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d' GöV�no do Bstado." a, ,. em -.' araguá
��:::ç:�J'se�:r���� qu::' .

. Falta da soro antiofldico· J'ã preocupata-íeíra cheques de Cr$ O Instituto Brasíleiro

2
.

bilhões, para distribuí- A falta de produção de cadas voluntãría" ou. ínvo- Em Jaraguá do Sul o . de. GeograÍ:ia e -.Estatística

ção em 5.305 bolsas de soro antiofídico nas esca- luntariamente pela pessoa tratamentc é feito junto (IBGE), pela Delegacia no

estudo, provenientes do las necessárias. ao .atendí- humana. ao Hospital São José, que·· Estado, divulgou esta se:;

Fundo Especial de Apoio mento da demanda., pelo Como existe a falta do pelas informações, não mana a população dos

ao Estudante de Ensino Instituto Butantã, em São antídoto em Jaraguá do possui uma única ampôla 199 municípios catartnen-

Superior Economícamen- Paulo, tem 'trazido refle- Sul, se uma pessoa Ior do antídoto. A sítuação ses até julho deste ano,

te Carente, de 17 funda- xos e preocupações em picada por uma cobra ve- preocupa e as lideranças utilizando, para tanto, cri-
eões educacionais. A FE- todo o País. E Jaraguá do nenosa, poderá ter a sín- do município,' junto com térios básicos para alcan-

RJ, de Jaraguá do Sul, Sul não foge à regra, a tömatologia agravada; a Unidade Sanitária, vem çar os resultados, como o

coube Cr$ 16.364.000, ponto da Unidade Sanitá- haja vista que deverá ser gestionando junto a So- balanço das componentes
. correspondente a segun- ria estar envolvendo as socorrida em Joínvillc, cretaria da Saúde e ou- demográficas e as tendên-

da parcela de 1985 e que lideranças, como a Pre- Blumenau ou Curitiba. O tros órgãos, para que Ja- cías observadas durante

beneficiaré a 29 acadê- 'feitura, Câmara de Vere- soro antiofídico é distri- raguá, como sede de nlÍ-' certo intervalo de tem-

mícos.. adores, Associação Comer- buido pela Central de crorregião, possa tarn- po. Pelos números. dívul-
NOVOS RECURSOS cial e outras, no sentido Medicamentos às Secre- bérn centralizar o trate- gados, .Jaragué do SuJ

O Superintendente da de que o município reco- tanas de Saúde do Esta- mento desse tipo de aCi·
.

continua tendo o déci-

Fundação Catarinense de ba uma quantidade maí- do e estas, aos Centros dente (moderdura por mo-primeiro contingente

Cultura, Udo Wagner; en- or de ampôlas do antído- Admínístrativos Regiona- cobras venenosas), a c- populacional, estimado

tregoú ontem à tarde a to, considerando queé nes- is de Saúde (no caso ca- xemplo do que acontece pelo IBGE em 6J mil há-

Sociedade Cultura Artís- ta época do ano que as tarínense). que distribu- com o Hospital São José, bitantes.·

tíca, uma parcela de Cr$ cobras começam a sair em aos hospitais com de Joinvílle, que presta Joínvílle continua, sen-

20 milhões, para as obras dos ninhos, dos troncos e prontos socorros para a- assistência a todos os do a cidade mais populo-
da Casa da Cultura de Ja- dos matos, podendo provo- tendímentos de casos de municípios da área do 2° sa, com.304 mil hebítan-

.

raguá do Sul. O· Superin-, car mordeduras se ata- urgência. CARS.
'

tes, aparecendo Florianó-

tendente confirmou para o \._-----------_.;;...-------------------------V polis com 218mil em se-

período de 25jnovembro Ob '1' d F'
·

I gunda, Blumenau em ter-'

a 07/dezembro, na Aliân- ras na . esco a ; a
.

19uelra começam ogo ceiro com ·192 mil, Lages

dega, em Florianópolis, a A Secretaria da Educa- gueira". A obra contrata- lar contratado é de Cr$ em quarto com 143 mil e

Mostra de Arte dos Ar- ção, através da t9a ucre da compreende 513,30m2 399.86.0.100, sendo que o
Cricíúma em quinto lu-

listas .de Jaraguá do Sul, de Jaraguá do Sul, assi- de área construída, sendo ato de assinatura aconte- gar, com 129 mil habítan-

que. tem na coordenação nau segunda-feíra. día um bloco pedagógico com ceu na própria Escola e t�s. Seguem-nas: São �o�
o Dr. Paulo Schroeder. 21, contrato com a Empreí- seis saias de aula. um blo- contou com a presença do se com 106. mil, Ita}�l
PLANO DIRETOR teira Construsul Ltda., co de vivência com área corpo docente e da APP, com 1.04 �ll, Ch�peco
A equipe que elabora o para a construção da Es- coberta, cozinha, sanítá , bem como da Direção e c�m tOl �11l1� Tubar�o 81

Plano Diretor de Jaraguá cola Básica "Ilha da Fi- fios e circulação. O va- Chefias da 19a Ucre.
. mil, Concórdia 71 mil 'ia-

do Sul, durante três dias

S t
.

s,how"
·

I
- bitantes, Jaraguá do Sul

desta semana, promoveu BGB programou. musica 61 m�l e Can?i�has com

reuniões com as líderan- r ., 57 mil, na décíma-segun-

ças dos Bairros Vila No- Dentro das comemora- Comerciários. será lançado ainda este I da posição. O menor.

va e Ilha da Figueira, ções do Ano lnternécío- No dia seguinte (24), ano, o concurso fotográ- município. do Estado é

com uma boa participd-' nal da Juventude, a Sé- será encerrado aqui, o fico 110
.
anos de Jara- I Santa Rosa. de Lima, que

ção. Na próxima semana, cretaria de Educação, Campeonato Catarinense guá do Sul. cujo regula- ! tem somente 1.700 habí-

dois outros bairros serão Cultura, Esporte e Tuns- de Vôo Livre, com a par- mente está em fase final tantes.

atingidos: Barra do Rio mo está preparando outro ticipação de pilotos de lo- de elaboração, que será Com relação ao Censo

Cerro, de 28 a 31, às 19h, grande show para o [inal do o Estado, e também os mostrado durante a Se- Demográfico de 1980, a

no Salão da Capela N,sra. de novembro, a exemplo filiados ao Jaraguá Cu- mana de Jaraguá. E com população de Jaraguá do

das Graças .e no Jaraguá do acontecido em julho. be de Vôo Livre. E no 'relação ao arquivo e mu- Sul cresceu em 12,200 ha-

Esquerdo, dias 30, ·31 e I", I .. Desta feita, acontecerá no Centro de Informações seu históricos, rontinu.un bítantes, No entanto, há

na Estola Cristina M3.r- día 23 de novembro, no Turísticas, na Getúlio os trabalhos
-

de seleção quem credite a Jaraguá,.

catto, também às 19 horas, I' Ginásio de Esportes Ar- Vargas, foi aberta ontem dé documentos e fotogra- uma população em tomo

tur Müller, devendo reu- a exposição dás guitarras fias, por ano, bem como de 70 mil' habitantes.

EM BRASIL!A nir quatro grupos musí- submarinas e de trinta as peças. O arquivo deve-
o Prefeito Durval Vasel cais que estão sendo con- quadros com paisagens' rá permanecer no segun- A R G I

irá a Brasílía após 15 de tactados, um dos quais o européias, que permane- do pavimento da Estação '

novembro, para entrega "Usina de Força", que cerão a visitaç-o pública Ferroviária e o museu,
A Carroçarias Argi en-

de pedidos no Ministério' está nascendo em Jara- até o dia 03 de novem- ,no armazém da Rede, lo� tregou à lundgren Teci-

do Tran t M' 'sté dos. de Fo.Ítaleza-CE, ,na·
o s spor es, Im -

guá do SuL O encerra- bro próximo. cada a municipalidadee· .

rio da Agiricultura e Mi- menta do show. dar-se-á A informação é do se- que, par? tanto, receberá is_ dez unidades de fur-

nlstério da Saúde (Plana- na Cesar's Club, com a cretário Balduirro Rauhno. 'os melhoramentos neces- ??es, somando: agora, 49

sa). O dep. Lu�z Henrique t.el�\ção. da Rainha rios Balduirto acrescentou que sários. '1
Ja entregues aquela em-

o acompanhará. " ..-....__,-------� --- � presa. l.eia na página 3.'

.......__._ .,". Jaraguá tem :61'
mil . habitantes'

Sajamos a terceira cidade emlCM, mas não em pohrição. Artama Expositores Cromados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Õ_KTOBERFEST FOI SUCESSO

Terminou no dia 20 a Oktoberfest que teve início
lila día 4 deste mês. Entre as muitas atrações uma de
las se destacou p�la sua soberba apresentação.Referimo
nos ao Grupo Folclórico Alêmão de Estrela, do Rio
Grande do Sul, que arrancou vivas palmas da grande
massa de gente que se encontrava no Pavilhão "A"
da P;roeb, que veio es�cialmente' para a grande festa
dos blumenauenses. Este semanário em contacto com o

casai Ema e Selí Feíne, que ltderava o Grupo na sua
-, excursão à Santa Catarina, teve ocasião de relatar as

-atívídedes eul-tura·is que se desenvolvem nc vizinho
Estado, o que nos leva a supor que em matéria de cul
to às trâdiçõéã éleli estão na nossa frénte há muitos a

e muitos anos.
Recentemente realizaram o vigésimo "Baile do Chu.
crut" de que" participou a população do Alto Taquarí.

- O Centro Cultural 25 de Julho "Vale do Taqaerí", edi
tou o terceiro número do Caderno Cultural, em home
nagem aos 150' anos da Revolução Farroupilha, ' onde
comparece o Prof. José Alfredo Schierholt com um in
teressante trabalho 'que justifica plenamente o seu ti
tulo: "lmtgrantes Alemães na Revolução Farroupilha".
O futuro Centro Cultural jaraguaense deveria inspirar
-se nesses movimentos, para não comprometer a iden
tidade e o propósito da entidàde do ''Vale da Pérola. do
Itapocu". E eles são muito receptivos a tais iniciativas.

O DE,SEJO DO. ATOR ROCK HUDSON

Repercutiu intensamente a-declaração da Sra. Beth
Bürrr, porta - voz de lima casa funeráriá de Los Ange
les, que as cinzas do ator Rock Hudson, que morreu de
Aids no dia 2 de outubro, foram lançadas no Oceano
Pacífico na presença de 150 amigos do ator. 'O corpo
de Hudson foi cremado três horas depois de sua mor- .'

té: Como se divulgou, Rock não queria enterro e em

lugar de flores, as pessoas deveriam mandar donativos,
para uma fundação de pesquisa da Aids. Sua última
vontade toí atendida.

'

Curuja·
Recebendo as últimas novídades para o verão:

-

ánigos infantis, bij<fuíêrias, perfumes,
conjuntos 'de "batizados, sapàtmhos. Venha nos

.
- ,

'

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

Mamãe"

Jóias, rel.gios, pulseiras, anéis, alianças, prataria
e artigos em ouro é na

,'Relojoaria AVENIDA
"Sempre um bom presente à sua escolha"

Na Marechal; 431 li 8.a Getúlio Vargas, �o 9'
L"

'

Dê ilores a quem você ama. Decorações
de igreja e saIêo, '..quêS, arranjos,. plantas

ornaÍnentais, com'entrega a domicilio. Ateildimrn
'

to pGr profissional,'no ramo.

Casa das Flores
Av. Mal. Deodoro nl! 1.121, ao lado da Praça

Paul Harris
F11ial:Reinoido Rau 606 - Edificio Santa Terezinha'

Celina Cabeleireiros
AtendimeJlto unissex. Experiência comprovada em

,(;brtes, ,pen:têados, maquilagens e tratamento ca

pilar, com apareUlo infra-violeta. Profissionais
áUamelU.e ãspeciäliZaâ.õs.

Rua Gumercindo da Silva _ Fone 72-2165
,

ao hldo da Caixa EconõnUca

Gente & InfoTmações
,JUSTA HOMENAGEM BONECAS VIVAS Guenther, eleíto em se-

O dep, Dornbusch apre- Acontecerá neste sábado, tembro passado, Ele .subs

preseritou projeto-de-Iei, no C.A.Baependi, a par- ntuí ao amigo Jair To.
à' Assembléia Legíslatíva,' tir das lSh, o 7° Concurso meUn Guenther pióm�
denomínando de "Ponte Bonecas Vivas, do Lions te muito trabalho à testa
Walter Breíthaupt" a pon- Cidade Industríal, No 10- da tradicional sociedade
te construída sabre o Tio cal haverá o desfile das guaramírease. __ _

Itapocu, que lig_a a CeI. 25 candidates," desIile- CASA DA AMIZADÉ
Procópio Gomes à Vila show de Celina Cabelei- Esteve reunida terçasfeí
Baependí. Justa a home- reiros, sorteio de brindes ra, na residência da Sra.
najem. a quem tantos e oafé. com doces e set!-, Rosemary Behlíng; t-endo
bons serviços prestou à. gados. O ingresso custa como anfitr-iães" aitlà:a-,�
comunidade ,- jaraguaense, somente Cr$ 10 mil, con- Sras�.Yv.onne A.s.aei:içiJ.
que encampamos total- correndo os partíclpan- ves ee Norma. '.Ew:aIEl�"'::;-A
mente. Apenas um peque- - tes .além dos prêmios, u- Casa da -

.Am.izdde�,ent�
no senão, que levamos à ma secadora de roupas.. gou semana passad,a:',-Cf$
conta de um cochilo da A promoção do Líons é 1 milhão para o Natat: dá
redação: o seu falecímen- beneficente.

