real, ram maravtlhados ,pelo j
Clube Atlético Bae- de Pomerode. As inseri- nosso povo,_ pela cida<l,e)
pendi. Vinte ,e cinco ga- ções para o Concurso po- e pelo que ela produr.-Elt§�i
rotínhas foram Inscritas. derão ser feitas na Secet, São fãs das nossas Iilalh� ,:
sendo elas: Alessandra caril a- Srta.' Sandra Píc-

.

e manifestaram desejo de ,'.
Carín Sprung, Alexandra coli. mais vezes para cá vísí- ':,

da Silva,
.

Aline Nunes, A jovem Cristiane Ma- tar. .-' -�'-'_"

Carla Bartuscheck. Caro- gaU Marcelino, estucan- 'Casamentos: -hoj'ê':- .; d��
line Níumann, Celíne te do Divina Providência 19, às 17h, em 'São:Jud�l's ,..,

Sprung, Cleide Sônia So- e vencedora do Concur- Tadeu, Dárcío Eggert/lfm
ares e Cristina Araújo. so Garota Atlântída, re- Conceição .Macedo. e/':àSJ.

E ainda Dayana Vassel- ,ipljJsentará Jjut.guá do 18 horas, na Capela Nbs:�::
laí, Deise .Léa Staheling, Sul na 41:' Pesta Estadual sa Senhora das Gi;aç&�ii\�
Eliane Engelmann, Per- da Banana, dia 26 prõxí- , na- Barra, Adalberto AltJ-="
nanda Pauro, Giseie Hass, ma, em Garuva, com o a· izio . Rengel/Marlí : Gutz.... =

Greice Scoz, Ivone Gaed- poio da Secretaria de Tu- Felicidades aos jovens,
ke, Lízíana Stavís, Luci- rismo. Ano passado con- casais.

,
., :, ,.

ane Bertoír, Morgana correu a
.

bonita Fedra .A maior e melhor � r��.:;
Brandenburg, Nieolle An- Konell,. cepçãe ao Mínístre Afion<
dreatta, Rosêngela- Oeebs- so' Camargo Neto.. , 'do�,,:;
ler, Schlrley Wolff" Tal- o Governador de Rota- Transportes, sábado Í!r:.':
ana Laube, Taiane da Síl- ry," DistIiito,· 465',' Aldo timo, dentre as clilades;,
va, Talita Temazellí e Ta. Massih, visitou sexta-fel- que visitou, foi a acontec
mara Nagel. ra o' Rotary Club de Gua- cída, em Jaraguä do. Sul;.
Nomes de A a Z da so- ramirím. quando quatro FPi- o próprio Min!�tt;�L

ciedade jaraguaense e da novos companheiros Io- quem eonädencíeu '., ai av,

região, marcaram presen- ram emplacados.. Tercísio
.

mígos. .�

ça no Baile' Branco d'J Fischer. Sérgio, Setta, 'A-' Está marcado pa�õa.: o,�
Clube Atlético Baependi. depor Bertoli e' Diomar d'a: 09' de .n(Wem-jjro� h\>",
sábadó" quando ,19 lindas Soares. <0 ex-governadúr Beira Rio Clube d�··...�am,""
meninas-moças debUlta- de Rotary, Dario M.:l.cieL po. a :2a Noite do ,B!'l��i:·
:ram e foram apresentadas ,também marcou presença. quiE,'to.. A rapaziada, �s,ti).
à sociedade. O evento so- prepa'randQ com ca",i,pn.) ..

cial foi um sucesso, com Anole: de 2t'jnovembro o qcontecimento, que,,3cw-
muita graça, charme, Oe- a 06idezembro, a 'Ftinda- dúVidas, seFá um ,sucess,O-�
leza e encantamento das ção Catarínense de €ul- ,Aniversariando: ,na ,��.<,
debutantes. hira', através de Udó pi,taI- do Estado, o ver.eu-.

O presidente Zigmar W'agner, Irá promover' na dor Gilberto' da Rosa, di!}',
Raeder, do Rotaracl Club A�ândegar em Flor.ianó-. 19 (hoje)'.. , Ele tem, paren
de Jaraguá do Sul, convi- polis, uma exposfçã'O dos, tes, reSi'di�do em J-ara��:
dando para a palestra artistas p-lásHeos- j,a:ragua- I

No Cine JaraguéÍ',: de;
"A Juventude e o Rola- enses, mostrando assim 19 a 24 próximo, a €om�:,.�,
ract", dia 24, às 20 ho- a produção cu�tural dQs di� �'Os bons tempos ,:'vol'-: ,

ras, no Centro Empresa- artistas nativos na
,. Çapi-. dar-am', Vamos goza,r :,Pl.r-'

rial, sendo palestrante (> tal do Estado. Exce'enfe! Ira vez':.
rotariano Francisco Juan

Péricas, do R.C. de Blu
menau. A coluna agrade
ce o convite recebido.
A Casa d,a Am:z2d,'

que tem à testa a d n:,i·
mica Nininha. programan
do para o início de no

vembro,- o Bazar de Na
taL com renda destinada

para o Natal da Criança
Pobre do Rotary Club,
SerãQ vendidos en�ei'es
de natal. lembiança8�_ bo
lachas, toalhas e eutros,
Breve á. coluna ,dá maio,

res detalhes.
'

".

Outra promoção da Ca
sa da Amizade é (} Bazar
da Pechinchà, com a mes

ma finalidade. RoupaJ.
sapa.tos, bolsas, br:nque
dos, bijouterias em de
suso, poderão ser doados

para o Bazar, bastando,
para tanto, comunicar pe
lo Fone rZ�0862. As lo

jas, que queiram desfa
zer-se de artigos fora de

. moda, poderão também
, colaborar.

'. O Círculo de Otquidó-

Gente
DO POVO P�GINA 02

& 'I'
.'

.

'f
.--....

,
,--.- ,;_ .. , - -_ .. _.���:;,::

n ormaço�s .. ::

I. :eCOS' DO ENLACE SERRATINE _

o -:-cliché fixa um alegre gnipo em com,panhia do� "

noivoS Grace e ,Cesar. Depois de uma toca.ote ..

cerimôn1a religiosa na Igreja do Colégio Catari�.,.,
nense, a recepção', �o Clube Doze de Ago,sto- qué :

lotou totalmente. A foto Il)ostra os co�po,nentes
do grupo: em pé, da esquerda pftra a direita o

dr. Everton da Luz" nosso diretor Econ. Eug�nio.
. ..

Victor Schmöckel, a jovem esposa Grace Serra-:.� :é"

tine Grubba, o espo!:'o Dr. Cesar. Augusto Grub-; ,

i ba, o dr. Nm·ton Candemio' Pereira, a espos�a"
WaI1da e o dr., .Osny Lisbo,a, Sentados: a. S-ra� ::'

Rosi Laus da LU'l�, a Sra. Brunhilde'· Mahn·k�'Sch-.-- �,�
möé�elr a Sr��<l}?th ,ßrau�i e f;lßra. Maria Isa,�r�.;: i�Tavares Per-�i·jla;� �i' '.,: ,.1 .o',

--------�----�---------------------------- -
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_J-::-a_ra-::g:-:Uä:-·_,.d:-O-:S:-U-:l s_em_a_D_a_de_1_9_a_2_5___"de_'_O_Utubr_'_O_de_.;1_98:5_:_,__.: C o R R E I O . D O� P'O-VO
.

.� , . '�. 'PAGINA '-03

BJWl�8���AR� Economia Ministrodos Transportes assinou-convênio/ciclovia
Está á princípio prevista para o dia 22 de novem

. bro, a inauguração da Agência do Bradesco em Gua
ramírím.que funcionará em prédio defronte a Delega
cia de Polícía. De acordo com o sr. Bruno Behling, ge
rsnte da Agência de Jaraguá cio Sul do Bradesco, a

nova .ínstítuíção, bancária deverá empregar de 15 a

20 Iurlcíonários.sendo autônoma e, cem isso, o Brades
co resgata uma divida antiga com o município 'vizi

nho, desde a incorporação do Banco Inca. Afora o

Bradesco, Guaramírím conta com agências do Besc,
Bance do Brasil, Caixa Econômica e Bamerindus.
Tlt1�S EMPRESAS NA EXPOLAR

. ,.

Com a participação de cem empresas. foi aberta
no dia 11, na Cítur, em Balneário Camboríú, ala Ex

posíção Catarínense de Utilidades para o Lar (Expo
lar). Um grande número de fabricantes e lojistas de
todo o Estado estão' expondo .. os últimos lançamentos
em utilidades pare o lar, que vão desde materiais de

construção até cama, mesa, banho, móveis, artigos de

decoração, cristais, eletrodomésticos e brinquedos.
De Jaraguá do Sul participam três empresas: Persia
nas Perflex, Menegottí Máquinas eElite Móveis e De

corações.
FECARROZ / MASSARANDOBA

A· 1 a Festa Catarínenss do Arroz está oficialmen
te confirmada para os dias 31 de janeiro, 19 e 02 de
fevereiro de 1986. Nesta festa pretende-se mostrar o

potencial agrícola, industrial e humano que Massa
randuba e região possuem e, para tanto, já foi for

mada a Comissão. Organizadora: . coordenação gérÇlI
Herbert Gehrke, indústria e comércio Silvério Orze.

chowski, agropecuária Antônio Pílgueíras, dívulgacão
Alfredo Vavassorí, segurança Ivaldo da Costa, finan

ças Odenír Deretti, lazer Sebastião Cúrcío, serviços
gerais Adão Brych, alimentação Francisco Schmitz e

recepção Claudia Eccei,' Darci Bramowski e Irmã Çélia:
KOHLBACH S.A. EXPANDE

A Kohlbach S.A., está construindo um novo bloco
denominado de fábrica III, com área construída de 6.

500m2, onde se concentrarão todas as operações de

armazenagem e preparação dos produtos para o trans
.

porte. Após a conclusão desta unidade, a capacidade
de produção da empresa será aumentada' para 4.500
motores monoíásíccs _ e trifásicos/dia. Paralela à fá

brica III será montada uma central de despacho total-

mente mecanizada,
.

BB AUMENTA O LIMITE
O deputado Luiz Henrique da Silveira" em telex

as lideranças, íníorma que por SUa interferência, foi

liberado e aumentado o limíte operacional da Agên
cia do· Banco do Brasil de Guaramirim, na ordem de

Cr$ 1 bilhão, para a área industrial, comercial e agrí
cola. Tal limite poderá . ser extrapolado em oportu
nídade futura.
CENTRAL' PBX. DO SPC

Deverá entrar em operação na primeira quinzena
de novembro, a Central Telefônica PBX, adquirida pelo
CDL ao SPC, por Cr$ 103 milhões e que proporciona
rá. maior agilização no átendimento as consultas das
83 empresas associadas ao Serviço de Proteção ao

Crédito. Disporá de 100 ramais e de 70 linhas privati
vas permanentes aos associados. Uma consulta, a par
tir de então -, deverá durar, no máximo, 2 minutos.

VISITANDO A CAIXA
Na manhã do dia 10 de outubro, um grupo de 68

alunos do Colégio Fstadual Abdon Batista, de tercei

ra.s e quartas séries (9/10 anos), vjsitou a agênc:a 10-.

cal da Caixa Econômicét Federal, onde foi dado o co

nhecer as dependências do estab�lecimento. A CEF
distribuiu aos visi:tal1te�, .na c:ca�iã(), ba'a� " r"' .....p+""

promovendo também o sorteio de dez cadernetas de

poupança. no valor de Cr$ 1 O mH cada quaL
SC E O SÉTIMO

Neste ano de 1985 até agos'o o Estaclo de SaJl·i).