-

Criança Pobre e Cr$ 300
to não foi em 19� e sim, OS RENGEL mil para compra de enxo- -

em 1977. Muito feliz está o casal vais de bebês. , "

BAILE DO CHOPP amigo CéUo (Ingiid NeU- BAILE PAS PLORE&' "

O Rotary Club de, Jara- zel] Rengel, com o nasci- Marcado para (} dia "t6
guA do Sul, decidiu pela mento no día 15 passado, de novembro, no Sillio
Pl0moção de um Baile do às 9 horas, no Hospital e 25 de Ju:lho, I}O J,étrélg'uá
Chopp, a ser realizado nos Maternidade São José, ,84, com música da Bagdl
días 22 e 23 de novembro dos gêmeos Adriano e nha Real, - de Pom�Ott.e.
'próximo" (uma sexta-fel- Rodríg», pesando, res- Haverá também o eon
ra e sábado), �m tocal a pectívamente., 3.050 e 3. curso de rainha e i cano
ser ainda deíínído, possí- 500 'gramas. Contentes dídatas J{l sé jnscreV:�r�":
velmente no Juventus, estão também as írmãzt- Adriana A.- Siquei{iL !l_
pela amplítude de suas nhas Kelly e Cintia, os Janele de Souza CoelllO.
instalações. O resultado avós e bisavós, aos quaís Inscrições c()nííó.uam

-

-�..

da promoção se destinará juntamos os nossos cum- bertas, na S�CIit.
-

- -

ao Natal da Criança Po- pr.lmentos. LANCHES/JANTAR
bre e outras obras sociais DIRÃO' O "SIM" 'Receberâm esta semana
da comunidade. Depen- Neste sábado, na Igreja em suas resídêncías, '�'é.�
dendo da aceitação de tal Matriz, às Iüh-Vílmar Dí- amigas de lanche,

-

as Sr�s�
festividade, poderá vir a as/Inês Alves, 16h15�Pe- Yolanda Wílhelm br-ies�
ser meorporada no ca- - dro Anacleto/Regina das sen, Áurea Müller Grut;�
lendário anual de even- Graças dos Santos) 17h15 ba e Mariza Kaufniánn]3
tos, do munícípío. José Vanderley de Brito/ ontem, abriram as porf?!·s'
BAZAR DE NATAL Edi Murara e às 18h-Jo.. do seu apê, pará. recepcí,
A Casa da,Amizade de sé Fanton/Nilza de Oli- onar amigos para um fiiii-'
Jaraguá do Sul promove-

-

veíra. Na Capela SS.Trin- tar. o Dr. Jorge e D. :.Te:
rá no 'próximo dia 1 i _de dade, 17h30-Ademir Les- reza Camargo IrichaUste.
novembro pá feira) o seu côwícz/Liane Bockor e, BEBIQUIETO

'

tradicional bazar, com ar- na Igreja .Evangélíca. l8h No próximo día g de 'Ílö�
tigos 'de natal;- bolachas Eleonor Urban/Beatriz Ba� vembro, no Beira Rio du"
caseiras, enfeites' natalinos umgärtel e às 19h-Már- be de Campo, '-a "2' Noite.
e outras novidades. O e- cio Kluge/Tânia Mohr. do Bebiquteto, às, 23 ho-
vento terá lugar na Rei- IpADE NOVA ras, abertura "do verão
noldo Rau, próximo rIo Troca idade hoje, em Gua- 8-5/86. O convite está ;;eÍI-'
Supermercado' Breithaupt,

'

ramil'im, o vereador A- do vendido 'pela� rapaz!a-
-

e funcionará das 9 às 19 demii Izidoro, .presiden- da do Bebiquieto ao :pie�:
horas, ininterruptam�nte, le da Câmara; domingo, ço de Cr$ 10 mH e a :Pro'
A renda se destinará pa- na Capital, Altons Scb- moção promete'mUito. :'"
ta 0_ Natal da Críança Po- n�1der, gerente geral da DA ARSEPUM

,'_

�,;

bre. Prestigie mais esta Varig/Se; dia 29, em Co- A Associação- Recreatfva'
, promoção das senholds rupá, o Comendador AI- dos Servidores PlJbiieos'
'de rotarianos,," Está

-

em vim Seidel e no dia 31, a MuhieipaJs de - Jaragua
jogo uma causa nobre. acrescenta mais um ana do Sul, em comemora:'
Até lá!. , v. a sua vida, a Sra.' Vera ção ao Dia do Funcioná

Marquardt Haake. Para- rio Público, cönfíta�erni-'
bénsl.

'

za os séus associados n(.�s-,
DO AZURRA te 'sábado, no AgropaGu,:,.
O Baependi marcou para ária, a partir das 8' - ho-
18/novembro, à.s 19h, a ras. Haverá muitQ espor�
inauguração das novas te, chope e churrascada,
canchas polivalentes e de para todos.
tênis de campo, com tor- RAFAEL ALEXANDRE
neio, inclusive. O clube Completa hoje, 26, o s�u�
também reabriu a sua bo- terceiro ano' de vida, \;>
ate, que funcionará todas garoto Rafael Alexandre;
as - sextas-feiras e progra· filho do casal Valdir ""e
-mou para 30/novembro, Maria Helena Kruger. A'
o baile ,de encerramento data será comemorada
do bolão, com duas ban- domingo, -

com' uma 'fes-
das. tinha para: faÍniliar�s c 'u-
EM GUARAMIRIM ' miguinhos. E no dia

-

23;
Assumindo a presidência trocou idade as meninas
da Sociedade Atiradores Karin Borchers e Fernlm·
Diana, o jovem, Eduardo ela Sc"hmidt Hardt.

MONICA NA USP

Chegou ao conhecimento
. i da coluna um fato até en-

tão inédit9 no Brasil e

'coube ii uma jaraguaeuj
se participar do evento.
A dra. Mônica Hufenue,:
sler, formada em enge
nharia quimica, defendeu
tese na Universidade de
São Paulo em secagem de
aUmentos, saindo-se hOll
rosamente bem para ale
gria de seus orgulhosos
pals Dr. Dietrich {Renata)
Hufenu�Ssler. ;Pelos �eus

_ j�stos méritos, os cum

primentos deste semaná
, rio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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contra suge,ridoß o' noma
DIA MUNDIAL DA· AUMENTAÇÄO ,

Aconteceu no día 16 de outubro, no Salão. Paro

quial de Corupá, um dia especial de aproveitamento
de alimentos. onde foi discutida a ímportêncía de uma

alimentação correta,' principalmente na criança de O

a 6 anos. O encontro teve a participação de- aproxi-
s- madamente 60 pessoas, entre grupo de jovens', grupo

da ação social,senhoras de agricultores de todas as

comunidades e autoridades locais. O evento teve o

apoio do Escritório da Acaresc de Corupá e de Jara

guá do Sul e Prefeitura Municipal de Corupá ..
RIZIP..ISCULTURA EM� JARAGUA

.

!foi ínstafado em dezembro" passado, .

na
. proprie

claçl� do Sr. Eno Borchárdt. em Rio Cerro H, uma Unr-
. dade de Observação cJ:e' Rízípíscultura, pela Acarpesc/
Acaresc. A rízípísculture consiste na criação- de pei
xes em arrozeiras e� corrimenos de um ano, já existem
naquela Unidade, carpas com mars de um quilo de
pesá. As vantagens são múltiplas e para explicar, ava
liar e mostrar a criação de peixes junto com o arroz,

a Acaresc fará no dia 29 próximo, às 14 horas, um

Dia de Campo, do qual participarão produtores de ar

roz da região.
PRÓ-CRIANÇA VEM ATUANDO

.
A COmissão Municipal Pr-ó-Criança Rural, em

conjunto com a Unidade Sanitária de Jaragué do Sul.

realizou no dia 18, em Jaraguazlnho, vacinação em

crianças de O a 6 anos, Foram aplicadas cerca de !lO

vacinas BCG, Tríplice, Antí-Sarerripo e Sabírí, En

quanto as crianças eram. vacinadas, era realizada
reunião corri o grupo comunitário do Pró-Criança, Pd
Ta definir prioridades de trabalho, ficando em primei
ro plano, a água. Agora, no próximo dia 13 de novem

bro, o grupo receberá um treinamento sobre sanea.·

rriento básico. A outra comunidade trabalhada é a de
Alto Jaragué 19.

JUVENTUDE RURAL NA. REGIÄO
c , A região de Jaraguá do SuL, a partir deste, mês de

outubro, conta COIr; duas equipes de Juventude Rural,
sendo uma sediada em Indaial e outra em Jaraguá.
Inicialmente, a equ.ipe sediada em nosso mumcipio
desenvolverá seu trabalho com jovens de Araquart.
Barra Velha, Corupá e Massaranduba. O primeiro mu

nicípio, a ser trabalhado será o de Corupá, haja VIS

ta que há dois anos vem sendo desenvolvido um tra

balho com jovens do Grupo Bela Aliança.
A MELHOR HORTA ESCOLAR

Visando incutir na criança a importância de se

produzir hortaliças, bem como incluí-la na alimenta

ção, está sendo desenvolvido em Jaraguá do Sul. o

concurso melhor horta do muriicípio, do qual parti
cipam 29 escolas. isoladas estaduais e municipais. Pe
las avaliações feitas, observou-se que todas as esco

las 'estão corri suas hortas produtivas 'e usando a� hor

taliças na merenda escolar. No dia 31 próximo, os

resultados serão remetidos a Florianópolis e somente

divulgados em novembro.
QCREjENCONTRO PROFESSORES

Sob a' coordenação da Divisão de Administração
de Ensino e com a participação dá Unidade Operaeie
nal de Ensino da Secretaria da Educação, a 19a Ucre

promoveu no dia 16, no Centro Empresarial, um en

contro com professores de 2° grau dos colégios que
oferecem cursos de acordo com a lei 7.044. Pretende

se com o referido encontro, refletir sobre os objeti
vos desses cursos e da lei 7.044, além de discutir . os

programas trabalhados nas disciplinas dos mesmos.

:fESTA ESTADUAL DA 'BANANA
.

Será abertà às 15 horas deste- sábado, em GaruvR,
a' :4a Festa Estadual da Banana. Estão previstas apre

sLnlaçêes artísticas, bai:e e eleição da rainha, ba�le

pop'ular.· cuILö campal ecumênico, pr()�a ciclística in- .

terestadual retreta, gincana. apresentações artístico

folclóricas e .painel sobre nutrição, adubação e pra

gas da banana.
ACIAG PEDE RECURSOS

A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim, encam:nhou a Fundação Bamerindus d.e

Assistência Social, pedido de recursos financeiros par,}
a éonstrução do Centro Empresarial, obra. perse,gulda

.

p€tlos empresários guaramirenses.,

entrega dez· furgões·
Pernambuc.anas

...

Grande do' Sul na ...bf�-·
caeãe de �urg�s,. aUn91n...
do a uma,produção diá..

ria média de 2,5 unída
des. O produto é garan
tido pela fábrica por dois

anos, sendo conhecído do

Acre ao Rio Grande do

Sul.
A empresa, em fase .de

grande : desenvolvimento
e .expansão, que: a cada
dia solídífíca a condíção
de lider do mercado na

A Carroçarias Argi Lt- ta e nove unidades à sua Região Sul; implantou há

da.,-aCaba de entregar à frota, que roda. com. a quatro ap.os uma filial

Lundgren Tecidos S.A. - marca Argi, divulgando em Curitiba e bá um ano,
Casas Pernambucanas -de assim, a e:mpresiJ, e o outra filial, em Araquari,
Fortaleza, Ceará, dez u- próprio produto de. Jai:a- na trevo da ijR'-101 com

nidades
.

de carroçarias guá do Sul à nível naci- a BR-280, dando, assim,
metálicas blindadas (fur- onal. oportunidade de melhor
gões), de uma única vez. A Argl atUa no marca- atendimento à cresclente
A Lundgren Tecidos é cU- cado há 13 anos e é coo- clientela, que prefere os

ente tradicional' da em- side�ada à, maior fábri- produtos Argi pela qua-
presí\ jaraguae:mse, teu" c� do gênero.. de Santa Udade, durabilidade, aca- I. do já adicionado quareu- Catarina; Paraná e Rio hamento e p:arantia.