Catarina Lgura como o 79 lugar na arr�cadação en

tre os demais Estados e participa com 36-9% dê todo

o ICM arrecadado do País. A Região Sul contribui

cóm 19,27% do ICM, encontrando-se o Rio Gra,nde elo

Sul como O 49 arrecadador e o Paraná como o 5°. O

Paraná arrecada pouco mais ,de uma vez e me1a o va-
-

lar ,arrecadado 'por Santa Catarina< e o Rio Gram1e do

SUl ,a:rrecadou, até. agosto, 2,4 vezes O valor recolhi
do pelos catarinenses

o Ministro dos Trans

portes Affonso Alves de

Camargo Neto, o presiden
te da Empresa Brasileira
de Transportes Urbanos
Telmo Magadan e comi
tiva, que. incluía asses

sares, deputados e' o se

nador Jorge Bornhausen.

cumpriram sábado. du
rante o curto período em No palanque. o prefe.to
que permaneceram em Ja- Durval Vasel fez um ele

raguá do Sul; uma exten- quente discurso de agra
da agenda de trabalho. decimento e de afirmacão
Recepcionada pelas lide- à Nova República e

. da

. ranças d'a região na dívi- mudança de mental.dade

sa -de Cuaramirim. a comi-' do novo Governo. que
tiva mínísterral seguiu pa- passou do discurso à prá
ra o palanque armado na tica .. Um almoço. no c.A.
Marechal Deodoro, onde Baependi, selou a passa
desenvolvia-se o 19 Cam-' gern da comitiva míníste

peonato Regional de Fan- rial em Jaraguá do Sul.o

farras, acontecendo ali 'li portunidade 'quando as li

assinatura elo convento derancas politicas e ém
no valor de Cr$ 1 bilhão presariaís do Norte e NOF
(70 por cento da EBTU e deste elo Estado entrega-

. 30 por cento na forma de ram a Camargo Neto me

contra-partida, da prefei- moriais reivindicando i1

tura local), para a cons- construção da rodovia

trução de uma ciclovia de Corupá-São Bento,' único

O trecho ainda não centra
S orçamentos:

.

tado -

para
: pavimentação

--- da BR-280. o corredor de

[municipais para exportação para o porto

86
de São Francisco' do Sul.
O empresário Oswaldo

Pereira, em nome da elas

se empresarial jaragua
ense e o secretário-exe
cutivo da Amvali, Dávio
Leu, em nome dos muni

cípios da microrregião,
saudaram os membros da
comitiva e leram os do
cumentos que pediam o

asfaltamento da rodovia
em questão. O deputado
Luiz Henrique e o presi
dente do PMDB,Pedro Ivo

Campos, discursaram so

bre o significado da visi-

Expirou-se no d la 15

de outubro, a data para as
Prefeituras Muníc. enca

mínharem às Câmaras de
Vereadores os seus orça":

I mentos do próximo exer

cício, estimando a receita
e fixando as despesas de
seus municípios. O maior

orçamento. como é óbvio,
será o de Jaraguá do Sul;'
no valor de Cr$ 90 bi

lhões, seguindo-o Guara

mirim, com e-s' 13,5 bi

lhões, Massaranduba Cr$
12 bilhões, Corupá Cr$.
9,2 bilhões e Schroeder

Cr$ 8 bilhões.
Os mandatários munici

pais fixaram as priorida
des para 8&, .onde a pavi
mentação figura como;

ponto comum na mícror

região, mostrando a preo
cupação para com o em-·

belezamento das cidades ..

O município de Corupá.
segunde' o vice-pFefeito!
Oto' Êrnesto Web.eJ:, teID!

previsto para 1986, a com-·

pra de um micIo-ôti.ibus:
para transporte de es(;:o-,

lares, aquisi.ção de uma.

nova ambulância e terre

no pa.ra a construçãe. dai
nova._garagem para a fro-'
ta municipal e" também,
a construção de um pré-.
escolar na Escola Aloísi.o.
Carvalho de' Olivei,rd,
dentre outros. Educação·
e paviroentac,:ãD .sãQ, os.. í
tens com maior- valor or

çado. para o muniCípio
de SchroedeT� de acof(ilo,
com o prefeito Aldo Ro
meo Pasold.

4.950 'metros, que vai cor�
tar a. cidade no' sentido
leste-oeste. Jaraguá do
Sul. segundo dados oflcí-
ais do Ministério dos
Transportes, possui 18
mil bicicletas e 16.905 veí
culos automotores em cir

culação.

tq do Ministro dos Trans
portes a Santa Catarina.
liberando Cr$ 21 btlhões
à dez cidades.
Affonso Camargo Neto

disse que veio ver "in Ii
co" algumas das cidades
atingidas pelas liberações
de recursos e que sentia
-se feliz por estar em Ja

raguá do Sul. Julgando-se
'também um "ministro ca

tarinense": Camargo 'de
fendeu a integração do
trabalho des governos
federal com o municipal,
afirmando também que
.veio dar as.mãos aopoder
municipal, que 'precisa de
maij, recursos, "pois é so

mente com a descentrali
zação admínístratlva quê
poderemos arrumar o

Brasil". Concluiu dizendo
que .

se pudesse transíor
mar o Brasil numa gran:
de Jaraguá do Sul, tudo
'estaria salvo.

NÃO HÁ RECURSOS
Em entrevista ao "Cor

reio do Povo", no �ae
pendi, o Ministro dos
Transportes, referindo-se
aos pedidos para pavi
mentação da BR-280, Co
rupá-São Bento do SUl. .1-

firmou que não estáv ln-
'

clusa no orçamento do
Ministério" para 1986' e

que, para tanto, não exis
tem recursos disponíveis:
O Ministro acrescentou
que a prioridade é' a con

servação das rodovias fe.:
derais já existentes, para,
depois disso, estabelecer
se um cronograma de o

bras a serem pavimenta
das. Os pedidos, no en

tanto, .serão estudados.

MICROEMPRESÁRIOS CONHECEM AS
CONQUISTAS DA CLASSE

A Associação Comerei- Foto Norteländía e que
al e Industrial das'Peque- para a' microempresa" se

nas e Microempresas do associar custa somente
Vale do Itapocu - Amevi- Cr$ 10' mil, o mesmo va

reelizou na -noíte de quar- lar da mensalidade. E
ta-feira, no Salão Líder. proximamente - acresceu

a sua primeira reunião de ta - a Secretaria do Tra
trabalho com os associa- balho e a Fampesc desen
dos quando foram analí- volverão vários cursos
sados os estatutos e dis- para os microempresários
secados os assuntos e con- da região, totalmente gra
(p.listas ;á obtidas pelas tuitos, aqui em Jaraguá
microempresas. A partiei- do Sul.

pação do quadro assod.d- Oturo benefício que a

livo' foi b�)a, segundo o Amevi coloca a disposi-
IYr,' ,':,�n' c ��oão Peelro ção dos ass.ociados, a.pe-
S'("nbach ac;:rescentanclo sar de pouço mais de um

que a AI'l�cvi já está !e- mês criada, é o convênio
gaFzE'da' (> que a sua dire- com- a CHnici} Santa Cecí�
toria prc-i'mamente irá lia, onde o ássoeiado pa�
marca)' uma audiência com gará som�nte 50% do va

o prefeito, DUfval Vase!. lar da consulta, nas. área:;
para exnor. ao primei-:-o de clínica geral. !tnecoI0-
mandatário dp município gia e pedlatria. A Asso
a qlle. 'lei,<,) e 0- que pre- . ciação, de acordo com d
teN}e a A�f..Ociação. _seu presidente. pretende'

Ste�nba.ch disse também élmpliar esses beneficios.'
(fl'le a �e(,]e da, Amevi fun-. para os 110spitais e den-.·
C;OT'll .proY·30ri,amente na tistas.
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�:Jàiàgül'([o Stil _ Semana ela 19 a 25' (Ie 'oUtübro -de 1985.
-

c e a aar••• POVO ." ..·��--�1 PAGINA 04

ANIVERSAIUANTU da
Fazem anos hõje: 19
Sr. Leopoldo Karsten, Sr.
Lourival Stein, Sr. Arno
Blank, Sra. Ilena, esposa
de Ernaldo Bartel. Sr.
Valdir Luís Holler.
Fazem anos domingo
Sra. Rosália Ayroso, Sr.

Edgar Juarez Schmitt,
Walmor Mannes, Sra. Hil
da Fodi Liesenberg, Her
bert Alperstaedt, em Ita

pocuzinho; Sra. Elisabeth,
esposa, de José Steilen Ne
to: Carlos Pisetta, em

Massarandubat Mônica
Karam, em Curitiba.
Ola 21 de outubro pia 02 de outubro

Felipe Artur, fílho Dr. Daíana, 'filha de Sebasti
Moacir (Regina) Zangheli- ão (Vanir) da Costa. Kar

ni; Samuel, filho Francis- la" filha de Hilário (Hil
co (Kátia)Tàranto;Luciano trudes) Uller.
José Winter; André Lu- '

íz, filho Dr. Mauro (Pns- Dia,03 de outubro

cila) Silva Moura; Emer- Sandra, filha de Arí (In
son, filho Osmar e Celína grid) Enke.

Bartei, em Ponta Porã-MS.
Sra.' Lígia de Freitas Pe
reira, em Fpolis; Elisa
beth Bruner, em Bela Vis
ta do. Paraíso-Pk:' Sra.

Hedwig, esposa de
.

Alwí
no Modre.
Dia 22 de outubro
Italo Cássio, filho Hans
Gerherd (Carla Haake)
Mayer, Sr. Batista Araldi,
Sr. Adelino Holle':r, Sr. Ro
drigo ,

Nícoluzzí, Elaine
Cristina Witkosky.
Dia 23 de outubro
Sra. Marta. Bittencourt
.Lucíano, Sr. José Olegá
río Stinghen, Sr. - Albano
Stephaní, Sra. Renílda
Keíser Seick, Srta Suei y
Hornburg. Sr. Mauro Scki,
ba, em Curitiba, Sr. Se
bastião Ayroso, Sra. Rosa
da Costa Meier, em Es
trada Itapocu.
Dia 24 de outubro
.Sr, Hans Gerhard'Mayer,
Sra. Tereza, esposa de
Guerino Ponticelli, Sra.
Maria Moreira, Ione Bet
li Fachini, Sr. Ivo West
phal, em Jaraguezínho.
Rosana Adélia Gomes,
Áurea Maria Zielonka
Rodrigues, Kristian Erd
mann, Sra. Maria'Ana
Pereira.
'Dta 25 de outubro
Maria dos Santos, Orlan
do Wackerhagen, Sr.
Miguel Kitzberger, Neu
sa M, Maba e Saleie Ma
fia ,Schmidt.

Cir.o's
Lavandari'a

r
I

vai
m u' d 8J

Edital 14.499 de 09.10.85,
Deonísío Gasda e Sandra

Marta Antunes
Ele, brasileiro, solteiro,
inontador, natural de Mas
saranduba, neste .Estado,
domiciliado e residente na

Rua Maria Ubelina da Sil-

NASCIMENTOS

Dia 21 de setembro
Rodrigo, filho de José

(Maria) Koch.

Dia 01 de outubro
Benildo, filho de Rubens

(Irena) Baumgärtel.

Dia 04 de outubro
Rafael, filho de Francisco
(Dagmar) Fagundes. Fran-

cielly, filha de Jorge (Ju-
'

rací) Kasteller.

Dia 05 de outubro
Vanessa, filha de Senno
(Adelina) Gessner. Jack
son, filho de Ademir (Ma
ria)' Gomes. Francieli,' fi;
lha de Anibaldo (Melanla)
Píetz.

Dia·�6 de outubro
Luciane, filha de Orlando'
{Jocélía) Panstein.

Dia 01 de outubro
Andréia, filha de Valdir
(Láudete) Gaedke. César,
Iilho de Amarildo (Sueli]
Formigari. Ana Paula, fi
lha de Marcus (Inês) Sch-

"

euer. Rodrigo, filho de
Rubens (Teresínha)' da Sil
va. Marciano, filho 'de
Nilson (Anita) Klein.

Dia 08 de outubro
Robson, filho de Sérgio
(Lúcia) Pereira. Elton, fi
lho de Ilton (Rosane] Hof
fmann. Ariane, filho de
Marco (Maria) Wunder
lich. Valderes, filha de
Valdir (Jurema) Bertelli.
Luciano, filho de Reinal
do' (Annagrete) 'Richter.
Noeli, filha de Paulo (Si
ria)

.

Kinelt.

Dia 10 de outubro

�cheila, filha de Irio (1-
Iaci) Böder. Paulo, filho

�e Silvio (Solange) da Sil�
va. Airton, filhO' de Air
ton (Benta) Pinheiro. Fer-'
nanda, filha' de Ivanir
(Célia) Rita.

Dia 11 de outubro
John, filho de Emanuel
(Lucinda) de Souza. So
raya, filha de Pedro (Sa�
bina) Ferreira. &

Proclamas Cas'lmeulo ada e residente em Rio
Cêrro I, neste distrito, fi
lha de Adolfo Kopsch e

MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Oficial do R� Ana Lora Strutz Kopsch.
gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguä. do Sul, rls- Edital 14.508 de 15.10.85.
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em Altamir Faust Corrêa eCartôrie exibindo 0& documentos exigidos pela lei, a fim de se Célia Regina Pamplonahabilitarem para casar. os seguintes.
va, 42, em Vila Lenzí, nes- ra Leböck : de Oliveira: Ele, brasileiro, solteiro,
te distrito, filho de Mar- Ela, brasileira, solteira,' técnico mecânico, natu

tin Gasda e de Anna Pra- cabeleireira, natural de ral de Paulo Lopes, neste

wucka Gasda. Ela, bra- Luís Alves, neste Estado, Estado, domiciliado e re

síleíra, solteira, balcoms.- 'domiciliada e residente sidente ná Rua João Pla

ta, natural de Blumenau, na Rua Henrique Mar- ninscheck, 94, ap. 06, nes
neste Estado, domiciliada quardt, 575, ßesta cidade, ta cidade, filho de Joa

e residente na RUa José filha .de Alecio Baptista quím Gregório Corrêa- e

Emmendoerfer, 1.648, nes- da Costa e de Palmira de Augusta Faust Corrêa.
ta cidade, 'filha de Dalgi- Machado da Costa. Ela, brasileira, solteíra,
sa Antunes. auxiliar de escritório, na-

Edital 14.500 de 10.10.85. Edital 14.504 de 14.10.8,5." tural de Jaraguá do Sul,
Cópia recebida do Cartó- Sérgio Mrygllod e Sonia domiciliada e resídente
rio de Pomerode. neste Negherbon

.

na RUa Epitácio Pessoa

Estado. Ele, brasileiro, solteiro, 2.190, nesta cidade, filha

Nivaldo Raasch e Irls almoxarife, natural de An- de José dós Santos e Pani
Steinert tonio Olinto, Paraná, do- plona de Ernestina Fo

Ele, brasileiro, solteiro, mícíliadó e residente na di Pamplona.
industriário, natural 'de Rua' João Wiest, '251, nes- Edital 14.509 de 16.10.85.
Pomerode, neste Estado, 'te cidade, filho de Wla- Gerold Volkmann e Clda
'domiciliado e residente na demiro Mrygllod e Ele- lia Steinert.
Rua Dr. Wunderwald, 1. na Zalewski. Ela, brasí- Ele, brasileiro, 'solteiro,
243, em Pomerode,' neste leíra, solteira, - operária, operário, natural de Jara
Estado, filho de Victor natural de Dr; Pedrinho, g.uá do Sul, domiciliado e·
Raaseh e de Amalia Rfl- neste Estado, domiciliada residente em Rio Cerro
asch. Ela, brasileira, sol- e residente na Rua Joa- II, neste distrito, filho d!,�
teíra,

.

industriária, natural' quím Francisco de Paula, Alberto Guilherme Rei
de Jaraguá do Sul, domi- 140, nesta cidade, filha nhaldo Volkmann e d,�
ciliada � residente em Rio de Erico Negherbon e de Edit,h Borchardt Volk
Cêrro II, neste distrito, Ii- Agnese Negherbon. mann. Eia, brasileira,
lha de Arnoldo Steinert e Edital 14.505 de 15.10.85. solteira, do lar, natural de
Dora Spiess Steínert, Alírío Dalri e Odlnéía Pomerode, neste' Bstac:lo,
Edital 14.501 de 1UO.85. Luíze Biernazki. domiciliada e residente
Arí Luchtemberg e Dirce Ele, brasileiro, solteiro, em Rio Cerro II, neste
Raboch lavrador, natural de Jara- distrito, filha de Ruben
Ele, brasileiro, solteiro, guá do Sul, domiciliado e Steinert e de Iolanda
laboratorista, natural de residente em Alto Garibal- Steinert.
Curitibanos, neste Esta- di, neste distrito, filho de
do, domiciliado e res iden- Ambrosío Dalri e de Re
te na Rua José Menegotti, gina Fuzzi Dalri. Ela, bra-
35, nesta cidade, filho de sileira, solteira, operária,
Ervíno Reinoldo Luchtern- natural de.Jaraguá do Sul,
berg e de Palmira' Luch-. domiciliada e residente
temberg. Ela, brasileira, em 'Alto Garibaldi, neste

solteira, operária, natu- distrito, filha de Carlos
ral de Jaraguá do Sul. do- Bíernazkí e de Elzira Bi
mícíliada e residente ua emazki.
Rua Emílio Stein, 230, nes- Editai 14.506 de 15.10,85.
ta cidade.' filha de Ber- Marino Manske e Aseml
nardo Raboch e de Edla ra Oldenburg ,

Gessner Raboch. Ele, brasileiro, solteiro,
Edital 14.502 de 14.10.8:'>, vendedor ,natural de Ja

Vergüte de Souza e Tere- raguá do SuL domiciliado
,

sa da Conceição ZapeUa 'e residente na Rua
Ele, brasileiro, solteiro, Brusque. 239, em Vila No
pedreiro, natural de Ro- va, neste distrito,' filho
deio, neste Estado, domi- de Alhrecht Manske e de Edital 14.511 de 16.10.85,
ciliado e residente na Ru-· Helga Meldola Manske. César Adriano Xavier e

a João Januário Ayroso, ,Ela, brasileira, solteira, Vania Aurelia Frutuoso

1807, nesta cidade, filho operária, natural de Jara- Ele, brasileiro, solteiro,
de José de Souza e de A- guá do Sul, pomiciliada ,e riscador, natural de Jara
lice Faria. Ela, brasileira, residente em Rio da Luz guá do Sul. domiciliado e

solteira; do lar, natural e'e U, neste distrito, filha de residente na Rua WaUer

,Jaragua do Sul, domicill- Alvino Oldenburg e de' Maiquardt, nesta éidad(�.
ada e residente na RUd Florida Glatz Oldenburg. ' filho de Antonio Bianchi
João' Januário Ayroso, Edital 14.507 de 15.10.85. ni Xavier e de Nelsa Fa-

1807, nesta cidade, fill\d Fábio BaraUo, eLidia nes Xavier. Ela, brasilei
de Hilário Zapella e de Kopsch. ra, solteira, laboratorista
Vilma Belarmino Zapella. Ele, brasileiro,' solteiro, nahlfal de Vidal Ramos,
Edital 14�503 de 14.1,0.85. comerciante, natural de neste Estado, domiciliadil
Wanderlei de Oliveira e Jaraguá do Sul, domicili� e residente na Rua 25 de
Suely da Costa. ado e residente na Av. Julho, lateraL nesta cida

Ele, brasileiro; solteiro, Mal. Deodoro da Fonse- de, filha de Paulo José

repórter, natural de Ja!:).- ca, 764, n�sta cidade, fi- Frutuoso e de Tereza EU,
guá do Sul, dómiciliado e lho de Hilário Baratto e Frutuoso.

residente na Rua �ax de Ingeruth Mahnke Ba

Doering, 1�1, nêsta cida- fatto. Ela, brasileira, sol
de, filho de Eugenio Ar- ,teira, do lar, natural de
tur de Oliveira"e de Lau· Jaraguá do Sul, domicili-

Edital 14.510 de 16-;10.35.
Jair Vicente e Darci PIa·
nínscheck

"

Ele, brasileiro, solteíro,
mecânico, natural de Ja

. raguä do Sul, domícíltad J

e residénte em Garíbaldi
neste distrito, filho de
Santo Vicente e de Oli
via Fusí Vicente. Ela, bra
sileira, solteira, operária,
natural de 'Corupá, neste

Estado, domiciliada' e re

sidente ein Garibaldi,
neste distrito, filha de. Le

opoldo Planinscheck e de
Elisabet Planinscheck.

E para que cboaue ao conhe_
cimento' de todos. mandei pas
sar o presente edital, que �_
em cartório, onde, será afixq,d�
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A luta' pelo asfaltamento
Cu,rupá • São. Bento.

Este semanário já se ma

nifestou "n" vezes sobre
um problema da mais al
ta importância estratégí
ca para o Vale do Itapo
cu: o alfaltamento desta
rodovia, a melhor para
completar o chamado
"CQfredor de Exportação".
Nem sempre fomos bem

compreendidos em· nossa

íntençêo e, algumas ve

zes, tivemos que enfren
tar personalídadeg em mu

nícípíos da região, para
fazer valer o direito de

possuirmos a "nossa" ro-
.

devia, o caminho entre o

altiplano e o litoral ja
proclamado ao Governo
da Província de Santa Ca
tarina pelo nosso funda
dor Cél.. Emílio Carlos
Jourdan. em 1876, e em

maio do mesmo ano. ao

Ministério da Agricultura,
publicado no "Globo" de
14, quando sobre Jour
dan se manifesta: "Vi
vendo um ideal, ao qual
foi fiel sua vida toda, a

borda aspectos econômí
ces e estratégicos que pa
ra a Nação' adviriam com

ª abertura de estradas e

ferrovias. correndo ambas

pelo vale elo Itapocu e es

tabelecer uma pronta Ii-

,�ação do Atlântico à
fronteiras com a Paragua
'I". Antigamente era a

guerra, hoje é o caminho
da paz!
Em relação ao nosso fun-

. dador, duas observações:
Ij-em relação à estrada
ela está sendo objeto de

apreciação com quase 110
anos de atraso e

�')-em relação à via a a-

Amvali

bertura como ponto ini-,
cial o atlântico' em dire
ção ao Paraguai,

.

ela ho
je é mais importante nos

nossos dias como v.a de
exportação de nossas ri
quezas e de outros países,
do altiplano para o atlân
tico.
Assim mesmo permanece
mos atentos à conclusão'

. da rodovia que o próprio
governo estadual hoje
reputa de importância e

prioridade.
. No día ío de outubro de
1985, por uma gentileza
do dr. Lauro Salvador,
suplente de dep. federal e

assesse- da Secretaria da
Indústria e do Comércio.
recebemos cópia de Telex
dirigido pelo Secreár io
Etevaldo da Silva, .d.a 10
do corrente, ao Dr. Affon
so Camargo Neto, Minis
tro dos Transportes, que
tomamos a liberdade de
reproduzír abaixo, para
conhecimento de nossos

leitores: "Com meus cum

primentos, reporto-me a

Vossa Excelência reite
rando pleito catarínense
do Norte do Estado, Vale
do Itapocu e Vale do Ita

jaí. no sentido de que o

segmento da Rodovia BR-
280 - Corupá-São Bento
do Sul. seja incluída nas

prioridades dessa Minis
tério dos Transportes, do
tando-a a curto prazo de
revestimento asfáltico, a

inda pendente. A impor
tância, Senhor Ministro,
desse asfaltamento Coru

pá-São Bento do Sul é tão

expressiva na economia
de Santa Catarina, pois

sétimocomemorou o

. ,. .

amversario
A Associação dos Mu

nícípios do Vale do Itapo
cu (Amvali \, completou
no dia 14 de outubro, se

gunda-feira, sete anos de

criação, pelo Decreto 5.
851, do governador Antô
nío Carlos Konder' Reis.
efícíalmenta instalada no

dia 29 de junho de 1919.
Preside-a, atualmente, o

prefeito de Corupá. Alba
no Melchert e o seu ex

presídenté e atual secre

tário-executivo, Dávio
Leu, foi designado pelo
Governo do Estado atra

vés do Gaplan, para parti
cipar, de 02 a 05 de de

zembro, em Salvador Ba
hia, do Congresso Nacio
nal dos Municípios.
A Amvali, por ocasião

da visita, sábado, a Jara- .

guá do Sul, do Ministro
Affonso Camargo Neto,

associou-se as demais

reivindicações das entida
des de classe e de muni

cípios vizinhos pleítean
do o asfaltamento da BR-

280. trecho Corupá-São
Bento do Sul.

da
do

rodovia
Sul. Agradecimellto

estreitàrá a integração dc
todas ás áreas referidas,
que mantem intenso in
tercâmbio coml.Porém, '.)

nerado pela precertedade
de trânsito nesse segmen
to da Rodovia BR-280 ou

pelos altos' custos face
distância rodoviária pela
Estrada Dona Francisca.