� J

O Legíslatívo -Muntci
paí de Jaraguá do Sul,
encerrou as sessões or

dinárias de outubro e
volta a reunir os vereá
dores somente no dia 4

. de novembro. Alguns .pe
didos foram' apresentados,
como o de Gustavo Ma

thedí, que solicitou à Pre
feitura a construção de

abrigos nas paradas de

ônibus, sendo um na Ti

fa dos Monos, um ria Ti
fä: Terezínha e. três ..

no

centro de Nereu Ramos;
já Lauro Siebert, reivin
dicou 1.7 luminárias Para
as Ruas 518, 519 e 546,
todas da Barra -do Rio

Cerro.

Do Executivo, deu en

trada em plenário proje
tos-de-lei, que concede a

bono especial de final-de
-ano aos. funcionários pú- .

blicos municipais ativos

e inativos, equivalente a

um mês de vencimentos;

que fixa os valores para
efeito de cálculo do valor

venal dos imóveis não (1-

brangidos pelo recadastra
mento, para fins de lança
mento do IPTU e, que ii

xa os valores e as fór
mulas' para efeito de cál

culo do valer venal dos

imóveis recadastrados.

O vereador Arnoldo
. Schulz, referiu-se, na pa,
lavra lívre. sobre docu
mento recebido da As
sembléia Legíslaüva, on

de o dep, Roland Dorn
busch. comunica a apre
sentação de projeto deno-

r

. minado de Walter Brei
thaupt a nova ponte em

construção sobra o río 1-

tapocu, sugerindo votos
de congratulações pela
escolha do nome, , José
Gilberto Menel,' n€> en

tanto, discordou frontal
mente e estranhou a ho
menagem.. lembrando CeI'

tas passagens da vida do
homenageado quando
propríetáne de uma in
dústria'

.

madetreíre con

cluindo dizendo que exis
te em Jaraguá pessoa IDEI-

Fecaja .ahriu
o dia

Conforme o já anunci

ado pelo "Correio dç Po
vo", será realizado nos

. dias 29 e 30 de novem

bro. o 99 Festival da Can

ção Jaraguaense (Fecaja},
no Ginásio de Esportes
Artur Müller. O Fecaja
será dividido em três fa
ses. a' primeira. elimina
tória por fita (antes do

festival}, dia 29, elimina"
tória das. ínterpretações
às 20 horas e a terceira
e última, no dia 30, eli
minatória das composi
ções, às 14 horas. Do Fes
tival poderão participar
como concorrentes, intér
pretes e compositores,
maiores de 15 anos, in

dependente de estarem ou
não participando de cur

so escolar.
As inscrições foram a

bertas no día 14 de ou

tubro, terminando no día

Casas-

lhor para ser homenagea
da.

Há meses atrás." Menel
havia proposto, ern índí-

.

. cação aprovade pela Câ
mara e remetída ao Go
verno do Estado, que o

nome dessa ponte fosse
"Tancredo Neves", como

homenagem ao ex-presí
dente, falecido em abril
passado. O vereador, no

.entanto, é taverável. .qq_e
se d&: o nome de um ja

.

raguaense a: obra.

inscrições'
15

.até

15 de novembro, na Aca
demia de Música Carnei
rínho, na rua Antônio C.
Ferreira 22 - 19 andar
Sala 27 ou nos estabele
cimentos de ensino, ha

ja vista que este ano. o

Fecaja terá caráter esta

dual. A taxa de inscri

ção é de apenas Cr$ 5 mtl.
As trinta canções Ii

nalíssímas concorrerão ao

prêmio de Cr$ 3 milhões
assim divididos: Composi
ção - 19 lugar Cr$ '1 mi
lhão e troféu, 29 Cr$ 600
mil e troféu, 3� e-s 400
mil e troféu, 49 e 56 lúga
res.: troféus: Interpreta
cão - 1° lugar Cr$ 500
mil e troféu, 29 Cr$ 300
mil e troféu, 39 Cr$ 200

mil �. troféu, 4° e, 5,9 1\,1-
gares. um troféu cada

qual. O Musical Arco .

I

ris animará o Pestíval da

Canção .Jaraguaense.
'

"

Ias
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J-aragu6 do Sul _ Semana de· 26Ioutubr�' a �Ol/tlovemb�Q de. 1886.

Edital 14.512 de 16.10.85.
Ambroslo Micheluzzi e

Lurdes FurIan.
Ele, . brasileiro,' solteiro, MARGOT ADBUA ORUBBA LEHMANN, Oficial do R�
operário, natural de Gua- gístro Civil do 19 Distrito da Comarca de laraguá do Sul, Bs-

. .

t E t d d tadö de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram emrammm, nes e s a o, 0-
Cartório exibindo os documentos exigidos pela leí, a fim de se'mícíüado e residente na habilitarem pára casar, os seauintes: .

Rua Antonio Carlos Fer- neste distrito, filho de Jo- lestino Martin, e de Ida
reira, 950, nesta

.

cidade, ão Lago e de Maria Raf- Reinaldo Martin. ·Ela, bra
filho de Domingos Míche-

. faeli Lago. Ela, Brasileira, sileira, solteíra, auxiliar
luzzí e de Santina Miche- solteira, natural de Itatí- àdministrativo, natural de
luzzí. Ela, brasileira, sol- ba do Sul, Rio Grande do Corupá, neste Estado, do
teira, operária, natural Sul, domiciliada e resi- miciliada Ei residente na

de Rio dos Cedros, neste dente em Jaraguá-Bsquer- Rua Henrique Marquardt,
Estado, domiciliada e re- do, neste distrito, filha de 312, nesta cidade, filha de
sídente na Rua Adão Ne- Arí Balbínot e de Antö- Orival Correia e de A-
roschy, 21;2, nesta cída- nia Cacílda Balblnot: m.lia Fachini Correia.
de, filha de Angelo Fur- Edital 14.515 de 18.10.85. Edital 14.519 de' 21:10.85.
lan Sobrinho e d,e Doracy Juarez Ribeiro' dos San� Lauro CogrOll1 'e Lldovl-
FurIan. tos e EvaDi' Helfrlch na Goret! Mokwa
Edital 14.513 de 11.10.85. Ele, brasileiro, solteiro, Ele, brasileiro, solteiro,
Gllbert.o Leocadl0. Bam- motorista ,natural de Ja- operário, natural de Co
bora e .Jocelia Cordeiro raguá. do Sul, domiciliado rupá, neste Estado, -domí
Ele, brasileiro, solteiro, e residente na Rua Wal- ciliado e residente na Rua
pedreiro, natural de Co- ter Marquardt, 1913, nes- Miguel Salai, 104, nesta
rupá, neste Estado, domt- ta cidade, filho de Fran- cidade, filho de Arthur
ciliado e residente em 1- cisco Ribeiro dos Santos Cogrossi e de Alma Co
lha da Figueira, neste dis- e de Julia Eleuterio dos grossi. Ela, brasileira,
trito, filho de Victor Bam- Santos. Ela, brasileira,· solteira, costureira, na

bora e de Maria da Vei- solteira, opetária,' natu- tural de Jaraguá do Sul, .

ga Bambora. Ela" brasíleí- ral de Blumenau, neste domiciliada e residente
ra, solteira, do lar, natu- Estado, domiciliada e re- na Rua Alfredo Schu
ral de Barra Velha, neste sídente, na Rua Walter mann,' 52, nesta- cidade,
Estado, domiciliada e re- Marquardt, 1.913, nesta filha de Pedro Mokwa e

sidente em Ilha da Fí- cidade, filha de Affonso Tecla Giovanella Mokwa.
gueira, neste distrito, fi- Helfrich e de Alma Hel- Edital 14.520 de 21.10,tj5 .

lha de Antonio Romario frích, Waldemar Krause e Ana
Cordeiro e de Maria da Edital 14.516 de 13.10.85. Maria de 'Oliveira
Silva Cordeiro. Amaríldo Paulo Mauricio Ele, brasileiro, solteiro,
Edital 14.514 de 17.10.85. e Elisabete Pelacío

.

operário, natural de Jara
Benvtndo Lago e Juran- EIer brasileiro, solteiro, guá do Sul, domiciliado
dira Salete Balbínot. pedreiro, .natural de Ja- e residente na Rua Ir
Ele, brasileiro, solteiro, raguá do Sul, neste Esta- mão' Leandro; 364, . nesta
estofador ,natural de Mas- do, domiciliado e residen- cidade, filho de João
saranduba, neste Estado, te : na Rua Cabo Harry Krause e de Otilia Krau
domiciliado e 'residente Hadlick, 611, nesta cida- se. Ela, brasileíra, soltetra.
em Jaraguá -Esquerdo, de, filho de Paulo Pedro doméstica, natural de São

Maurício e de Luzia Ja- Francisco do Sul, neste

gielsky Mauricio.' Ela, Estado domiciliada e resí

brasileira, solteira, do dente em Estrada Nova,
Dia 2,7 de setembro lar, natural de Tubarão, neste distrito, filha de

Renato, fílho.!Ie ybiraja- neste Estado, domiciliá- Sandí Jesus Olíveíra e de .

Dia 31 de outubro ra (Marilene) Bairros. . da 'e residente na Rua Cd- Irma Cereseto Oliveire.
Sra. Vera M.· Haake, Sr. Dia 28 de setembro bo Harry Hadlich, 677, Edital 14.521 de. 21.10.n5.
Jurací Ribeiro, em Joín- Rogemar, filho de Geral- nesta cidáde, filha de Bo- José Geroni Gois e Ger-
vtlle: . Sr. Nélson Garcia, do (Ursula) Schulz: aventura Antonio Felacío cí Colle.
Sr. Ildo da' Costa, Sr. E- Dia 10 de outubro e de Angina Maurílio Fe- Ele, brasileiro, solteiro,
.Jíezer Santos, Sra. Marli, .

Rodrigo e Anderson, fi- lisberto Felacio. operário, natural de MOll
.

esposa de 'Waldemar lhos de Alvaro (Giseie) Edital 14.517 de 18.10.85.; te CarIo, Campos Novos,
'Reeck; Sr. 'Rêlariclo� 'Lue-- Ewald..

.

Lindomar Maes e Mari- neste Estado, domicilia-
.

ders, Aha PaUla,· filha de Dia 13 de outubro sia Coelho do e residente na Rua
Dr. Márcio (Vera) Mar- Jair, filho de Leonardo Ele; brasileiro, solteiro, Joinville, 3.013, nesta ci-
catto. (Darei) Stenger. auxiliar de laboratóno, dade; filho de Agenit

Dia 14 de outubro natural de . Jaraguá do Gois e de Tereza Varela.

Marcelo, filho de José Sul, domiciliado e resi- Ela, brasileira, solteira,
(Leoní) Richert; Adelírio, dente na Rua Henrique industriária, natural de

filho de Alcido (Ana) Marquardt, 380, nesta do. Leão, Campos Novos,
Braun; Thayse, filha de dade, filho de Osvaldo neste Estado, domicilia
Odilon (Maril:z;a) Graudin. Maes e de Serena Maes: da e residente na Rua Jo-·
Dia 15 de outubro,

.

Ela, brasileira, solteira,. inville, 105, nesta cidad�,
Roseinep, filha de.Val- bordadeira, natural de' filha de Féliz Çolle e de

mor (Roseane) de Avila. Jaraguá do Sul, domici- Nadalina Colle.

F�bio, filho de João (E-. liada e residente na Ruai Edital 14.522 de 21.10.85.
nilza) Nilz; Franciele, ii- Irmão Leandro, nestõ cio: Gerson Luis Spezia e Cla-
lha de Osmar (Regina) da<re, filha 'de Éllpidio udinéia Gonçalves
Runf; Adriano e Rodrigo:' Coelho e de Bernadete, Ele, brasileiro,' solteiro,
filhos de Célio (Ingríd) Klein Coelho...

.

'.
, n}ecânico, natural de Ja-

Rengel. .

.

Edital 14.51'8 de 21'.10.85., rpguá do Sul, domicilia-
Dia 16 de outubro Marcelo 'Martin: e Marise d,o e residente na Rua
Simoni, filha de Jorge Beatriz Corrêla Victor Rosenberg, 870,
(Cristina) Baader; Jonas, Ele, brasileiro, solteiro,; nesta cidade, filho de Jo
filho de OrIando (Rosa)' industriArio, 'natural de' sé Irineu Spézia e de 1-
Ribeiro; Janice, filha de Curitiba, Paraná, ,êomlci-, nez NicoluzZi Spézia. Ela,

. Valdir (Carmelíta) MaXi- liado e residente :ttà' Rll�: hrasileira, solteira, do
mianö; Neilor,' filho' de Heniique Marquardt, ,312,'1 lar, natural de Osasco',
Norival" (Isolde) Lann, ' 'nesta �idade, filho de G:e- Sáo .Paulo, domiciliada e

Fazem anos hoje: 26
Vereador Ademir Izídoro,
em Guaramirim; Sr. Ota
víano Tissi, em Nereu Ra
mos; Sra. Alzirà Pradi,
Sr. Waldir Armando MeI
er, Cilene Kátia Lange,
Sr. Aírton L. Narloch,
Srta. 'Betíne, filha Raul

(Ivone) Dríessen. Sr. A
delino Hornburg..

Fazem aIIOS domlngC)
Sra. Hllda da. Silva, Sr.
Airton Shngheni Sr. lná:
cio Müller, Márcia Mára
de Almeída, na Lapa-PR;
Amélia Scheuer, Luzia
Wasch, Margot Marli Hol
ler, Rólf Roberto Krü
ger.

Dia 28 de outubro
Sr. Angelo' Pradi, Fidélia
Lenzi.

Dia 29 de outubro
Sra. Ida Zettel Schmö
ekel, em Curitiba; Sr. Al
vim Seidel.. em Corupá:
Sr. Lauro Braga, Maria A-

.

parecida Teixeira, em

Joinville; Sra. Mínda
Wolski, Sr. Loreno Ha

gedorn, Sra. Erotides I.
Krause. Rodrigo, filho de

Elirpar e Solange. Manh
ke, em .Santos-SP.-

Dia 30 de outubro
Dr. Augustinho Bíanchí,
Sra. Erna Colin Mahfud,

./ Sra. Frída Mahnke, Sr.'
Paulo Leoní, Lúcia Bea
triz. Pedri, Leníce, filha
de.Ernaldo e Hena Bartel.
Sra. Edith Ehlert.

Dia 01 de novembro

Sr. Einilio da Silva, Sra.
Maria Cezarina dos' San
tos, Sra. Ana Pansíein
'Scheuer, Sra. Iris

.

Mohr
Séliommatz. Eduardo, fi

�ho de LUiz Augusto e

Deisy Bernstorff.

Ciro's
lavandaria
v a ,j
\, .

.

mud a r

,coa�.I"� .••.'.'.1:.• '..".• '

CasalantoProclamas. . da

NASCIMENTOS

residente" na Rua Victor
Rosenberg, ,810, nesta cí
dade,

.

filha de Vicente -de
Paula Gançalves e de Val
trudes Gonçalves.
Edital 14.523 de 21.10.85.
José Edemar'Hafelilann e

Laurtta Mezoni
Ele, brasileiro, solteiro,
frezador, natural de Mas
saranduba, - neste Estado;
domícílíado e residente
na Rua Joaquim Fren
cisco de Paula, 10, nesta
cidade, filho de Pelíppe
Hafemann e de Danuta
Anna Ciu Hafe�ann.
Ela,

.

brasileira,
.

solteira,
auxiliar de escritório, na

tural de Corupá.: neste
Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Epitácio
Pessoa, 3;301, nesta ci
dade, filha de Luiz Me
zoni e de Adellaid Mezo
ui.
Edital 14.524 de 22.10.85.
Antonio . Sch-wlrkowsky e

Inês Maria Lennert
Ele, brasileiro, solteiro,
cobrador, natural de Jara-
guá do Sul,domiciliado e

residente em Alto Gari
baldi, neste distrito, filho
de Martinho Schwískows
ky e de Clara Finta Sch
wirkowsky. Ela, brasilei
ra, solteira, operária, na

tural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente
em Garibaldi, neste dis
trito, filha de Paulo Len
nert e de Aldina Jäger
Lennert.

.

Edital 14.525 de 22.10.85
Antonio Schmiler BarbOI.
sa e Margàrida Feder.'
Ele. 'brasileiro, solteiro,
montador mecânico, na

tural de Bocaína do Sul,
Lages, neste Estado, doo.
miciIiado e residente na

Rua· Lourenço Kanzler,
206, nesta cidade, filho
de Vilarim Euzebio Bar
bosa e de Aguida Shimi
ler Barbosa. Ela, brasilei
ra, solteira, operária, na

tural de Jaraguá do Sul.'
domiciliada e re.sidente
na Rua Lourenço Kan:z
ler, 206, nesta cidade, fi
lha de Henrique Feder e

de Verônica Chramons-
ky Feder.
Edital 14.526 de 22.10.35.
Silvio Deluca e' Solange
Maria Kammer.
Ele, brasileiro, solteiro"
servente, natural de José
Boitex, Ibirama, neste

.

Estado, domiciliado e F�

sidente ná Rua Joinvil
Ie, nesta cidade" filho
de Virgílio Deluca e de
Alvina Deluca. Ela,· bra
sileira, solteira, domésti
ca, natural de Luís Alves,
neste Estado, domkiliada
e residente em Ilha da l=i
gueira, neste distrito, fi
lha de José Kammer e de
Adelaide Zapelini KaIIL.'1ler
E para que chegue ao conhe

cimento de todos, mandei pas
sar o presente edital, Que Sç� .

em cart6rio, onde será afit'\djl" :'
.
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odontólogosLions ajuda o "Lar dasFlores', Administradores ,têm . cursos

diretoria, . devendo ser. re
conduzido à presidência
o Dr. Nélson Luiz Schmitz.
Um jantar dé confrater

nização marcará o encer
ramento do curso e das

comemorações do Dia do
Cirurgião-Dentista:

A Associação de Admi- do curso de "Atualização
nístradores de Pessoal de em Reabíhtação Bucal" ,

Jaraguá do Sul programou. mínísteado pl Drs.Cláudio:
para este sábado, día 26 Cézar de Miranda e José

de outubro, às 9 horas, no - Clodoalde Schmítt, da UF
P e da :PUC do vizínho
Paran.á. -Ä Associação e

lege também a sua nova

Auditório do Centro Em-·
presaríal, o 19 Encontro
Regional de Admínístro
dores de Pessoal, contan
do com a participação das
Associações .de Admínís
tradores

.
de Pessoal de

Jcínvtlle, Blumeneu. São
,
Bento do Sul, Brusque e

"Jaraguá do Sul, de cuja
programação consta um

enfoque sobre a atuação
das Associações de Adrni
nistradores e uma palestra
com o sr. Euclides Em
mendoerfer, Diretor de
Relações Industr.iais da E
letromotores Weg S.A..,
sobre o tema '''Política de
Recursos, Humanos do
Grupo Weg".
Após a palestra, os Ad

mínístradores �e confr�·
ternízam no restaurante

d9 Parque Malwee.

ODONTÓLOGOS
OS odontólogos da Sub-.

Secção de Jaraguá do
, Stil da ABO, em comemo
ração ao Diã do Cirurgi
ão Dentista Brasileiro, e.s
tão participando' desde
ontem, dia 25 e .até hoje

,.JFAÇA UMA ASSINATURA' Der
c o R R E 1 o 00 P o v. �O '

,HONDA'S U'.B A

CHE GOU

NA

Perspectivas do futuro ancianato de ,Jaraguá·
,

A Associação Assistencial para Idosos. "Lar
das Flores", recebeu na semana passada, Çr$ 4,5
mtlhões do Líons Clube J�raguá do Sul-Centro,
'entregue ao presidente Dr. Moacyr Rogério Sens

pela Dra. Célia Gascho CassuU, esposa do, presi
dente daquele clube de serviço,

' Dr«, Gilberto
,

Cassull. O Dr. Moacyr agradeceu em nome da cn

tidade e em contacto com o,' "Correio do Povo",
informou que está sendo fundido o' íundamento
do terceiro bloco, cuja previsão de término é

até o final de novembro.
"

'

,
,

,

A segunda etapa das obras, que consta da

estrutura em concreto, até o telhado, inclusive,

Já foi licitada, tendo vencido o concorrência a'

Constiutora Seria. A construção, no entanto, de

penderá fundamentalmente da aprovação 'do íí-
,

nancíemento solicitado junto a Caixa Econõmí
ca Federal ,e FAS, que está tramitando em Bra

sília e com boas perspectivas de ser aprovado,
conforme o Presidente da Associação "Lar das

FIMes"'.

A

CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÃO. CO
MERCIO DE 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 Fischer, 239 (Rodovia BR-280)
Fone 72-2999. _ Jàraguá do Sul c, SC.

Trânsito preocupa,fguaraniiren8��
o grave problema de da rua 28 de Agosto; 2)

trânsito urbano em Iara-, Estabelecimento de horá

gu� do Sul, começa a ter rios pera carga' e descar

reflexos também em,Gua- ga; 3) Proibição de esta

ramirim. Preocupada com cíonamento entre 'a Pra-

,a questão do trânsito e
'

-ça Cantalício Flores e o

da segurança pública no Posto Ipiranga; 4) Campa
município, a Associação nha educativa para cons

Comercial, Industriai e cientização dos motoris

A:gr.ícola de Guaramirim tas: 5) Restrições ao uso

discutiu e entregou ao' abusivo de ciclistas UdS

prefeito José de Aguiar, calçadas; 6) Eliminação do
. um documento. enume- tráfego de carros de cur-

rando as medidas para a ga na rua '28 de Agosto,
melhor ordenação do desde o Hotel Butschardt

trânsito, motivada" pelo até' a Estação. Perrov.á
" crescimento do fluxo de .rie e 7) Interferência [un
veículos da rua 28 .de A- to a ,Sécretaria de Segu
gosto e, também.. 'a

'

alta rança Pública, para'o au

velocidade dos veículos e mento dó efetivo polící
o 'tráfego de carros pesa- al.

dos no centro, que já. es�
tão causando transtornos.
A ACIAG sugeriu o

seguinte: 1) A adoção de

lombadas ou tartarugas
em pontos

.

determinados

EECART/86

> Compre seus materiais de construção na

Arte Laje Jaragná
A melhor laje da região, �

e agora também com todo

o material, de construção.
'

Visite-nos

ARTELAJE JARAGU.\-
LTDA.

. Rua Exp, Antón.o CHIes
Ferreira, 850 - Fones 72
1011 e 72-1292. Jaraquá
do Sul - Sc., .

"

Numa promoção da,
Secretaria dó Trabalho e

Fundação Catarinense do
Trabalho, '

será realizada
no Centro de Promoções
da Citur. em Balneário
Camboriú, de 3 a 12, de

janeiro, .a Feira' Catari
nense de Artesanato (Fe
cart}, devendo,

'

atingir
quase todos os mumci

pios dó Estado. Participa
rão vários municípios do

Estado, 'dentre eles tam

bém Jaraguá do SuL,

o

EMl'vlENDORFER 'COJ\l.-.
DE :VEICULOS LTDA

Av. Mar. Deodoro. 557 - Fones
72�0655. 72-0060�JaraQui'l (10: SUl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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METAS PARA 86
/

O orçamento do muni

cípio, de 85, foi extrapo
'lado em cerca deCr$ 10
bilhões. Já o orçamento
de 86, de Cr$ 90 bilhões,
está na Câmara de Vere
adores para votação, pno
rizando, segundo o pre
feito Vasel, a educação,
obras e a área social, on
de se destacam constru
ção de creche, posto de
saúde e jardins de infân
cia, além do passeio pú
blico na Jorge Czernie
wicz, o complexo da fá
brica de tubos e garagens

.

na Barra do Rio Cerro,
reformas e construção de
escolas, além do embele
zamento da cidade.
O prefeito, em compa

nhia do secretário Baldu
íno Raulino, esteve· esta
semana em Brusque, in
centivando) a delegação
'de Jaraguá que participa
dos JASC/85.

'

ORACÃO AO EsPIRITO
SANTo

EsDirlto Santo. vós aue me
e:.\';lG&t:Ct:1lt ..U90. aue 111\
DlméUS todos os canunhos,
nara Que eu atíma a reli
cidade. Vós aue me dás o
dom divino de nerdoar e
esauecer o mal aue 18",em.

Quero neste curto diál020
allradecer-vos Dor tudo e
confirmar mais uma vez
Que jamais Quero seoarar
me de vós Dor maiores
Que seiam as atencões ma
terials. Pelo contrário.
Quero tudo fazer' em orol
da humanidade oara aue
Dossa merecer a 21ória
DerDétua na vossa corona
nhia e na comoanhla' de
meus irmãos. . A oessoa'
deverá fazer oraeão 3 di
as'selluidos sem dizer ti oe
dido. dentro de 3 dias se

rá alcancada a szraca. Dor

mais dificll aue seia.
Publicar assim aue rece-
ber a graça..
Por graças alcançadas. •.

R.B.H.