Acrescente-se ainda, Se
nhor Ministro, o signífí
cado logístico desse tre-

: eho da BR-280. no que se

refere à redução de quilo .

metragem aos portos ele

Itajaí e Sao Francisco do
Sul' e rumo Norte à Ca

pital paranaense. além do

aspecto seguran çe. como

alternative eventual e ele

redução ele t,.árego no

pente ma.' s congestiona
do da BE·I01, isto é Jo
ínville-Curttiba.
Desse modo, asseritado na

pro-verbial atenção de
Vossa Excelência para
com o Estado barriga
verde, conto com seu a

colhimento a esta rei

vindicação, CUja expressi
vidade não deixa de ser

do interesse nacional. Sau
dações, ass. Etevaldo da
Silva - Secretário da In
dústria e do Comercio".

Valdir Valdemar Vicente, sub-gerenie do
Banco Itaú S.A. Agência de Jaraguá do SuL a

gradece a todos os amigos e clientes, que o apoi
aram e colaboraram durante o período (seis anos)
em que aqui residíu e coloca-se à disposição de
todos em seu novo local de trabalho, na Agên
cia Itaú. de São Bento do soi.

SUBA NA H O N 'DA

C H E G.O U A

CONCESSIONÁRIA HONDA DA REGLi\O. CO
MÉRCIO DE MOTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.

I' , Rua Adélía Fischer, 239 (Rodovia BR-280J
Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

Compre seus materiais

Arte' Laje
de construção na

Jaraguá
A melhor

. laje da região

e agora também com todo
i

o material de construção.

Visite-nos

ARTELAJE JARAGUA
.

LTDA.

Rua Exp. Antônio Carlos
Ferreira, 850 - Fones 72"
1011 e 72-1292. Jaraguá
do Sul - SC.

EMMENDöRFER '

.

COM.
DE VEICULOS LTDA.

Av. Mal. Deodoro. 557 - Fones
12-0655. 12-0060-Jaracuá cio Sul
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Educadoras concorram ao "Mérito Funciona I"
São' Sebastião

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

.

.

das e cordas.
Fm frente à fábrica. Amplo estacfonamento ..

J
•

Rua Reinoldo Rau, 61 - Fones 72-1390 e 72-2321

(Creci 643-J)

V E N DE

3 apaItam�ntos no Edificio Honduras
Rua: Guilherme Weege, 72

2 ap.artamentos no Edif1cio Santa Terezlnha
Rua Reinoldo Rau, esquina com João Piccol1, 166.

-1 apnrtamento no edifício Bergamo
Rua Reinoldo Rau, esquina com João Piccoli, 166

1 apartamento no Edif1cio Hass
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 790

1 apartamento no Edifício Jaraguá
Rua Preso Epitácio Pessoa, 111

" I

Diversas _<,asas e terrenos
em dlveJSWi localidades

Lar I· , .

i moveIS
ii;

. COMPRA E VENDA,
TROCA, LOCAÇAO.
INCORPORAÇAO E

-AD�INISTRAÇAO
. DE IMoVms

,t\v. -Mal. Déodoro. sn _ Galena Dom Francisco -

Sala 13 - Felle 72.0510 -laraguá do Sul _ SC.

Com a finalidade de de
senvolver e enfatizar o

complexo cultural catarí

nense, Concórdia sediará
de 22 a 24 de novembro,
o XI Encontro do Mobral

. Cultural de Santa Catari
na (Emobresc), reunindo
as mais expressives mani

íestações culturais de SC
nas modalidades. de músi
ca, teatro, folclore, lítera
tura e artesanato. É a

guardada a presença de
120 municípios e 5 mil

participentes,
A programação ínici-:

ará no día 22 de novem

bro às 9 horas, com o des
file das delegações e, às
14 horas, será feita' a a

bertura oficial, com a

do por um curso superíor.
maiores informações a

cerca dos cursos ofereci
dos na região, bem como

ao �orpo docente dos co

légios, sobre cursos ,de
habilitação pedagógica. e
especialização que a Fun

dação ministra,

EDITAL
AUREA MüLLER GRUSHA, Tabeliã

de Notas e Oficial de Protestos d� Títulos da Comarca

de Jaraguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

lei, etc.
Faz saber a todos quantos este edital virem qué

se acham neste Cartório para pro\estos os títulos contra:

Dllmar José dos Santos, Rua Clara. Hermann, sn.

Corupá _ Elmo Mathias, Rio Cerro. nesta _ Ge�-
. hard Leitzke, Estrada Bananal do Sul, Guaraml

rim P João Sérgio Canl, nesta _ Juan Vidal Her

rero Rua Irmão Leandro, 664, nesta _ Lauro

Ped;i. Rua 280 Carlos NIeis, 135, nesta _ MarjiJ·
.

tela, Fletz, Rua Joinvllle, sn, nesta _ Maria das

Graças de Olh'eira. Rua Çorupá, 515, nesta_

Neuza Peggau,'Rua Preso E�itácio Pessoa, 19.8t

nesta _ Rogério Erschlng, Rl}-a Prei. José Bauei

1402, nest� ...: Valdir Arno Stricker, Rua Mal

Floriano Peixoto. 08. nesta _; Valdir Arno Stric
.

ker,
-

Rua Mill. Floriano Peixoto, 08, nesta. .

E, como os ditos devedores nãô foram encontrados

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

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a' fim de liquidar o seu débito ou entã�
dar razão por que o não faz, sob pena de serem os ref�rt
dos títulos protestados na forma da lei. etc.

ns/Jaraguá{:(lo Sul, 17 de outubro de 100:
Aorea Múllér Gru_ba - Tabeliã de Notas e-

.)fici�J de Protestos de TItulos da Comàrca de J.do Sul

,Jaraguá .do-Sul _ Semana de 10 a 2S de outubro de 1985.-

JOVENS DENUNCIAM PESCA'

Preocupados com o repovoamento
a preservação .da fauna aquática, os

Guenther e Ildefonso Ullmann. den,
mana à reportagem, n pesca predatória
rendo' junto a barragem do DNOS,
onde são comuns pescadores, na cala

tarrafas e redes, capturarem peixes·
cipalmente - inclusive os de idade n"

embora exista no local uma placa da

bindo a pesca 200 metros acima e

da represa.
Os jovens exigem das autoridad

providências e observam que �e n�
placa proibindo a pesca se a Ílscall

placa foi afixada há cerca de quatro
. "

dadores simplesmente a Ignoram.
para .bonito" - frisam Guenther e U�
do uma ação contínua da fis_calizaçao,
mando' os instrumentos' de pesca, até

"que é um verdadeiro abuso", conelu

AD.Joiu - SC - ASSOCIAÇÄO
DO INTERIOR DE SANTA
ASST!MBLEIA GERAL ORD

CONVOCAÇÄO
Pelo presente, convocamos aos

sociados desta ADJORI-SC para r

ASSE.MBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
outubro de _i 96S, no MARAMBAIA
à Av,

.

ALlânhda n<? 300, em Balne'
-sc, -

para delIberar sobre a seguin
ORDEM DO mA

.

. a)-Relatório e apreciação das contas

.b)-Apreciação e aprovação do Or

o período 85/86;' .

c)-Eleição e posse da Nova Direto
Fiscal e d;:, Comissão de Éticii;
d)-Refonna do� Estatutos;
e)-Assuntos gerais,

A Assembléia instalar-se-á eIll,

vocação, âs 14:30 horas do dia e loe

ciomdos com li presença da rp.etad�
associados presentes e/ou às lS:30�.
gunda convocação, deliberando
número de associados presentes,

São Mtguei cio Oeste, lQ de .0utU
DARCY. SCHUL

os pre
está 1á
efen<len
do e, to
nomciii:1,

".

seus
dos

qnais se ressaltam, e que
são' apresentados frequen
temente até hoje, além
do Messias - "Judas· Ma
cabäus" � "Samson" - e

"II rionfo deI tempo edel

Dísengano", Durante os

seguintes anos são apre
sentados os seus vários
oratórios até que em 1751

começou enfraquecer a

sua vista - o mesmo mal

que acometeu Bach, Am
bos foram operados pelo
mesmo médico, porém
sem êxito. Ele ainda com

pleta o oratório JEPHTA.
Na dia 30.03.1759 foi a

presentado o' oratório
MESSIAS com a sua pre
sença, -No dia 14,04,1759
morre .Hãndel e no día 20
do mesmo mês é .sepulta
do na Abadia de West
minster.
Além de 40 óperas, 23

oratórios e outras obras
sacra!' pastichos e deUl<üs
cb-as para o palco, dei
xou uma enorme bagagem
de obras musicais: odes,
cantatas, sonatas para' (

cembalo. flauta, oboe e

outros instrumentos,. con

certi gros!?i etc. etc, - a

edição total de sua obra

compilada por. Friedrich
Chrysander. abrange ma

is de 100 volumes.
O seu "'LARGO" da' o

pera Serse (Xerxes) e o

"ALELUIA" do oratório.
Messias são ho�e tão co

nhecidos que fazem pa rte
do patrimônio popular de
Todo Mundo. (Autoria de:
Johannes Breuel) ,

M�romaq
Escl itório

EquipanlentQS
Ltda.

PI
r;

I

reduziu

--------------'-------�
Confecções Sueli Lida I

Veste bem Senhoras e Criánças
OUTUBRO, mês da tradicional pr0Il!0ção anual.