MILAGROSA VirJ!t"lD do
Rosárto de Pompéiat-AC(}-I
lhe-me sob a Vossa proút
ção e amparo"Em prova do
meu afeto para ConvoscO,
ofereço-vos esta luz que a

oenderei todas as quintas
reiras em Vossa honra.,
Consolai_me em minhas
aflições e pela ventura que
tivestes em hospedar Nos
sa Senhor Jesus Cristo. IIi·,
(ercedei por minha faniília,
socorrendo_noS em nossas

necessidades e concedei.ffie,
a graça que Vos peço (�e
de_se a graçà). Coraçao
Eucarístico de Jesus, rogai
,por nós. Reze um pai nosso
em intenção da pessoa que
lhe deu a novena e uma

�ve Maria à Sagrada Pai
xão de N.Sr.Jesus Cristo.
Reza-se esta oraç..�o nove

quintas'-feirás seguidas e

'acende-se uma vela na hora
de rezar. Mande publicar
as�im que receber a graça.
Nota: Esta milagrosa ora-

r ção concede a graça antes

da nona qúinta:.feira pO<C.
mais difícil que ela seja.'
Por várias graças alcança
das. Marlene.

I '

I

i

Paróquia São Sebastião
INFORME PAROQUIAL DE MISSAS

SÁBADO - DIA ,26.10 _ Com. N.S.Aparecida, 1·
lha da Figueira t6h (crismas) _ Com. São LUtz

Gonzaga, Jaraguá Esquerdo 19:30h (crismas) _

Com. SS.Trindade 17:30h_ Matriz S. Sebastião 19h
DOMINGO - DIA 27.10 _ Matriz São Sebastião,

,

7h. - 9h. - 19h1 _ Com. São Judas ·8h. _ Com. São
Cristovão 8h. _ Com. São Francisco 9:30h _ Coro.
Santa Luzia (crismas e .1 a comunhão) 9h. _ Com. ,

Santa Cruz. (crismas). 16h.
. .

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N9 1.228/85
Determina nova forma de lançamento
para efeito de cobrança da taxa de
LIMPEZA PúBLICA para os imóveis
abrangidos pelo 'recadastramento.

'

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
no uso de suas atribuições e de acordo com a le
gislação em vlgor:
DECRETA:'

Art. 1,Q _ Para os imóveis dos logradouros
pavimentados e não pavimentados, edificados ou

não, abrangidos pelo recadastramento, fica esta
belecida a seguinte, forma de lançamento para e

feito de cobrança da' taxa de LIMPEZA PÚBLI
CA:
1 ;: 'Imóvéis com testada de OOm a 100m com tao:

xaçãö dé 100% - metragem x alíquota.' ,

2 .: Imóveis com testada .de 100m a 200m com

taxação em 50% da metragem - 50% metragem
x alíquota.,

"

3 - Imóveis com testada superior a 200m. com

taxação somente sobre 200m conforme os cnté-
rios 1 e 2 acima descritos.

.

Art. 2° _ Este Decreto entrará em vígor na

data de sua publicação, revogadas as disposições
ein contrário.

Jaraguâ do Sul, 21 de outubro de 1985.
DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal, Sec. de Adm. e Fin.
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ta Catarl�'
-

'de Jaraguá do Sul
.

RE 'O NQ 1.229/85. ' '

_

belete prazos' para recolhimento
IPTU e respectivas taxas.

eito MUnicipal de Jaraguá do Sill,
atribuições; DECRETA:
Ficam estabelecidos, para o exerci

os seguintes prazos para o recolhi
,

_ Imposto Predial e Territorial

ctívas taxas:
· 14.02.86 3a Parcela - 15.08.86
· 15.05.86 4a Parcela - 14.11.86.·

Este Decreto entrará e� vigor na

publicação, revogadas as dísposí-
ário. -

á do SuJ" 21 de outubro de 1985.
VASa :,::

' ..

IYO KONELL

de
.'

Vendas . Marçalto··:

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Munldpal de Jaraauá do Sul

.

DECRETO NQ 1.225/85
Reconhece a Rua 597

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
no uso'de SUdS atribuições e nos termos do inciso
XXXV do art. 70 da Lei Complementar nQ 5/75 e

do art. 48 da Lei Municipal NQ 575/75,
DECRETA:

Art. 1 Q _ Fica oficialmente reéonhecida a via

de circulação localizada à deriva da Rua 236,
Zona Urbana deste -Mlinicípio, atingindo 348,16

m2 do imóv.el territorial de propriedade de BO
NIFÁCIO STRINGARI, transcrito nesta Circuns
crição Imobiliária sob o nQ 38.204, e 255,39m2 ' do
imóvel de MARCELINO STRINGARI e IEDA
MARIA STRINGARI, Transcrição Imobiliária n<?
42.584.

:
Art. 2<? _ As citadas áreas passarão a inte

grar o Patrimônio Público MunicipaL na catego
riô, de bens de uso comum do povo, após o ato

d€ registro da Escritura Pública de Doação em

cartório competente, com base na planta anexa

a,provada' pela Secretaria de Planejamento em

17.10.85 (Processo n<? 3.849/85). '

,

Art. 3<? __ A rua em questão possuí extensão
média eJIl tomo de 86,OOm, leito carroçável com
largura fixada em 5,OOm e passeios com l,OOm

cada, passando a receber o n<? 597, posicionan
do·se no índice M-20 do mapa oficial da cidade.

Art. 4Q __ Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, ficando, revogadas todas
ãs disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 1985.
DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Seé. de Adm. e Fin.

! •

DIREITO DA COMARCA DE .

JARAGUA DO Sl,lL
EDITAL DE CITACAO '

los André 'Moreira, Juíz de Direito
Comarca de Jaraeuä da Sul. Estado
na. na 'forma de leí. etc ...
todos ouantos o presente edital de

o prazo de trinta (30) dias virem ou

ento tiverem e interessar possa,

de ROSA RIBEIRO KOCHELLA,
'va do lar. residente e domiciliada
Antonio Kochella .. Ilha da Fízueíra.
P. Comarca .. através de seu basten
, advozado ,

Dr.' Reinoldo Murara
acão Usucaníão n° 2.029. nara aqui-
·

te imóvel: "Um terreno sem ben
a á:ilea de 1.445.62ms2, &;tuado

ade à Rua 361 - Amo-
fazendo frente com 15.00m com a

nío Kochelle. nos fundös com 20.
Rua 500-sem nome. estremando no

com 75.00m. em terras de Rosa Ri
a, e neío lado esauerdo em duas lí

e 37,50ms com a marzem direita
'. "DESP'ACHO DE FLS. 08 e verso:
o o dia 28.11.85, às 9:00hs Dara a re

audiência de iustificação da Dosse.
m as advertências leQais, Dara a
a. referida audiência e, se o aui
r a aeão. no Drazo aue fluirá da
decisão aue declarar iustificada a

mandado, todos os confrontantes e
se casados forem; 2)Dor edital. com

ta 130) dias. aue será afixado no lu
e e publicado uma vez no Diário da
vezes 'na imprensa local. se hou-

ressados ausentes, incertos e des
ierififiaue-se, por carta A.R.; para

" do àrtiQo 942, do CPC. a) A Fa-
1. na pessoa do Exmo. Sr. Procura
blica do'Estado de Santa Catarina;'
Pública 'cEstadual. na Dessoa do Ex
ente, diQo, Procurador Geral do Es
endá Pública Municipal de JaraQuá
oa do 'ExIno. Sr. Prefeito Munici
Drocuradotes. art. 12, II, do CPC).
ifestem. auerendo, interesse na

tifiaue-se o OrQão do MP. V-Inti
rIos André Moreira.

-

E, para aue
oIihecimento de todos interessados
ertos e desconhecidos. foi expedido
,,'tal, aue será publicado na forma
do no 'local de costume, no ártdo
endo o prazo de 15 dias, para con�
rendo, a .contar da intimaeão da
'justificar a posse, sob pena de se
o verdadeiros os fatos alegados
,inicial. Dado e passado nesta ci

\� do Sul. aos 2 de outubro de 1985;
lVlahfud

.... Escrivão, o subscrevi.
ANDRJ:: MOREIRA-Juiz de Direito

Posto
Cbitpéus, bonés vízetras, CiÍm:lsiU!�. shorts, ��er�ú-:'

das e cordas., . ",' '.

Fm frente à fábrica. Amplo estacionamento.

COIIIlIIIO DO POVO
.._-,�

nio
Rua
70ms
lado
beiro
nhas
do Ri
-R.h, J
aliza·
II-Cit

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL

O Doutor José Guilherme de Souza. Juiz de Di
reito da I' Vara da Comarca de Jaralluá do Sul.
Estado de Santa Cotarína, na forma da Lei, etc. .•

FAZ SABER a todos auantos o Presente edital 'de
notificacão virem ou dele conhecímente tiverem'
é interessar nossa, com o prazo de 30 díes.: oue
Dor narte de WALDEMAR SPIEKER" e ' PEDRA
SANTANA ALVES. através de seu procurador.
Dr. Murillo Barreto de Azevedo. lhe foí dírízída
a netícão ímcíal do teor sezuínte: _i'Vem. WAL
DEMAR, SPIEKER. brasileiro. solteiro, maior.
funcionário público. nortador da Carteira de I
dentidade n° 1.204.744 PR residente é domiciliado
à Rua Enítácio Pessoa n? 1.033, e PEDRA SANTA
NA ALVES, brasileira. solteira, funcionária pú
blica, portadora da Carteira de Identidade n"
9R-188.141. residente e, domiciliada à Rua CeI.
Procöoío Gomes de Olveira n? 480, a nresenca de
Vossa Excelência. com todo resneíto e acatamen
to. Dor. seu bastante procurador. advozado abaixo
assinado, inscrito na OAB/SC sob n° 0158, .com
escritórios à Avenida Marechal Deodoro da Fon
seca' n? 98. nara na forma autorizada e estabele
cida nelo artízo 867 e sezuíntes do Códízo de
Processo Civil fazer PROTESTO CONTRA A A
LIbNACÄO DE BJ:lNS IMOVbIS de EDMUNDO
LOMBARDI. brasileiro. corretor de imóveis, se
parado iudíciaímente. residente e domiciliado à
Av. Santa Catarina nO 325. anartamento 54, na
cidade de Barra Velha. Comarca de Pícarras. DO.
dendo ser encontrado nesta cidade e Comarca a
Av. Getúlio VfLrQaS n? 90 - residência do Sr.
Dante Schiochet. nelos motivos aue abaixo exnõe:
-.Ambos os notificantes, .Waldemar Sníeker e

Pedra Santana Alves, em 06 e 13 de outubro de
'

1982, adauiriram por contrato Darticular de
ComDromisso de ComDra e Venda, celebrado
com Edmundo Lombardi.. os lotes 04 e 05, com
área total de 900.00m e lote 07. com área de 450
m2 localizado à R. Roberto Ziemann: 51. Delos
Drecos de Cr$ 1.100.000Chum milhão e cem mil
cruzeiros) e Cr $550.000(aninhentos e cincoenta
mil cruzeiros) respectivamente, cuios· DgtoS fo
ram feitos à vista. Documento Dor fotocoDia sob
nUs 1 e 2. 2.Acontece" Dorém, aue dItos lotes
vendidos, não eram de propriedade de Edmundo
Lombardi. nem da Imobiliária B. M. Ltda.. ca
aual se dizia titular. 3.Como, não conseQuirdm
os SUDlicantes obterem as necessárias e inà:s
Densáveis Escrituras definitivas, aue lhes desse
o domínio dos Imóveis adauiridos, e como ter
cetros houvessem tomado Dosse doI'! mesmos e

sobre eles fizeram benfeitorias, os NotificantE's
Dromoveram uma ReDresentacão Criminal Dor
Crime de Estelionato, contra o Notificado Edmun
do Lombardi. a aual foi distribuída ao Juizo da
SeQunda Vara desta Comarca e encontra-se em

fase de instrucão criminaL e deram entrada em

Juízo de uma Acão Cível de Rescisão de Con
trato cc. Restituieão de PaQamento e Perdas e

Darios contra o Notificado, a aual foi distribuí
da ao iuízo da Primeira Vara desta Comarca -

a.utos nO 10.078 - em tramitacão. a fim de ser a,

purada a responsabilid.ade criminal do vendedor
e ressarsirem-se dos DreJuízos aue tiveram com

a transacão ilícita em aue Dor ele foram envolví
dos. Documento sob n° 3 e 4 DOr fotocóDia. 4.
Nos Drimeiros dias deste mês, Por Dartilha ami
pável entre Edmundo Lombardi e sua mulher, nos
autos nO 903· aDenso ao 1.110 da SeDaracão Ju-'
dicial convertida em Consensual. coube QO côn-
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EDITAL DE NOTIFICACÃO DE TERCEIROS

iuze varão. os sezuíntes imóveis; a) Um terreno
urbano, situado a rua Ecuador com a área total

.

de 619.30ms. edificado com uma casa em alve
naria mie mede 8,00 x 12,00m - ,96,00m2. mais
dependências também em alvenaria com 46.00

, m2; fazendo hente com 25.00m na roa Bcuador.
travessão dos fundos também com 25,00m em
.terras de herdeiros de Celso, Antonio Heíníns: "

confrontando Dor um lado com terras de Alcir
BIttencourt e João Destefani em 26,00m. e DÔ!;
outro lado. também com 26.00m em terras de
Siezbert Pieseler. Rezístro de Imóveis desta Co
marca sob n" 17.185. livro 3-H, fls. 109. bt Um a
partamento, o de n? 54. do Edifício Atlêntíco.sí
tuado à Av. Santa Catarina. na cidade de Barra
Velha, com a área de solo 25.268m2, com Rezís
tro de Imóveis no Cartório da Comarca de São
Francisco do Sul. sob n? 18.116 M, fls. 1.71. do
Livro 3-0.- Documento sob n" 05 Dor fotocóoía. -

5. São estes 0$ únicos bens de Edmundo Lombar
di. aue pedem zarentír n futura execucão de sen
tenca na acão Cível acima mencionada. 6. E oara
evitar-se aue o mesmo venha a alienar tais bens'
em fraude de execução. na forma estabelecida
nelo artízo 592 V é 593 II do Códízo de Processo
Civil, e induzindo terceiros a aduuírí-los. é Que
se faz o presente PROTESTO. Assim sendo, M.
Juiz, e oara saívasuardar o interesse dos Notifi
cantes e de Terceiros. é aue reauer-se: a) lnti
macäo de bdmundo Lombardi. brasileiro, secara
do iudícíalmente. corretor de Imóveis. cara oue
'Hão aliene os imóveis retro mencíonadös: bl In
tímacão de terceiros incertos. com a oublícacäo
do protesto. em tornal de circulacão local e no
Diário da Justice Iartízo 870, I e III do CPC,
vara oue em futuro não alezuem boa fé; cl No
tificacão dos Tabeliães, Aurea Müller Grubba.