A partir do dia 10, você compra à vista com 10% ele' __
descont%u a prazo (30/60 dias) sem acréscimo.

internações

lutam

Curso. de Parapsieologia na terça 'em
_ dBstaqu8 Inamps�

o Curso de Parapsíco- dor com larga experiên- qnicipal realizou esta semana duas
logía, que a princípio de- da e autor de teses nos

sessões. O r Almiro Antunes Farias Filho, a
veria ter sido realizado campos da psicologia, presentou o solicitando da Comissão Munící
na semana passada, o se- psícoülosoíía, da parapsi- pal de Tr 'tudos para colocação nos acessos
rá: agora, nos dias 22, 23, cología e psíco-socíologra. de saída Kohlbach, de lombadas, hem como
24 e 25 de outubro, nas É comunicativo e simples faixas de ça e sinalização "Saída de Operá
dependências do Edífício e transmite os conheci- rios" e

u adonar". O vereador, que em pro
Cristo Rei .no horário das mentes científicos' com

nunciame_éJlageou o Dia do Professor, pela19h30 às 22h30. Pedro facilidade de quem conta
passagem e outubro, teve aprovado o envio

A. Grisa será o mínístran- anedotas. de moção uso ao setretário Balduino Raultno,
te. Pesquisador e cíentis- O custo da inscrição é

pelo sue JÍlpeop�to de Fanfar�as, rea�izadota objetivo e autêntico, de Cr$60 mil e as vagas. sábado. ' diçou �o Prefeito, a instalação de
Grisa é profundo pensa- são limitadas. Inscrições 'televisão em Ribeirão Grande do
dor, mente. aberta na bus- na sede da Apae de Ja-

r junto, um" abaixo-assinado com
ca da verdade, escritor, raguá do Stil, na rua Jo-

h 1d f· 328' s, s.oHÇ1.ítando a mel oria no sina
poeta, professor de psí- sé Emmen oer er .:

�

cologia e filosofia, educa- .Fo,ne 72-0aS9.
_

imo: -

.

Ern, o'bresc.inscreve ate' o dia 20" aríno Lenzi, encaminhou pedido ao

....1:1- 'Obras, para que faça a ligação da

presença das autoridades 492, ligando os bairros da Vila Len-

e do presidente nacional 'Esqll�rdo.
.

do Mobral. Vicente Bar- ......�........----------

reto. As inscrições estão
sendo feitas junto às
Comissões Municipais do
Mobral e o prazo de en

cerramento está previsto
para 20 de outubro,

.

Em Jaraguá do SuL na

Av. Getúlio Vargas 503,
Até o presente, já houve
ínteressados em partie i -

par nas' modalidades de

A Secretaria Regional' do Instituto Nacional de
Asístêncía Médica da Prevtdêricía Social, desde 01 de
setembro, deixou de emitir AIH com selos. O máximo
de internações concedidas é baseado no mínimo de ha
bitantes do município, o que veio prejudicar sobre
maneira os hospitais e os previdenciários. Na região,
por exemplo, o hospital de Guaramirim teve reduzido.
para 90 a número de Internações/mês e o hospital
de Corupá para 72 internações e ainda assim somente
os casos que se t ratarem de caráter de urgéncia/em.sr
gência.

Para fixação do número de ínternações, o Inamps
.

baseou-se no Censo Demogréfíco de 1980.

Ex-pracinhas de Suez
por i ualdade

Itajaí - Após a formação gram na FEB com os de
nesta cidade da Associa-' Suez, "tendo em vista
ção dos ex-pracinhas do que um atuou em missão
Batalhão de Suez do lito- de paz e outro em época
ral catarínense, o presi- de guerra".
dente desta entidade, que "E de se estranhar que o

já conta com 232 pessoas deputado, ao fazer sua
cadastradas, foi convidado exposição' de motivos,
para proferir palestra no desconheça os riscos de
Parque Hotel Iguaçu, em vida pelos quais passaram
Curitiba, Olívio Migliolli os soldados que. estive
vai a convite dos ex-pra- Iam acampados em pleno
cinhas daquele estado, deserto, onde todo o ter
que se interesse pelo tra- reno se encontrava mi
balho de mobilização cri- nado", disse Olívio Mi
-ado em S. Catarina. Eles gliolli.
também pretendem fundar Ele acrescentou que os

SUa própria associação, soldados de Suez eníren
visando, sobretudo, te-' 'taram diversas variações
rem benefícios igualados climáticas iguais ou pio
ao pessoal da Força Ex- res do que as

-

enfrenta-
pedicíonäría Brasileira, das pelo pessoal da FEB.
Mesmos Sacrificios - na Itália, por exemplo,
"Pouca gente sabe, mas Outro detalhe - frisou - é
tanto o pessoal, da FEB que os saldados da FEl
como nós passamoe os estavam

. preparados psi
mesmos sacrifícios .e ho- cologieamente pata é

je só nós não somos de- guerra, o que não ocorreu
vidamente reconhecidos conosco, Houve soldado
como .devertamos, pois e- de nosso" batalhão que te
les, para começar, esta- ve que ser amarrado com
vam preparados psicolo- çamisa-de-força e aneste
gicamente para uma guer-

.

siado em enfermaria parr
ra, o que não ocorreu com poder se conter de tantr
nOsso batalhão", explicou, horror",
O Deputado Federal Ivo Os ex-pracinhas de Suez
Wanderlinde - PMDB tem informou ainda Migliolli, DURVAL VASEL IVO KONELL
participado dos trabalhos tiveram que enfrenta: Prefeito Municipal Sec, de Adm, e Fin,
de mobilização da asso- verdadeiras

-

batalhas en�..:.. _;___---:_��__

-,_�---;
ciação dos ex-pracinhas tre as patrulhas egípcias
Ele apresentou um proje- e israelenses que. se não
to que passou por unani- fos$e nossa rápida inter
midade pelas Comissões venção, se tornariam
de Constituição e Just'ça guerra totaL
e de finanças, ma's es-

barrou nos dois votos N,R,: Está chegando o

contra dos Deputados grande momento de um a-

Brabo de Carvalho e !ta- migo que conheço: o meu
lo Conte: Eles alegaram chapa Mário Marinho
lJue não podiam ser equi-

.

Salvador. da Pátria - Ru
paradas as dificuldades bini. Se non é vero é be-

'

.

dos soldados que servi- ne tr�vato... -'-__:_ �

Estado de Santa Catarina I

Prefeitura Municipal de Jaraguá doSul

DECRETO N<? 1.219/85
Aprova o loteamento "Santos"

O Prefeito Municipal de Jaragué do' Sul, no

uso de suas atribuições e nos termos da legisla
ção pertinente e vigente,

DECRETA:
Art. 1:' _ Pica aprovado o loteamento perten

cente a PEDRO DOS, SANTOS, compreendendo
26,111,1Om2, reíerente ao imóvel transcrito nesta

Circunscrição Imobiliária sob .o n" 36:728, situá

do à!! margens da BR-280 • Rodovia Federal Pre-,
Ieito Engelbert Oechsler (trecho' Järaguá do Sul- .

Corupá), neste Município, tudo conforme planta
anexa e documentação integrante do Processo
n? 'J,E07/H5. ,

'

Art. 2' _ O loteamento é constituído de 3 vi

as de circulação, abrangendo 5 ..434,05m2; passeio
e parte do leito carroçável da Estrada Municipal
cognominada "Tifa dos Monos", abrangendo
497,28m2; 27 lotes negociáveis, abrangendo 19,

347,n2m2, e 1 lote de uso público especial, abran-
genào [13275m2,

.

I . As larguras dos leitos carroçáveis e dos

passeios das vias de circulação em questão estão
fixadas «ra 7,()()m e 1,SOm respectivamente, A Rua
/JA" recebe o ]1<? 592, a Rua "B" o n? 593 e o ae

. cesso existente lateral da "Tira dos Monos" o n?
594.

II - Todos os lotes, indistintamente, possu
em as suas 'linhas limítrofes que extremam com

vias de circulação. coincidentes com o al.nha
mento predial.

Art. 39 _ O arruamento e o lote de uso pú
blico especial. designado em. planta Pelo n" 1,
passarão à integrar o Patrimônio Público Muni

cipal, após o ato dê registro do presente lotea-
mento em cartório competente.

.

A rl. 4; _ _ O loteamento denomna -se- "SAN
TOS" .

Art. ::8 _ O registro do loteamento ora apro
vado deverá ser efetuado junto ao Cartório de

Registro de Imóveis desta Comarca no prazo má
ximo da le'O dias contados a partir da data : t:e

publicação deste Decreto, sob pe,na de caducída-
de da aprovação. .

Art Ij<? Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, ficando revogadas todas
as dlSpos'çöes em contrário,

..
Jarilguá do Sul.. 9 de outub;o de 1985,

. e
r PERSIANAS • BOI • ESQ. DE ALUMiNIO ""

.
� R!:�L!!A�U!�SC• '- FONE: (0413) 12-G995 j

Persianas horizontais .
e verticais, vidros

temperados, box para banheiros,
divisões,1 toldos, portas sanÍonadas, lum,uo.:i03

e serralheria_cm, a�u��nlo.·
Consulte-nos! Quai-idade e' preço é conosco,

Máquinas de escrever Facit-OliveUi, Calcu�a,do�as FacH, i

Shàrp e Dismac, Móveis Estil e Imalasa, MO,vels de aço

Mojiano .e Pandin. Assistência técnica e eqUIpe de ven

dedores. Consulte-nosl
-Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 723 � Fone 72-1398,

em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro II, n<? 166 -

.

São Bento do Sul -- SC.

Fábrica e Loja 1 Av, MaL Deodor() da Fonseca,
F, 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC.

Loja 2 Rua Reinoldo Rat!., na 530 _ p., 72-2911
[. Jaraguá do Sul _ SC.

�--_____ _� �__�_J

IH· 1085 _
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Q�uem--:j-:-ân-=-ão-01lVI-:-"i1r--:-ãl--,--=P:--::-81�I'tl·C:'_iG,�=-:po==ll't:__I·CO-S,-'guém dizer que o pinto 11
pia, o gato mia' e o' povo
chia. Isso deve ter acon

tecido com o aparecimen
to do jornal liA Voz dos
Vices", voltado apenas às
atividades, des vices pre
feitos de Santa Catarina.
Mais unia vez os catarí
nenses desafiam as leis
da física politica, segun
do a qual Vice não man

.

da, como também procIa-
,ma Jô Soares a sua: verda-
de agora contestada, por
que nunca receberá no

JD,e em Estádio de Fute
bol, em Galeria ' 'de Arte
ou nome de via pública.
aãra oa que' não leram
liA Voz dos Vices"' são
oito páginas recheadas
de atividades dos "vices",
que buscam um lugar ao

sol nas I admínístrações
.munícípaís. Na última pá
gina do "importante" in
formativo dos vice-alcai
des ou quasi prefeitos', o

destino quis que a,pro
posta figurasse ao lado da'

seção de humor e o reca

do é o seguinte: "foi dei
xado um "balão" em bran-

.

co para que os leitores
falem o que pensam dos
vices". Enquanto o pinto
pia, o gato mia e o povo
chia, . vale, formular a per-.
gunta: O qUe você pen-
sa dos vícest .

'

Bento Silvério, editor po
litico de O Estado também
tem o seu recado folcló
rico. Diz ele: "Um prefei
to, cujo nome e muni

cípio não vem . ao caso,
recebeu um telegrama
com o seguinte teor: - Se
nhor Prefeito, nosso sis

mógrafo acusa movimen
to telúrico (explicando:
díz-se de um fenômeno

que é da Terra e que per
tence a ela) de alta in
tensidade cujo epicentro
está localizado em seu

município. Tome todias
as providências e nos

mantenha informado.

• FRIGORíFICO
ANO 40
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GUMZ S. A.

Folclore
pAGINA lO-

&,
Passados uns 15 días, o Criciúma (segundá a Tri
prefeito mandou a se- buna Criciumense), quan
guinte resposta: Senhor do o vereador Antonio de

sismógrafo. Movimento te- Jesus Costa - o Costínha-,
lúrico debelado. Epicen- requereu envio de expe
tro preso incomunicável diente ao Ministro da Pre
graças eíícíêncía nosso vidência Valdir Pires, pe
mui digno delegado e, dindo que fosse agilizado
depois muito corretivo, o' credenciamento do ser

confessou crime horrendo. viço médíco-anestesísfa
Não mandamos notícias aos previdenciários. Tem
antes, porque terremoto pos depois o Ministro da
arrasou nossa Cidade" Prevídênera Social reEI,
Já que sefala em' movi- ponde ao expediente, [us
mento telúrico, o epícen- tíficando o não atendi
tro de um desses fenôme- mento a falta de recur
nos deu-se no plenário da sos de sua Pasta. Costí
Câmara Municipal de nha não gostou da res-

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

Prefira sempre "Vinagre Brandenburg" .