,

desta cidade' e Comarca.' Osnildo Bartel da cida
de e Comàrca de GuaraInuim e Ludgero TeDas�
sé da cidade de Schroeder. comarca de Guara
m�rim, Dara aue na fé de seu carQO, dêem conhe
Cimento aos adauirentes destes bens de Edmundo
Lombardi do presente Protesto advertindo-se de '

aue a aauisicão pode ser anulada 'por Acão Pau
Hana se redundar inezeaüível a execucão da ..en
tenca e conseuuentemente Dreiuízo aos notiti
cantes. Reauer-nos, aue feitas as Notificacões.
Publicados os Editais. seiam os autos, na forma
autorizada Delo artiQO 872 do CódiQO de Proces
so Civil, entreQues: aos Notificantes indeDenden
tes de traslado. Tão 'somente Dara ös efeitos fisca
is, dá-se à Dresente'o valor simbólico de Cr$ 50.
000 (cincoenta mil' cruzeiros). iuntando-se o

comDrovante de' DaQamento da GRJ. Nestes ter
mos P.E. Deferimento. JaraQuá do SuL 13 de oU�
tubro de 1985. (as) Murillo Barreto de Azevedo
advogado Procurador. ENCERRAMENTO; Em

I' virtude do aue foi' eXDedido o Dresente edital,
oelo uual ficam notificados os terceiros incer

- certos e não sabidds e a auem interessar DOSS.1;
de todos· o conteúdo da peticão inicial. - aClm�
transcrita. p. Dara aue cheQue ao conhecimento
de todos os terceiros incertos e não sabidos, ioif
expedido o presente, edital aue será DublicadQ
na forma da Lei e afixado no átrio do Fórum.�
Dado e Dasscldo nesta cidade de Jarat!Uá do S!JL
aos 18 diás de outubro de 1985. Eu, Adoh,hQ
Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

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

Prefira sempre "Vinagre Brandenburg" .

Rua Joinville, nQ 1.255 -' Fone 72-0239

Jàragué do Sul _ SC.

Com Posto de Vendas lunto a Fábrica
---

JOSÉ GUILHERME DE SOUZA-Juiz de Direito

MARSCHALL POL

Rua CeI. Procópio Gomes de O
, Jaragl:lá do Sol/SC

-

e
/' PERSIANAS • BOI • ESQ. DE ALU.fIIO �

� . R!:!.L!.!!:U!�SCI': '" FONE: 10473172-0IIII6 ... '

Persianas horizontaiS ,e verticais, vidros

tempe.rados, box para banheiros,
divisões, toldos, portas sanfonadas, luminosos

e serralheria em aluminio.
'

Consulte-nosl Qualidade e preço é conosco.

Miromaq Equipamentos _ PI
Escritório I..tda.

Máquinas de escrever Faclt-OUvettl, Calculadoras Faclt,
Sbarp e Dismac, Móveis EstU e, Imalasa, Móveis· de aço

Mojiano e Pudin. Assist.ência técnica e equipe' de ven-,
dedores. Consulte-nosl
,Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz oa Av. D. Pedro n, nQ 166

,

São Bento do Sul - SC. ,'::;:

Cop.fecções Sue 1 i Lida
Veste bem Senhoras e Crianças

,

OUTUBRO, mês da tradicional promoção anual.
A partir de dia 10' você compra à vista com 10% de

desc()nt%u a prazo_ (30/60 dias) sem acréscimo.

Fábrica'e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, OI· 1085

F"72-0603,' J�raguá," do Sul _ Sé.
Loja 2 Rua Reinold,o Rau, nO 53'0 _ Fo 72-2911

l Jaraguâ do Sul ��C. _)'-..----------�----..11--..-, � �-------------------------------------------��------------�<-,--�II
--------------------------------------------------���-------------------------------

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

Sala fã � Fone 72.0510 -Jaraguá do Sul - SC.

,',':

I ' · ",

moveIS·

COMPRA E VENDA,
TROCA, LOCAÇÃO,
INCORPORAÇÃO E'
ADMINISTRAÇÃO

DE IMOVEIS

-.l1O .......c.
.

,Z;

•

� POUPANÇA
G(RANO(l BESC

�
mPREGOS

,}t A poupança que constrói .
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No dia 19 de Novem
bro de 1985 transcorre-é
o octagésimo quinto ano

de vida do nosso festeja
do Prof. Emílio- da Silva.
Homem dos sete ínstru
mentos, notabilizou-se pe
lo perseverante trabalho
de pesquisa histórica, de

que resultou o segundo
livro sobre. Jaraguá, um

repositório
..

de dados' e

informações de nossa ter
ra.e .sua gente - no dizer
do título dé seu livro .:

Umo'Capitulo da 'Povoação'
do Vaie elo Itapocu .'
Um sem número de ati
vidades .ornem o' prestan->
te Emílio da Silva, pai de
uma plêiade de ilustres e
bem sucedidos filhos. Co
rno professor '. enfrentou

Professor.
na sua mocidade' a . mis
são das mais nobres e e

levadas que se poderia
'dizer muito de perto Hga-

. da ao sacerdócio. É o 'pai
.

de todas aquelas sucessi
vas turmas de crianças
que passaram . pelos seus

cuidados e às quais não
. bastou íncútír conheci
mentos e transmitir, saner
mas sim ,incultillr senti
mentos nobres e cultivar
o coração símultêneocom
o espíríto..

Quem de nós não recor

da com suave emoção os

professores ou professo
ras de nossa infância, gê-

i

',I·OS Herdeiros da
D

' "

.:uqueSQ
54.ISIDORO E MADALENA. PEDRI, ELE,' O.
"VELHO".:_Nasceu no Tirot· Itália aos 01.05.1855.
Casou-se aqui com Madalena Negherbon. Veio
do Rio'dos Cedros para Jaraguá; Rio Molha,com
todos os seus' filhos 'Já nascídos, Conta-se que e

ra um 'homem de convicção católica, empreende
dor e de muttos bens. Ele teria sido o proprie
tário da primeira cervejaria de Jaraguá, à base
de arroz. Ele com Seus fílhos.' maís velhos pega
vam .empreítadas na implantação da estrada de

ferro, no ínícío deste século.

,
A. memória deste homem é importante para

Santa Luzia; por-que ínvestíu mesmo aqui no

"Pantano Mole" como era chamado Santa Luzia.
Quando muita gente não queri� nem saber disso

aqui, ele comprou todas as terras dos Prettí até
a Granja do ,Wilson Gumz e doou-as para os Ii
'lhos. O segundo.motivo de conhecermos este ho
.mem é devido que' quase todos os seus filhos se

.estabeleceram aqui, deixando traços proíundos ,.em nós; Sobretudo: a Rachele, o Giocondo,' o

Sesím, o Doretão, o Manoel, o Severino e o An
tônio .. Podemos conhecer melhor estes seus filhos
na biografia particular, :E bom 'diferenciàr os 1-
sídoros.exíste o Isídoro.n Velho, o Isidoro Filho,

.

o Doretão, e Isidoro Neto; do cesím e outros ne-
.

{os. e bisnetos.
.

.

-

A prole deste "duquês" é _ esta: Rachele, ,ca
sada com Hermíaío Nícolíní: Amália'casada com

Domingos Dei:narchi; Giocondo, casado com Ma- Iria Prettí: Irene, casada com Curt Vasel: Sesí-
.

no, casado com Thereza Schulz; Isidoro, o Dore-. I

tão, casado com Celestina fiavànello e depois'
com Rita Schíochet: Manoel, casado. com Ana
Pretti; Júlio, casado com Amélia Negherbon:
Severino, casado com Ana Fischet; Henrique,
casado com ADiI 'Dumker e Antônio, casado com

Marta Schulz,

Dé todos estes filhos sobrevive ainda o An
tônio, em Jaraguá do Sul, ele mesmo colaborou
na compilação destes apontamentos históricos
de Santa. Luzía, A ele, fazemos votos de longa
vida, .aínda. É' o "duquês" mais antigo da . Vila
Duquesa.

-
'

!

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

ANO 40
1945 '.

",:,' 1985'
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PÁGINA 10

Emílio
.

nies- tutelares que, cari
nhosos e amigos tomavam
nossas mãos e nos guia-
vam?

'

Quem de nós Ja não leu
ou ouviu o que Q grande
filósofo da Grécia Anti
ga, Aristóteles, ouviu de
seu díscípulo Felípe, ieí
da Macedônia, estas, pa
lavras: - "Levo maís de tí,
Aristóteles, do que a meu
Pai. Este criou meu, cor

.po mas tu criastes e fí
zeste o meu espírito!" ..

Passou o mestre Silva pe
las experiências do co-
mércio, de funcionário

.

público, de músico, de es

tatístico. e um sem núme
ro de : outras ocupações,

. todas elas exercidas com

seriedade e competência.
. .

Ainda hoje anda às voltas
com as restaurações de

OBANCO lu IAL.

�----- ---.,_-----

da. Silva, Rogamos a Deus que o�' t'
cumule dàs: venturas que
tanto merece. Que possa
'mos contá-lo sempre em ;-'2Ja
nosso meio. que pessamos '):'�J

. celebrar esta feliz data p:([)j;,
muítosj, muitos anos vin
douros.

Comunidafe �

- Evangélica
Neste domingo, Encon

tro Distrital de Corais.
Cultos no Centro, Rua·

, Jóínvílle.. Três Rios do
"�

Norte, Nereu Ramos,Vlla
Nova e Francisco de Pau
la à-s sh e: às 9h: Con
firmação em João Pessoa.
Às 9h30, na Escola AI-" bot
berto Bauer e, às 19h, .';",q o

.

culto com o Grupo "Re- "Jns

Iuz", de Rio
. Négrinhõ,�,:: ::J;v'

no. Centro, Dia 31J será" '''lilA
comemorado o Dia da. �) q

Reforma, com . um culto
na Igreja' do Centro, às
.20h.

velhas fotografias que de-:
vem ficar' expostas no

museu histórico em fase
de instalação. Mais re

centemente o Círculo de
Orquidófilos de Jaraguà .

do Sul,· com o apoio da
Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Turis
mo do Município esco

.lheu o seu ilustre nome
:

para ser o Patrono da Ex

posição que se realizará.
'de 15 a 19 de Novembro
próximo, a 3\\ Exposição
de Orquídeas, Bromélias
e Plantas Ornamentais. a.

Festa das Flores/8S, no

Pavilhão Artur Müller do

Parque '. - Agropecuário
"

Ministro .João Cleophas' .

Justa, justíssima escolha
do veterano mestre esco

la que tantos e tão assi
nalados serviços tem pres
tado à comunidade jara
guaense_.

OIDl!hJr�estáno8ên:odatarada�

�BE·SC· �
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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 Vargas

.

Funilaria J araguá Ltda.
Cafhas para todas as' finalidades

Agora também aquecedores a

eneragfa solar.