Rua Joinville, n9 1.255 - Fone 72-0239

Jaraguá do Sul _ SC. '

"Os ' Herdeiros da
Duquesa"

55.CESINO PEDRI E THEREZA SCHULZ

,Ue é mho do
.

"índustríal" Isidoro Pedri,
do �io Molha, irmão do Glocondo, Isidoro Filho
e do Manoel P,edri. mais conhecidos nossos.

Nasceu. DO Rio dos Cedros aos 11.01.1886, casado
com 'fhereza Scholz, nascida no mesmo lugar,
dez anos depois, 1896. Veio solteiro acompanha
do pelo Celestino Baiano. Co& a dístríbulção dos
totes entre os irmãos, ele' ficou com aquele logo

'

depois dos PretU, Trouxe para ali a familia em

1922. Sua etívldade principal foi sempre lavra
dor mas entendia de pedreiro. Foi ele quem mon-

"tou a segunda olaria do lugar, para tijolos e

telhas lisas.
'

,

Lm 1960 faleceu deixando a viúva com os

seguintes fllhos: Rosália, cB9la com Faustíno
PradI; Isidoro, casado com �sália PesatU; Olí
via, casada com Teodoro Campregher;. Emília,
casada com Bsteíano Norííer (2c,1, casamento). Inês,
casàda com Geraldo Pessattít Terezínha, casada
com Hipólito Lorenzett1; A.lfredo. casado com Al

bina Norller; Emil1o, casado com Holandina Ber
toHDI; Lauro, €asado com Anita Maítezzollí.

.

O Sr..Cesln, como era chamado, foi o prí
melro plantador de arroz no seco, tendo partici
pado da abertura do primeiro trecho do Valo da

Sociedade, do Rio ltapocuzlnho até o valão do

Lourenço Prettí. Foi um dos dirigentes das obras
da primeira escola, 'estilo enxame], pois era pe
dreiro proíísstenal, Sua esposa, 'D. Thereza, du
rante toda a sua vida exerceu g}:'atuitamente o

serviço de parteira.Era sempre solicita. Dízía que
em suas mãos nunca morreu uma criança ou u

ma mãe siquer. Algumas moças nascidas naque
la época trazem o nome dela em sua homenagem. '

Estfi sepultada no cemitério de Santa Luzia.
(Pröximo capítulo:' Isidoro Pedri e Madalena Pe"
dri. ele, o "velho") .

I
1.945 1,985 I

PRODUZINDO ALJJMENTOS COM�,,(àUALIDADE E I
HIGIENE, COM INSPEÇl\O FEDE!tk'L SOB' NQ825
F'RIGOR'IFICO-SÜPERMERCADO-FABRICA RAÇOES

oBANCOTOTAL.
.

.

ZBEse .�

:posta e conc1amou seus

pares e os sindicalistas
para formarem uma fren
te contra o que ele con

siderou Um verdadetro a

buso.
Nisso intervem o vereador
Aguinaldo Nunes, que so

licita um aparte, para . di-
Z" Ner que a ova Repú-
blica não tem verba para
credenciar anesãeststas.
mas já gastou mais de 3
bilhões. de cruzeiros só

""
em VÔQS especiais de se

us Ministros, através de
aviões da FAB".

É. por isso que 0 pinto
pl�, o gato mia e o povo
chIa... '

.

EVI SINSVAL-Oufubro/85

ÓTIMA
OPORTUNIDADE

Vendo ou troco por
terreno, uma casa em

alvenaria, de 234m2,
.construída sobre terre
no de 4.120m2, no cen

tro .da cidade. Tratar
pelos fones 12-0988 ou

72-2990.

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

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

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Var-gas

,Funilaria Jaraguá Ltda.
CaIbas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

enesgla solar.

Rua Felipe' Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEI�O

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos, finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-se bem com a
"

moda Ver ã o da

CINDERELA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS

Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENÀ
Tubos de concreto para todas as obras,

Consulte-nos!

Rua loinville, 1.016 - Telefone 72-1101

Foto L OS S
Fotografias _ equipamentos de cine

foto _ soni e video.

Fone 72-0181'
.

Marechal Deodoro 302

CORREIO DO pOVO
-

-

...HA 40 ANOS

CONFIRA A HISTÓRIA ... -Barão de Itapocu

João de Barros escrevia na coluna
Nota da Semana: "O contínutsmo, que
pleiteia a'Constituinte, continua em a

tívídade. E isso prejudica, evidente
mente, a politica situacionista do nos

so' Estado. Podemos afirmar tal, com

razões de sobra. O sr. Getúlio Vargas,
na nossa e na opinião tipicamente ofi

cial, conta com uma grande maioria
de simpatias em S.Catarlna. Os que
tem oportunidade de percorrer os vá
rios municipios catarínenses, 'apenas ,_

em missão de pesquízas politicas, sa

bem disso perfeitamente. É que, por
muitos anos, amordaçada a opinião
politica oposicionista, so se cuidou de

apregoar as boas qualidades do Chefe
da Nação. Como um ídolo que exigia
devoção continua. Os seus representan
tes, neste Estado .íorçaram essa amí-.
zade. Hoje, - quando' ha necessidade,
por parte desses mesmos representan
tes, .de se íortalecer o candidato sai

do das mesmas rodinhas, getulianas,
cujos chefes foram criados a mantidos

por complacência' do mesmo dr. Getú
lio Vargas, torna-se evidente que .na
da mais é possível se fazer para apa

gar esse prestígio que lhe empresta
vam vários interventores de Estados

diversos, hoje talves esteja conven

clde que melhor teria sido desde o ínt

cio, o afastamento desses estorvos pre
[udícíafs a sua propría cámpanha par
tidária. Porque todos se acham, agora,
por qualquer capricho ou 'máo sonho
do sr. Getúlio Vargas, á mercê de se

verem desempregados da noite para o

día. TI na mesma situação se encontram

os prefeitos municipais, alguns pelas
suas atítudes, maos enteados da nossa

terra, com endumentarias vistosas, em

certos dias de cabala, para ímpresslo
nar. . .

li Impressíonantemente igual
com os dias aluais!

...HA 30 ANOS

Jari19uá- do Sul _ Semana de 19 a 25 de outubro de 1985.
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_ Pedro Géntil Andriólli, aluno do
Ginásio São Luiz produzia um 'hino de
louvor à Jaraguá, que intitulava de
TORRÄO NATAL: Jaraguá ó minha
torra querida / Que à luz do sol me
viste nascer, / Sôbre ti em meu prtmeí-
1"0 viver / Dei os passos primeiros da
vida. A infância íelíz no doce prazer/
Da existência, na viagem empreendida
'/ N'alma sempre me deixa infundida /
O amor à ,terra em que vim crescer.

Jaraguá terra da minha aurora, / O
sorriso 'que embalas em todo .teu ser, /
Em saudoso suspiro do mundo se a

flora. Na minha ventura ou meu so

frer / Recorda feliz o passado, e agora/
E o teu íuturo 'quanllo eu morrer".

, __ Pe. Theodoro A. Becker SCJ, vigá
rio, publicava na Imprensa a resultado
da tômbola em benefício' da construção,
du nova Matriz de Jaraguá do Sul, em

que saíram premiados Vtrgllío Rubí

ní, Otávio Frener, Luiz F. de Araújo,
Alfredo Kamehen. José Scheller, ' EI
Iríede Reeder, Vitor Bauer, Conrado
Koch e Capela São João.

_
.

'

.

_ O 'vigário Theodoro.A.. Becket era
substítuído pelo Pe. Orlando dos

",

Pas
sos Kleis" natural de Itajaí ;e, antes de

sua designação, era .coadjutor em Ja-
.

baquara.
'

..•HA 20'ANOS

_ Comentava-se sobre>. quaatos ro-"
mances numa vida' só' e se chegava à ,

conclusão que de 6 a- ,_ romances, em;.
média a pessoa, teria- dur.ante toda ,a

vida. Mostrava, também, que ,�ntr� 10

mulheres, 6 passavam
"

o' 'inatdr <tempo
pensando em algum homem, enquanto
que apenas 2, homens entre- ,1O admUt�
am que têm alguma garota. constante- ,

mente no pensamento. O número de
mulheres que se casam por amor era

menor do que o dos homens. Cerca de

40% casavam-se' para obter segurança
ou por outras razões prát!ças�,Ambos
os sexos achavam que '0' casamento po
deria começar de maneira mais prosai
C3: "Eie surgiu de repente em .mínhe
vida", "Ela veio da. mesma cidade que
eu", "Ela tem cabelo cór, de fogO��,
"Ele tem um carro", "Eu gosto das.
camisas que ele usa" e "Achei .que ele
causaria boa impressão a minhas ami

gas". E V. o que acha?

"

PASSAGENS AÉREAS E CARGAS VIA VARIG, É CONOSCO.

Organização Contábil" A Comercial" ,�,G;tida.
,,'

Rua CeI. Procopio Gomes de Oliveira, n" 290 '� 'Fone 72-0091:
Jaraguá do Sul SC. 1

...HÁ 10 ANOS

------------------------�--.----�--------------------��-----------------
': �. . _,_,._ .. '.
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DtscontQs especi�is em tQda Unha de
)618s e presentes na (�

JOALllEiUA "A PÉROLA"
.

ß\l8 Relnoldo R�u 289 Fone: 72·1823
� J.ratJU' dcr Sul �

SPEZIA " OlA. LTOA.
Si1UlA1UA E. SliRViÇOS DE TRATOR

Madeiru' �a construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados ..
R.ua Joip Januário Ayroso, 172 _ Jaraguá Es

tlUer41e ..! Fo� .,�..oaoo _ JaraiUá dC? Sul
__

SC.

CARGAS·OIRETAS PARA TOOO BRASIL, '

. FlLlADAANrCSOBN0937�WAGNER Frãnsportes e Comércio Ltd•.�
CARGAS DE JÄR.AGUÄ DO SUL E REGIÀO

PI SAO PAULO CAMPINAS -

CAMPINAS· SAÓ PAULO À JARA(iUA 00 SUL
E REGIAO

GUA�AMIRIM· sc SÃO PAULO CAt.!P·INAS
�ONES: i041317J,OI6J.7;1.0422 .1011192.9845.93·4357. i01921:J1.11U

Agropecuária
- Lcvrcdor

, ' -

Casa
Ltde.

do

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 . Veterinária
SCHWElTZER

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

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
raio x, internamentos, boutique.

Rua Joinville, nf! 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
I;one 72-0919 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

I

. ,

Mqre bem. more no Jcrdím Ana Poulcl

Lançamento

. 'L9�e.s com infra-estrutura completa, prontos para construir o seu lar.

�� privilegiada no NOVO Jaraguá Esquerdo, agora com a pavimentação'..

facilitando o acesso e valorizando o seu investimento.

APROVEITE A� CONDIÇÖES
.

ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.

Informações l! Vendas com a garantia e segurança de

.EmpreendilDenlos Imobiliários Morcctío
. '

Av. Mal. Deodoro� 1179 _ Fone 72-1136 - CRECI� 093 _ lla REGIÃO.

\.40

'�.' ,. ... ,�'.......

A FESTA DE
PREÇOS BAIXOS!
lC]�'; !iL�Ii!�.!"�Hâ It_lI'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



wall"' do Sul _ Semana de 19 a 25 de outubro de 1985.

BÓTAFÖGO CLASSIFICADO'As
FINAIS DO AMADOR

\

Com uma vitória suada. so

bre
.

um adversário brioso e lu

tador, o . Botafogo Futebol Clu

be!,t,da . Barra do Rio Cerro, ob

teve' a almejada classificação e

passou para as finais do Cam

peonato Estadual Amador, da

Federação Catarinense de Pute

bql,-·'Jo.gandu em seus domínios,
a e�ipe da estrela solitária ven

ceu ::.a9 .. Cruzeiro de Presidente

Get'Úlip; domingo, por 2 a 1, a

través dos gols marcados por
Llj\��nbp e Moacir, tendo Mar

c�,\\i?:)d<;í Cruzeiro, inaugurado.
o Jla,r.çadoI e desperdiçado um

p�p.a�Ú, .defendído pelo goleiro
O�w,ªlq(l, do Botafogo. A renda

dél::.;partida .somou Cr$ 1.258.000
e "pl���ficado entre as quatro
m�tº@res .equipes amadoras de
Santa,' Catarina, o Botafogo in.

da: .no dia 21 a decisão da vaga
p��: .disputar o título, provavel
m®�' .contra o 7 de Setembro

de, :ß,raço do Norte (Sul do Esta-.
dÖ),' no sistema ida e vinda. Os
demais classificados são o Ju
ventude, de Caíbi, e oRenar,
de Fraiburgo.
CONHECIDOS OS' FINALISTAS
J)() VARZEANO/85
Encerrou-se domingo passado

dia i3� a fase semifinal do 3°

C�f,leonatQ
.

Munícípak de Fute

bel., Varzeeno, da Divisão Muni

cip�l. de Esportes, quando foram

c�p'e�idas as equipes íínalístas

q��. iniciam a decisão no dia 03
de novembro. Os resultados da

qWP�� eúltima rodada foram:
Canarinho lxl Vila Lenzi, Ar

sepum QxW Rio Molha. Cohab
WxfJ Bangu, Figueirense OxW

Independente, Santa. Luzia Ox1
Nova Aliança e Floresta 1 x O

C�Juinbi:a, ,dassif:icando-�e, na

Cbiil'e Branca - Vila Lenzí e

. C�riarinho e', na Chave Rosa -

Independente e Floresta. O San
ta .Luzia. bi-campeão das tem
porádas 83 e 84. foi eliminado.
ger.a,llclo numa grande crise.
.'A' fase final começa a ser de

ci(J:ida somente ap6s os Jogos
Abertos. dia 0-3 de novembro e

a prime.i a rodadla marca as par·
tidas entre Canarinho x lnde

r�f!qent'e' e Vila Lenzi x Flores·

lü.\ ;A !çampeã receberá troféu,
medalhas e um boi·; a vke-cam·

peã, trofeu. medalhas e ,um par
co; troféus para o terceiro. e

q'lilarto lugares; troféú para o

a�tilheiro; troféu "Correlo do
PQvo" para o goleiro menos va

zado.
FA.SE CLASSIFICATORIA / PE
If:ADÃO TERMINA SEXTA
Após as rodadas dos dias 12,

13 e 18, faltam apenas três pa
ra O' término da fase de classi

ficação do 3° Campeonato Muni

cípal Aberto de Futebol de Sa
lão, da DME/LJFS. que deverá
encerrar-se na próxima sexta
,feira dia 25. Neste sábado, dia
19, no Agropecuário, jogarão
B,raverde x Seara, Sup. Lenzi x

Cpnfec. Néuza, Juventude x Pà
dtr,ão, Cont. Perlá x Agua Ver
de, Satélite 'x Vila Rudolfo
Posto Maser x Lonimar e Bra
sil II x Pinguela; 'domingo, dia

CORREIO DO PO'VO PÁGINA 13

Com.4 pontos ganhos; 10 gols
marcados e saldo positivo de 9
gols, em duas rodadas apenas,
o Cruz de Malta, de Rio da

. Luz, é o líder do Campeonato
da 1 \l Divisão de Amadores da- 'j'Liga Jaraguaense de Futebol.
Os resultados; da segunda roda
da, dia 13, domingo, foram

.

os

seguintes: Cruz de Malta 2 x O

Baependi., Seleto 1 x O Alvorada
e Botafogo 2 x O Estrella. A

classificação aponta Cruz de
Malta com 4 pontos, Seleto 3,
Botafogo 2, Baependí. Alvorada
e Estrella 1 ponto.
A terceira rodada, neste do-.

mingo, dia 2@, marca as parti
das Baependi x Seleto, no Está
dio Max WiJ.lhelm; Estrella x

Cruz de Malta. . em Nereu Ra
mos: e, em Rio Cerro lI, Alvo
rada x Botafogo.
AUTOMOBII.1BMO: KOHLBACH
DEFENDE A SUA LIDERANÇA

OS pilotos Sávio Azevedo na

categoria 500tlcc (força livre) e

Orlando "Padilha' de Souza,
na categoria 1.600cc, defendem
neste domingo, dia 20, no Au
tódromo de Santa Cecília as

suas lideranças 'no Campeona
to Catarinense de Automobilis
mo - Divlsãoi 1. Após esta
etapa, duas outras estão progra
madas para 'o:s Autódromos de

I São Carlos e Mafra. A etapa
deste domingo foi antecipada
do dia 21, a pedido da Kohl
bach, em função da participa
ção do 'pílote Sávio AZevedo,
no Campeonato Brasileiro Che
vrolet de Stock-Cars. no próxi
mo domingo, no Autódromo de
Jacarepaguá, Rio de Janeiro.
Luiz Fernando Wolf o Nêne re

lações públicas da Kolhbach,
disse que os pilotos estão pre
parados. assim como seus car

ros para rnaiis es' a etapa do
'

Estadual.
NARtOCH UDERA O CERTA
ME DOS COl'flERCJARIOS
A segunda rodada da fase fi-

I nal .do 3? Campeonato de Fute·
bol de Salão dos Comerciários
de Jaraguá do Sul acontecida
�'egunda-feira d:a 14 apre�en
tau a vitória da Narloch sobre
a . equipe dÇ> lBreithaupt por 4 a

3 e a do Supermercado Lenzi
sobre o Zonta. por 4 a 2. O Nar
loch lidera o certame com 4

pentas seguido pelo Maba Tin
tas e Sup. Lenzi com 2 e o Brei
thaupt, que não marcou pontos,
ainda. A próxima rodada dia
21. segunda-feira no Artur
Miille.ç, colocará frente-à-fren
te Zonta x Breithaupt e Maba
Tintas x Narloch.
Pelo Campeonato Estadual

Juvenil de 'F,utebol de Salão. a

Arweg foi 'goleada nQ fimi.l-de
semana passado, em Agrolân
dia, pelö Floresta local, por 9 a 5.
BICICROSS NA ILHA

Atletas que' integram a equi
pe do Cerínthíans, partícípa
ram no final-de-semana passa- .

do, em. Plortanôpolía.-: dp. 3°
Torneio Sul-Brasileire de ,Bici; )
cross. Na: categori-a Infantil" C. :

o destaque- HCQli pare Diego :
.

Brandenburg.:de, Jarag�á do Sul.

COMEÇ_OtJ ONTEM, '18;- A'
25� EDIÇÄO DOS J@QßS: A
BERTOS
Foram abertos oäeíeímeme

ontem, � sextà-f�.r.a, em Brus
que, os XXV Jogos Abertos,
de Santa. Catarina; Q. maior �,.. ,

.' ��nto' pc>Uesportivo do', Bsta- _

do. O mur..icipio '., de ,�él:r.ag�á.
do Sul, que candídatou-se. p��
ra sediar os JASC/86, partícl-'
pará nas modalidades de a

tletísmo, bolão masculíno, gi
nástica . olímpíca"masculina e -

íemínína, handebol feminino,
judô e tênis' de campo femi

nino, algumas- das quaís inI
cíam neste sábado as dispu"
tas. São dirigentes da delega
ção e das modaUdades - Rau'

Rodrigues; IIson Bastos, CeI,·

ço Thomazzí, Sílvio Acácio
Borges, Armando Caparellí,
Maria' Elísabeth Borba, J"Jsé
Augusto Caglioní. Hereilte da

'

Rosa (coordenador.) e Walde
mar Pellis (massagista).
A delegação está . alojada

na Escola Básica Padre Lux
E da regiao, Guaramírtm
também está presente, no xa

drez masculino, represem ado

pelos enxadristas José Cons
tânclo de Albuquerque, Os
car Mendes Filho, Silvio Klei
ne e Charles: Kínas,
A cidade de Brusque, que

foi o berço dos Jogos Aber
tos, errado por Arthur Sch
lösser, programou vários e

ventos para comemorar o [u
biléu. Um deles, neste sába
do, em sessão solene da' Câ
mara de Vereadores, a Pre

feitura, o Legíslatívo e a CCO,
farão entrega de 'medaläas a

I diversos esportistas -que co

Ilab9raram na criação e con

[ solídacão dos
-

Jagos AbertO;
dentre os quaís o Dr. Murtlíc
Barreto de Azevedo, de JaI a

guá do Sul. E da mesma io

ma, serão homenageados o

allelas e dirigen'��s dos 19,
JASC, realizados de 7 a 12 d('

agosto -de 1960, onde se de:
tacam membros das delega
ções de Blumenau, Brus .... llf

Concórdia, Corupá, Criciú
ma, Florianópolis, Indaial, l'
tajaí, Joaçaba, JOinville,' La
ges, Mafra, Rio do Sul e Sã,e
Bento do Sul. Eles receberãc
diplomas comemorativos aOE

vinte! e cinco anos dos J9gm
Abertos de Santa Catarina.

I
Nestes Jogos, Jaraguá d(

.

Sul seguiu confiante em man·',

ter a quarta colocação eil"

llúmero de medalhas, ond€
defenderá também'o mulo
do handebol f�in!nino. 'Q a·

I fletismo é a grande esperanç�,
I em conquista de expressivos
resultados' e' recordes, pela'
excelente cotação de seus a

tletas.