Ru" Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU REWJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos. .linos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTBR fioa na Mal;Deodoro, '364-Fono 72-1'267

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDBRELA. Vista-se bem com a

moda V e r fi o da

CINDERELA

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

TERRÄPLENAGEM VARGAS

Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SAL'iTA HELENA

Tubos de concreto para todas as obras.
,

Consulte-nosl
"

Rua JoinvWes .

l.016 - Telefone n-nOI

:
rv

,

Foto Lo s s
Fotografia _ equlpameatOlf de eine

foto _ som e video:

,�arecha,l Deodoro 302 Fone 72-0181

PÁGINA "U

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

10 pessoas representavam Jaragná
do Sul nos Jogos Abertos que se re

alizavam em Chapecó. O prefeito Eu

gênio Strebe, José Carlos Neves (Gê)
entre outras autoridades acompanha-

...HA 30 ANOS ram o congresso de Abertura dos Jo-
_ Procurava-se intigrar o então can- gOI> Abertos de Santa Catarina.
dídato Jorge Lacerda com o Governo _ Pela primeira vez na história da

do sr. Irineu Bornhausen, na constru- magistratura catarinense uma mulher

ção da Estrada São Bento-Corupá. La- chegava à maís alta corte de justiça
cerda, tomando conhecimento do assun- estadual, ocupando o cargo de desem

to, envia radiograma ao prefeito Ar- bargadora. Tereza Crisólla Tang Iní
tur Müller: "Tomando conhecimento ciara a sua carreira como juiza subs-

da exploração dos adversários de que títuta, em 1954.
.

havia eu assumido com o dr. João Co- - A Câmara de Vereadores de Jara
lín de, em troca de seu apoio, paralt- I gur) se reunia novamente para tomar

zar OS obras da rodovia Corupä-São
I conhecimento do projeto de autoria do

Bento do Sul, devo declarar, desta- chefe do Poder Executivo local.desta
zendo essa íntríga, que as referidas cando o Plano Pluri-Anual de Invesí l
obras prosseguirão sem interrupção mentos para o próximo triênio.O Orça
até a sua rápida conclusão. Seria índíg- mento para 1916 e a Lei de Lotea
no de minha parte como do meu pre- mentos.
,zado amigo dr. João Colin, fazermos _ O prefeito Eugênio Strebe sanclo

um entendimento politico na base do nava a Lei n� 572/15, de 15 de outubro

prejuízo dos Interesses vitais de uma de 1915, que autorizava o Poder Bxe
coletividade que, como Corupá, ansia, cutívo a outorgar à Companhia Cata
de há muito, por uma via

-

de impor- rinense de Água e Saneamento - CA

tAncia capital pata o seu progresso e SAN r» a concessão para exploração
desenvolvimento economico. (ass.) dos serviços municipais de abasteci

Jorge Lacerda". Pois é! Apesar de tudo mente de água e disposição d.e e&go
ainda hoje se questiona se a atual BR- . tos sanitários no munícípío, pelo .P:l)l-';
280, segmento Corupä-São Bento. é OH zo de 30 anos. Curiosa a constatarão

'

não a que conduzirá ao porto de São que apesar da existência da lei aluda,

Prancísco. Até o nosso fundador, Cél. "conttnúa como SAMAE ;. Serviço' Au
Emilto Carlos Jourdan. em 1876, já tônomo Municipal de �gua. e -;esg?to.

.••HÁ40ANOS
_' A guerra terminava e, simbolizan
do a treastormação de seu pais e do
mundo, da guerra para paz -e a es

perança e a manutenção desta - o pre
sidente Truman substituia um peque
no modelo de canhão, que se encon

trava sobre a sua mesa, na Casa Bran
ca, antes da rendição do Japão, .

por
um pequeno modelo de arado. Em se

us dtas de juventude, o sr. Truman
conheceu inttmamente; por uso pesso
al, tanto as armas de guerra como as

ferramentas da agricultura. Cresceu
empunhando um arado, em uma Ia
zenda no Estado de Míssourí e serviu
a artilharia norte-americana, na Fran
ça, durante a primeira guerra mundi
al. Esse simples gesto do Presidente,
em mudar o ornamento de uma mesa,

despertou a atenção dos jornais. Num
editorial, comentando-o, o "New York
Herald Tribune" disse: '''O Presidente
agirá bem se puder acalentar a imita

ção de seu simbolismo encorajador; é
mister que nos mêses vindouros se tra
balhe eficazmente, seja nos campos,
na indústria ou na legislação". .

_ O Bonsucesso da vizinha cidade ele
Joinville fazia um amistoso com .) A

caraí, em Jaraguá do Sul, vencendo
o primeiro pela contagem de 3x2. O
Bomsucesso formava com Orlando;
Ziege e Ranque; Barbosa, Amauri e

Caxambúr Floriano, P.H., Nicacio,
Chinez e Rato. O· Acaraí: Joãozínho:
Lucindo, Krause (Faustino); Vitor, O
restes e Nunes; Arduíno, Leopoldo,
Faustino, ,(Etti), Armandus e Lourenço.

proferiu essa verdade inconteste. Mas

ninguém quer ouvir a voz da razão.

.••HÁ 20 ANOS
_ O cerimonial do Palácio do Mo
rumbi dístríbuía o programa da vIsi
ta oficial do Rei Balduino, da Bélgica;
e da Rainha Fabiola, à São Paulo. Os
soberanos belgas visitaram o Brasil no
ínícío de novembro e estariam na ca

pital paulista DO di," 11 da4ueíe mês.
_ T,d�u Justo escrevia "bre' o es

timar.' e respeitar o Sacerdote: II CatQ.:
Ucos ,- lembrai-vos da gran�e, dJgnida
de do sacerdote. Quem clesrespeita,
calunía, persegue ou 'maltràta um sa

cerdote, comete sacrüégío.
-

O padre
sempre merece respeito, nio por mo
tivos .pessoats, mas pelo �ti' -earéter
sacerdotal. O imperador Constantino
Magno dIzIa: "Se visse um sacerdote
cair em falta, eu o, cobrIria com meu

manto, para que sua falta' não apare
cesse. "Taine, escritor francês escre
veu estas palavras: "Todos os ladrões"
lodos os comunistas, todos os desor- IIdeiros, todos os pervertidos, são Inlml- I

gos dos padres. Em compensação, .. to
dos os homens de bem, honestos, cari
dosos, estimaveis, símpatísam com os

sacerdotes professando respeito por e':'
les". Cristo disse: "Ouem a vos perse
gue a Mim persegue".'

...HA 10 ANOS

.
'

PASSAGENS·ASREAS E CARGAS VIA VARIG 1: CONOSCO. '

Organização Contábil" A Comercial" S� Ltd:à.
Rua CeI. Procopio Gome]. de Oliveira, n" 290 - Fone 72-009'1

Jaraguá do Sul SC.
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L a n ç a ID·e n to

,More bem, more no [ordim Ana Paula1
. Lotes com infra-estrutura completa, prontos para construir o seu lar.

Localização privilegiada no NOVO Jaragua Esquerdo, agora com a pavimentação'
facilitando o acesso. e valorizando o seu invesl i mento.

APROVEITE AS CONDIÇQES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.

Informações e Vendas com a garantia e segurança de

ee.acontós ·,espEteia.ts em tcda llnha d..
j6iãs e presentes na

'

JOALHERIA "À PÉROLA",
Aua Reinoldo Rau 289

Jaraguá do Sul·
Fone: 12-1 à23

SPEZ',A - & elA. LIDA.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
'Rua João Januárío Ayroso, 772 _ Jaraguá Es
querdo � Fone 72-03QP _ Jaraguá do Sul _ SC.

PÁGJlItN12

CARGAS'OIRETAS PAffA TODO BRASIL
.'

. FILIADA "'NTC SOB NO 937�WAGNER Tránsporte< e Comércio Ltd•.�
CARGAS DE JARAGuA DO SUl.E R'EGIÁO'

.pj SAD PAULO'· CAMPINAS •

CA-MprNAS . sAo PAULO À JARA<i.iJA DO SUL
E REGIAO

.'

- Agr()peeu�riQ
..

Lavrador.
Cas'a ··.do
Ltda.

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

e ferramentas agricolas.
Loja 1 _ Rua Joinville, 1.194-F. 72-0919-Jarag_uá do Sul.

.

Loja 2 _ Barra do ruo Cêrro _ Jaraguá do Sul -SC.
----.--'

. .

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

o 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 JolnviIle, n9 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-0919 - JarBguá elo Sul _. Santa Catarina ..

-

Empreendimentos IDlobiliários "'Mareallo
�.

Av. MaL Deodoro, 1179 • Fone 72-1136. - CRECL Oq� _ 11 a REGIÃO .

'

.. ��-=ym��===�=�=-�__w_��·��--�=--�··=v�c--------=---------· __

_.

MA. FESTA DE �i

PREÇOS BAIXOS!'
� : I � , ; ! â ; l� ,�,iJi�J"ki § It II· .
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CONHECIDOS OS SÉMIFINA
LISTAS DO PELADÄOf,85.
Cinco partidas, acontecidas

CORREIO DO p·OVO

no Ginásio Artur Müller, con

cluíram a fase de classificação
do 39 Campeonato Municipal'
Aberto de Futebol de Salão, da

. LJFSjDME. Pioneiros 5x.2 Gráfi
ca, Marisol 3x3 V.Verde, Cone
za lx3 Indumak, Neuza 4xO Ar
senal,' Cantareíra Ox5 Pantmen,
Braverde Ox7' SêàXd': ;�ªZJ O�J
Neuza, Parla 1�2 Agua"· V�d�,
Satélite 3xl V. R1Jd.olio, ··Moser
WxO Lonímar, Brasil OxW Pm
guela, Itajara lx.1 Müller, Mi.r
tes 4x2 Zonta, Pinguim 3xl Vi

tória, Marisol Ox1 Asá Branca,
Seara 3x 1 Arsenal' e Pantmen
WxO Braverde, foram os resul
tados da tOa, l l" e 12a rodadas.
Conhecidas ontem as l6 �EIui
pes semífínalístas., a Liga Jara
guaense de Futebol de Salão
reúne no dia 29 ou 30 os .repre
sentantes, para decidir sobre a

fase semifinal, que será dividi
da em oito chaves de duas equi
pes, em sistema de ida e -volta.
Saem 8 para a 3a fase do Pe

ladão, que não terá rodada no

próximo sábado, em função do
Dia de Finados.

a 9a Etapa dP Campeonato Ca
tarínense de Motociclismo-Cross.
Para hoje, sábado. a programa
ção prevê treino lívre e, para
domingo, às 10 horas, prova até
250cc estreeates/novatos, I1h
125cc, 12h älrnoçc, 14h até- 250
cc PC/POC � às 15 horas. 25@cc

especial. e aguardada a parttel
'p�ção de um grande público e

paralelamente, em trecho da pis
ta de automobilismo, a Monark
do Brasil estará realizando o seu

primeiro "Test-Drive", com ci

clomotores � ·50 cilindradas, os

quais ficarão à disposição do

público durante todo o dia. O

preço do íngresso será de ape
nas Cr$ 10 mil,

PÁGINA 13-; J'�uá elo SUl. _ �ana de 261oatubro ii ti/novembro d� 1086.

JARAGUA DO SUL ENTRE OS
MELHORES NÖS JASC/8S.
Dentro do previsto, Jaraguá

do Sul vem partícípendo dos
'259s Jogos Abertos de Santa Ca
tarina, em Brusque, conquistan
do medalhas e bons resultados,
devendo ficar entre os seis me

lhores' municípios nestes JASC.
Infelfzmente não nos foi possí
vel, -neste espaço,.divulgarmos
os- 'resultados até ontem, em íun

cão da entrega antecipada do
material à gráfica e a própria
(;liftc:ulgade' na . compilação dos

'l:ne�mt,s, :
';.� õàs modalidad:es coletívas, o

handeb61'OfertliIliIlo . classificou -se,
âó."1adö .de Crícíúma, Joinville,
Ç!1rit�baI).os, Itajaí �. Ituporanga,
àPô.s às. vitórias de 29x15 sobre

Crlcíúma. 31x14 sobre Tubarão
e_"39x24 sobre Concórdia. O bo

lão masculino não se classificou:
venceu Concórdia 1.494 x 1.476,

p�d�u para 'Indaial 1.479 x 1.

528 e derrotou São Lourenço do
Oeste 1.479 x 1.279. Para que o

bolão lograsse a classíflcação,
era necessário que Indaial ven

cesse Concórdia na segunda-fei-,
ra :à tarde, o que acabou não â.

contecendo. passando a fase se

guinte os municípios de Concór

d.iailndial,Caçador, Brusque, J0-

inville 'e Blumeneu.
O .judô obteve uma medalha

de bronze, conquístada por Sil··

vío Acácio Borges, no peso pe
sado, sendo esta a melhor mar-

. cá-nesta modalidade. A ginástica
olírnpíea e o tênis de campo fe

minino 'competiram no meio da

sémana.
Coube ao atletismo, no entan

to, o maior número de medalhas.
Clarice Kuhn, venceu as provas
de ioo metros com barreiras e

salte em altura, Cornélia Hol

zi?1gêi nos 400m c/barreiras, e

Carlos Henrique de Miranda nos

110m c/barreiras, onde Waldir

Giese foi o segundo colocado.
Gíése conquistou também a ter

ceira colocação
.

no salto com.
vara.