19, no mesmo local - Coop, Ita
jara x Müller Transp., Mirtes x

Zonta, Pinguim x Vitória, Ma
risol "A" x Asa Branca, Seara
x Arsenal e Fantmen x Braver
de. Sexta-feira, dia 25, no Giná
sio Artur Müller - 19h30 - Vas
to Verde x Gráfica, Marisol 'B'
x Coneza, Indumak x Pioneiros,
Sup. Lenzi x Cantareira e Bra
verde x Confecções Neuza
CORINTHfANS EM JARAGUA
NO DIA· 24/NOVEMBRO
O quinteto dé futebol de sa

lão do Corinthíans, de São Pau
lo, já campeão paulista e um dos

. melhores do país, joga em Ja

raguá do Sul no día 24 de no

vembro, domingo, às 10 horas,
diante da AABB. A Liga Jara
guaense de Futebol de Salão ja
oficializou o jogo. A enidade,
em conjunto com as CMEs dos
municípios partícípantes. vem H�

alizando o. Campeonato Inter

municipal Extra-Oficial de Pu
tehol de Salão, que nas roda
das dos días 10 e 11, apresentou
os resultados KLC 5x6 ARG,
Marisol OxW 'Móveis Weber,
Coneza '1x5 Koslopp e AABB
3xl Sularroz. Esta semana joga
ram AABB x Marisol e Coneza
x KLC, em Jaraguá e, em Gua
ramírím. Móveis Weber x Su
larroz e ARG x Koslopp. No
dia 24, em Massaranduba. jo
garão Koslopp x KLC e Sularroz
x Marisol' e dia 25, em Guara
mirim - ARG x Coneza e Mó
veis Weber x AABB, encerrando
o segundo turno. Classificam-se
o campeão e o vice de cada
chave.
DIFID REALIZOU PROVAS DE
CROSS-COUNTRY/MALWEE
A Divisão de Educação Física

e Desportos da 19a UCRE rea-

"Iízou sábado dia da criança, rro

Parque Malwee, provas de cross
country, com a participação de
seis unidades escolares. num

percurso de 2.500 metros. Até
15 anos feminino. venceu a pro
va a aluna Cláudia I-Ianemann

(D. Magalhães) 2" Loide Fischer

(M. Couto) e 3� Marilene. Mac
der (A. Tama�daré); até 15 a

nos M _ 1 ° Gilmar Karsten (M.
Couto). 2° Adriano Pereira e 3°
Luís Ánt6riio Chtodini. (L. Zim

mermann); acima de .15 anos·

masculi'no - 1° .e 2° Nélson We-
'.

igsae�g e Silvestre Junkes (L.
Zimmermann) e 3° Alírio Gaed

ke (Miguel Couto). Em novem

bro, de 7 a 9' realizam-se os

Jogos Escolares Regionais de

Basquete Infantil e Mirim; dia
14. o Campeonato Escolar de
Judô, no Baependi e dias 20 e

27, o 2° Festival de Ginástica
Escolar, no Artur Müller e' Ro

dolfo Jahn, em Jaraguá e Gua-

ramirim,
CRUZ DE MALTA LIDERA
CERTAME DA 1 � DIVISÃO
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As Anotacões de Flávio José
I

O Senador Jorge, Bornhausen tenta jogar água no

chope. Após o almoço com o Ministro dos Transpor
tes, sábado, no Baependi, afirmou a grupo de empre
sários locais, que a competência do asfaltamento do

trecho, Corupá-São Bento do Sul é do governador Es

peridião Amin. Citou também que o traçado da ER-
280 corre pela Serra Dona Francisca e não pelo sego'
mento citado.

Pura desinformação. E
xistem na Associação
Comercial vários docu
mentos do DN·JaR, que de
finem o traçado da BR-
280, passando pela

-

Serra
'Qol�pá'�São :Bento. Bor-]
nhausen inclusive prestou

um desservíço à região,
cochichando ao Ministro
que o asfaltamento é de
competência 'do Estado,
pondo por' terra os esfor
ços de toda uma

_ região,
unida pela pavimentação
do trecho.

A declaração, do senador causou surpresa à' classe
empresarial. Agora, que existe certa desinformação a

respeito,isto ninguém pode negar. Mas, é bom não 'pe
gar muito no pé do Bornhausen. Em maio próximo,
Camargo Neto poderá desligar-se do Ministério para
disputar o Governo do Paraná � um dos nomes cota
dos para substituí-lo é justamente o dele, Jorge. Logo ..
A fauna politica esteve nhausen e Paulo Melro.

alvoroçada.. De um lado A situação era até
-

cö
os peemedebístas de bra- mica. Bornhausen, aliás,
ços dados com os petq- sentia-se até meio deslo
listas, antes adversários e cado, tendo o dep. Luiz

, de outro, "os pedessistas Henrique o chamado de
que ajudaram a eleição "nosso Senador", Deu pra
de pefelistas como Bor- perceber?

Em seu discurso, o Mínístro Camargo Neto, senador
biônico vindo dos quadros da Arena, lembrou o seu

tempo. de militante do Partido Democrático Cristão
PDC, onde teve como companheiro o ex-deputa-lo
Mário Tavares da Cunha Mello, que pártícípou do al
moço e� sua homenagem. Camargo, para variar, deu
um estocada no governador Amin, sobre a "discrimina
çãoção . ", que apregoa.

p
Sem revelar quem, mas Sul a deputado estadual

mostrando-se mais tran- (menos o
-

Roland, claro),
quilo, ',sinai de que algu- pelo PMDB. E com o' a
ma coisa posítíva já e- poio da máquina admínls
xiste, o prefeito Durval trativa, deseja que o seu
Vasel garantiu que neces- candidato saia com no
sariamente vai sair um mínimo 18 mil votos em
candidato de Jaraguá do .Jaraguá. 'I ,
Já o barco' do PDS navega em maré baixâ'.";"'Ainda

não existe um nome de consenso para disputar uma

vaga ao Legislativo Estadual. A situação do partide
não é boa e a tendência é piorar. Mais tarde, com dE
talhes, revelaremos um fato, já irreversível, que pode
detonar após 15 de novembro, onde, quem vai perder
é o partido e também toda a região e o Estado.

'

,Os derivados de petró- o álcool Cr$ 2.030, Q ó
leo e o álcool aumenta- leo díesel Cr$ 2.180 e o

ram quinta-feira 9,5 por gás de cozinha Cr$ 23
cento em média. Foi o mil o botijão. No dia 20,
quinto reajuste do ano, o leite aumenta para CrS
elevando para 85, 18 por 1.965, majoração de 35,41
cento. O litro da gasoli- por cento.
na agora custa Cr$ 3.130,
Já existe' um zum-zum de que após as eleições do

novembro, se os resultados não lhe for favorável. o
Partido da Frente Liberal poderá ser absorvido pelo
PMDB, a exemplo do que aconteceu com o Partido
Popular. em passado recente. A informação vazou tC\si:a
semana e confirmada a absorção, Décio Piazera vol
taría ao PMDB. Será possível que isto venha a aC011-

���.
'

BALAS E CAFE S ASS E

O PRAZER DE FAZER

BEM FEITO

PROVE!

Fanfarra.sv•
Marechal

UID
,.�' show

Deodcro
Revestiu-se de pleno O júri foi composto

êxito - apesar do públí- pelas professoras Neusa
co que não correspon- Stange e Eunice Barbosa,
,deu o 19 Compeonato de pelo Capitão Ferdinando

Regional de Fanfarras, Piske, pelo' Tenente Cláu
na Marechal Deodoro, dio Martins, da, Silveira
organizado e dirigido' pe- Lima, (Delegacia do Ser
Ia Secretaria de Educa-

.

viço Militar) e pelo Te

ção, Cultura, Esporte e nente João Pedro Rodri
Turismo de Jaraguá, gues (629 Batalhão de In
O evento foi marcado pe- fantaria). O resultado fi
la espetacular participa- nal foi o seguinte: Cate

ção dos concorrentes, que goria A - 19 C.E.Abdon
com as suas evoluções, Batista, 2° Fanfarra Mu
marcha, afinação, melei- nícípal de Canoínhas e 39
día, harmonia e ritmo nas E.B. Heleodoro Borges;
apresentações, deixaram Categorla B - 19 C.E.Ba
maravilhados a todos os rão de Antonina (Mafra)
presentes. e E.B. Freí Menandro

Senai abriu o Projeto
Jaraguá IV

'de Pessoal de Jaraguá do
Sul. Vínze e sete empre
sas e 70 candidatos estão
inscritos, sendo que o pri
meiro módulo, intitulado
" Autodesenvolvímento ",
realizou-se dias 15 e 16 e,
de 21 a 24 de outubro,
"Planejainento de Pesso
al".
CURSOS NO CT SENAI
O "Centro de Treina

mento do Senai de Jara
guá do Sul tem inscrições
abertas para os cursos de
Torneiro Mecânico e E
·letricidade Predial. Eles
serão realizados no perí
odo diurno e os candída-'
tos deverão ter no mí
nima 14 anos e estarem
cursando, no mimmo a

sétima série do 19 grau.
Os interessados poderão
procurar a secretaria' do
Senai, na rua Isidoro Pe
dri n? 263, telefone

'

72-
0722, para receberem mal
ores informações e pro
ceder a sua inscrição.

'Com a palestra, do Sr.
Euclides Emmendoerfer.
que substituíu ao Sr. Eg
gon João da Silva, sobre
"Valorização dos Recur
sos Humanos na Weg",
aconteceu no dia 14 à
noite, a

.

aula ínaugural
do Projeto "Jeraguá IV
"Curso de Aperfeiçoa
mento de Administrado
res de Recursos Huma
nos", que se estenderá a

té abril do próximo ano.

Empresários, candidatos
ao curso, membros do
Conselho Técnico e Di
reção do Centro de Trei
namento do Senai, pro
fessor Murilo Rosa, che
fe do Campi e o Dr. Cé
lio Goulart, Diretor Re
gional da Senai, prestigi
aram a abertura do Pro

jeto Jaraguá IV.
O Projeto será ,desen

volvido - em 14 módulos,
sendo uma realização do
Senai, Fiese e Associa
ção dos Admínistradores

Odontólogos terão curso em

Jaraguá do Sul

.

Kamps (Três Barras) que
-termínaram empetadosi,
com a mesma sorna de
pontos em todos os qUe�,
sitos, ficando na 2� colo
cação, , a E.B. Mário de
Oliveira Goeldner (MafI:�) ,

Categoria C - 19 Colégio :,
Mafrense e 2° Colégio Co.:, i
mercial de Canoínhas.

, O encerramento deu-se
com a fabulosa Fanfarra
'Estudantil lc\e IJaguariai�
va, que foi atração a.
parte, com uma apresen-
tação simplesmente im- ,

pecável. Foi um espetá
culo digno de ser apreeí
ado pelo público, que in
felizmenta cempeneceu
em pouco número, pela'
importância do aconteeí-,
mente,

' .

• ��ji�"�'"

Guitarras
submarinas,
em exposição,
No período de 25/outu

pro a 03/novembro, no"
Centro de Informações
Turísticas, na Av. ,Getúlio
Vargas, juntamente com ,

a exposição de quadros eu-
'

ropeus, estarão à mostra
instrumentos musícaís :

ec;-'
létricos à prova de água,
criados por um inventor'
catarinense. "Ali" é o
seu pseudônimo, músico
inveterado que pretende s

cria� o primeiro grupo'
musícal submarino, já,
manipulando artística e

artesonalmente o desen
volvimento de instru
mentos musicais; a exem- .:

pIo da guitarra elétrica
submarina, que mostra
rá ao público de Jara
guá do Sul.

. ".!

"Ali" uniu as energias
eletrônica, megaéttca.
mecânica e sonora com a

água e o resultado são
as primeiras guitarras
submarinas do mundo, as

quais serão expostas em
várias cidades brasileiras,
após Jaraguá.

ENERGIA AUMENTA

A partir do dia 20,' as
tarifas de energia elétri
ca estarão 20%' mais 'ca

ras. Será o sétimo aumen

to do ano. As tarifas, re
sidencial já aumentaram
este ano 171,8% e a in
dustrial 239,6%.

da Universidade Federal
o Paraná e JUniversiade
Católica do Paraná.

o curso integra o elen
co ,de comemorações do
Dia do Cirurgião-Dentis
ta Brasileiro, • comemora"

do no dia 25 de outubro.
Na data, a Regional da
ABO de Jaraguá o Sul e

legerá e
'

empossará a

nova diretoria (o dr. Nél
son Schmitz será recon

duzido" à presidência] e,

no dia 26, jantar festivo.

J,OVEM .TARAGUAEN�m !
CORRER NA RAÇA E NO PEITO? NÄO, TOMA JEITO'

POR FAVOR, NÄO CORRA, NÄO'MATE, NÄO MORRA!
{Colaboração deste semanário)

A Sub-seção Regional
de Jaraguá do Sul da As
sociação Brasileira de O
dontologia, programou
para os dias ' 25 e 26 de
outubro 'próximos, o cur

so dé Atualização em Re
abilitação Bucal, tendo

por local o centro de Ati
vidades do Sesi. Serão
ministrantes os professo
res doutores Cláudio Ce
zar de Miranda e José
Clodoaldo Schmitt, res

pectivamente professores
do curso de Odontologia
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