�Ö "fato mais triste no atlet.s

mo, foí o "roubo" da medalha
por párte de Florianópolis. Ex

plica-se: O triplista Jorge Luiz

da Silva Souza, havia consegui
dó no sábado: primeiro dia de

prova,9 39 lugar nos 100m rasos

no entanto, em função de um

protesto impetrado por Florianó

polís, alegando que teria de

cumprir estágio de 14 meses, u

ma vez que tinha vínculo com a

Federação Carioca, acabou per
dendo' � medalha e a própria
possibilidade de ccnLm�G.r com

petindo (era medalha certa no

salto triplo), prejudicando toda

a equipe, também no reveza

mento. onde participaria. O

mentor do protesto foi o técni

co da Capital. José Maria Nu

nes, retrógrada e antidesportis
ta. Mesmo assim. o naipe lClaf'

cuUno acabou em 49 11..l2,ar e o

feminino em 7° lugar, no f-c:'al.

AABB E CONEZA CLASSIFI-

CADAS NO INTERMUNICIPAL

Foi concluído ontem à noite'
o segundo turno do Campeonato
Intermunicipal Extra-Oficial de
Futebol de Salão,. da LJFS. A

pós os resultados dos dias 17
e 18 - AABB lOx l Marísol, Co
neza 9xl KLC, Móveis Weber
9x5 Sularroz e ARG 4x4 Kos

Iopp, ficaram praticamente deíí
n.das as equipes finalistas, co

nhecidas oficialmente após os

jogos desta semana entre Kos

lopp x :KLC, Sularroz x Marisol,
ARG x Coneza e Móveis We
ber x AABB. Na Chave A, das
sificaram-sé AABB e Móveis
Weber e na Chave B, a Coneza
ficando· a decisão da segunda
vaga entre ARG e KLC. Naquín
ta e sexta-feiras próximas, a

contecerão as duas partidas i

niciais da fase semifinal,· em lo

cais a confirmar.
Por outro lado, o 39 Campeo

nato de Futebol de Salão dos Co

merciários prosseguiu segunda
feira: Zonta 7x6 Breithaupt e

Maba Tintas 6x3 Narloch. es

tando agora na liderança Nar-
,

,loch e' Maba com 4 pontos,
Sup. Lenzi e Zonta com 2 e_Brei

thaupt nenhum ponto. Dia 28

jogarão Maba Tintas x Zonta e

Sup. Lênzi x Breithaupt.

AUTOMOBItISMO: SÃVIO E
PADILHA N.f\. LIDERANÇA
Foi realizado no último ímal

de-semana, i em Santa Cecília,
uma nove, etapa do Campeona
to Catarínense de Autorriobilis
rno-Divisâe i. Nesta prova, os

pilotos da e�uipe Kohlbach par
ticiparam . e confirmarem o fa
voritismo: nà classe 5000cc, a-

. pós" ter havíâo problemas no i
nicio na prova, Sávio Azevedo,
coro. um desempenho fabuloso,
passou um a: um os seus adver
sérios. ganhendo a corrida, ao

passo que n� 1.600cc, Orlando'
. Padilha" de 'Souza foi o segun
do colocado. [Sávío

é

:o líder do

Campeonato, .com 128 pontos (o
vice-líder tem 90) e Padilha tem
119 pontos. cpntra 69 apenas dó

segundo colocado. As próximas
etapas serão nos días 17/novem
bro em São Carlos e 08/dezem
bro em Mafri. E -neste domingo,
Sávio partícípa de uma nova e

tapa do Carapeonato Brasileiro
de Stock-Cars, em Jacarepaguá,
Rio de Janeíro, que será mos

trada pela Rede Bandeirantes.

TR�S CLÁSSICOS REGIONAIS
NA PRIMEIRONA
Neste domingo, 'dta 27, três

clássicos regionais irão movi
mentar o Campeonato da 1 a Di
visão de Amadores da Liga Ja

raguaense de Putebol. No Está
dio Max Wílhelm - Baependí x

Estrella, em Guaramírím - Sele
to x Botafogo e em Rio da Luz -

Cruz de Malta x Alvorada. No
dia 20, domingo passado, peia
terceira rodada, o Baependi go
leou o Seleto por 3 a O, Estrel
la e Cruz de Malta empataram
sem abertura de contagem e o

Alvorada derrotou o· Botafogo
por 2 a 1. Seleto e Botafogo a

meaçaram protestar seus jogos,
alegando irregularidades nas e

'quipes adversárias. A classifi-
'.

cação da Primeirona, até a ter

ceira rodada, é a seguinte: Cruz
de Malta 5 pontos, Seleto, Bae

pendi e Alvorada 3, Estrella e

Botafogo 2 pontos ganhos.
BOTAFOGO ESTREIA DOMIN
GO EM BRAÇO DO NORTE
�Finalist� do Campeonato Es

tadual Amador, da Federação
Catarínease de Futebol, o Bota
fogo Futebol Clube" da Barra
do Rio Cerro, segue neste sába
do para Braço do Norte,' pró
ximo a Tubarão, no Sul do Es

tado, onde enfrenta domingo à

tarde 0 Sete de Setembro local,
na primeira: partida entre ambas
na decisão da vaga para a. deci
são do. título. No dia 3 de no

vembro. o-Sete de S.etembro virá

. jogar em Jaraguá do Sul.

MOTOCROSS É ATRAÇÃO DO

MINGO EM JARAGUA

o Jaraguá Motor Club�o; CO.n.1

a supervisão. da Federação 01-

tarineíise de Motociclismo, IDro
move �neste domingo, dia '27, no.
Autódromo Arthur Breithaur>t,

SOCIEQADE JOÄO PESSOA
INAUGUROU NOVOS ESTAN
DES DE' TIR,O

.

Presidente Erwín Harmel

A Sociedade Esportiva João
.Pessoa inaugurou sábado à tar

de, dia 191 os seus novos es

tandes de tiro. E a segunda S:J
ciedade em Jaraguä do Sul a

possuir seus estandes oficiais e
.

durante o ato ínaugural falaram
o Sr. João Lúcio da Costa, que

-. lembrou os 53 anos da João Pes
soa e o'associado Altair Augus
to Pieper, em nome da direto
ria 1981, gestão do presidente
Jvaldo Sacht; quando foram i

niciadas as obras, observando o

trabalho realizado .nas sucess··
vas gestões, para que a diretoria'
atual concluísse o empreendi,
mento. Em nome dos visitantes
e convidados falou o Sr. Wer
ner Schuster e o tiro ínauguraf
foi dado' pelo desportista e ex

presidente João Lúcio.
\

. À solenidade, foi muito no-

tada e lamentada a ausência do

prefeito Durval Vasel, que con

vidado, não cómpareceu, tam

pouco se dignou em mandar re

presentante. No domingo, a

conteceram as competições ele

tiro, cujos resultados finais fo

ram estes: 19) Caça e Tiro 19 de

Janeiro [Blumenau], 29) Caça e

Tiro AFaújo Brusque, 39) Caça
e Tiro Itoupava Norte (Blu), 4.))
Caça e Tiro Testo Salto (lJlu) e

59), Soe. Recreativa Rio da Luz

(Jaraguá do Sul).
.

A presidência da Sociedade
João Pessoa é exercida pelo Sr.
ErvrJn HarmeJ., vice;-president�
Conrado' Riegel Neto, diretor de
tiro Roland Klebber, secretárIo
S'andro Marcelo dos Santos, te

soureiro Hilberto Fritsche, di
retor de. futebol Sérgio Lange e

diretor social AdeIßir Sievers. .
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As Anotaçöes - de JUviO José
o Cartório da 11a Zo- mestre julho-setembro, o

na Eleitoral revelou on- aumento do contingente
tem, que o eleitorado da eleitoral de .Jaraguá . do
Comarca atingiu em 30 Sul foi de 410 é o' de Co
de setembro a 31.175 rupá 61. O Cartório está,
Destes, 31.540 eleitores agora, também, confecei-
em Jaraguá do Sul e 5. onando os títulos eleito-
635 em Corupá. No tri- raís para os analfabetos.

A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul reúne segunda-feira o seu Conselho Delibera
tivo, pára eleição do novo presidente da entidade.
Oswaldo Pereira, da Artama, acreditando que já' te
oba' cumprido a sua' parte, D,lo. deseja 'a re�elçlo� ,O
nome mais'cotado para sub.tltul�lo é 'o

.

dö 'Pr., Alidor
.

Lueders, que exerce altas funções na
,-

Eletrömotores'
W��,'

. .... . ,

Em. promoção, benefí- Salão Cristo Rei,' cujo
cente, em prol da APÄE, padrinho era o Padre E·
o boate Caesar's Club lemar, A Caesar's deseja
quer reunir no dia 8 de promover o reencontro.
novembro todos aqueles .do pessoal da época e

que militaram no Grêmio lembrar a juventude dos
da Juventude Jaraguaen- hoje. sérios e compene
se, dos bons tempos do trados pais de famílias.

O Governador caríoca Leonel Brlzola chega hoje
à Florianópolis, para participar da solenidade de fili

ação do senador Jaison Barreto,' no PDT. As lideran

ças da AST (Aliança Social Trabalhista), vão fazer do
ato um grande acontecimento e anunciar a adesão de
outros ex-peemedebístas. A AST é a tal aliança Jas
mín, col1gação entre o PDS e o �DT, na Capital.

O POT; no Vale do !tá- sória e do Diretório. En

pocu, ainda é um partido quanto isso, no horízon-
nascível. Os artíqulístas te político, desenha-se co-'

do POT em. Jaraguá do mo possível Jaíson Barre

Sul, já ,pensam em trazer to candidato ao governo
Jaíson para cá, pará via- do Estado e Esperidião A
bilizar a formação da Co- min ao Senado, Unidos!
missão Executivá Provi- ..

Para o presidente do PMDB local, Dr. Fogaça; que
continua sonhando com uma possível candidatura a

deputado estadual, Jaíson Barreto prestou um des

serviço ao partido com a coligação feita com Amin.
No entanto, reconhece em Jaíson um grande lider, a

firmando que se dentro do PMDB era ruim,' pior será
.

agora íora do partido. E as consequências estão por vir.

O prefeito Durval Va- cursos para sustentar d

sel entrou firme na cem- campanha, ,através da

panha de Edson Andrí- venda de bilhetes que con

no à prefeitura da Capí- correm a um fusca, O pre
tal. Além de pedir o VOtO, ço do bilhete é de Cr$
Durval vem arrecadando 500 mil e até agora mais

junto ao comércio, índús- de Cr$ 15 milhões já ío
tria e companheiros, re- ram vendidos.'

A cada dia, os horizontes clareiam para o candi
dato a candidato Paulo Roberto Buer. Um de seus

principais fmpecilhos está saindo de cena, abrindo,
com isso, amplas perspectívas para o Paulinho sair
candidato a deputado estadual, onde residem maiores
chances de eleição. Com a Erusc, o suposto poder de

fogo do pai e o apoio dos companheiros, -poderá che
gar lá.

Uma das grandes metas
do governo municipal
para 86, é a construção da
nova fábrica de tubos e

lajotas, na Barra do Rio
Cerro. A atual, na Procó
pio Gomes, será desatíva
da, possibilitando, com lS�

so, a ampliação do Cemi
tério Municipal, já com

reduzidos espaços pera
os sepultarr-entos. Setá
comunitário, isto é, sern

distinção de religiões, a

final. Deus é um só.

RALAS E CAFJ:: SASS E

O PRAZER DE FAZER

REM FEITO

P�!OVE!

Jaraguá 'de Sul
elgumas já existentes. O lho, três Juntas de Concí
projeto-de-leí abrange 18 Ilação e Julgamento, sen

estados, inclusive Santa. do uma em Joinville (a
Catarina, onde, atenden- segunda), uma em Mafra'
do aos constantes recla- e uma em São Miguel do
mos dos setores mais di- Oeste.

.

retamente
.

envolvidos, A Junta de Joínvílle,
foram críadas, na 12a Re- além, do próprio munící
gião da Justiça do Traba- pio, terá jurisdição sobre

-,

os municípios de Araqua-
-:c---------E-D-.-I-T-A-L-.-_------- ri, Garuva, São Francis-

AUREA MüLLER GRUBBA, . Tabeliã' co do Sul, Guaramirím
d. Notas o QfiGial de Protestos de Títulos da Comarca Jaraguá do Sul, Massa-

" de Jaraguâ 'do Sul, Estado de S. Catarina; aa forma da
randuba e Schroeder, Ii-

. cando excluídos da jurís-leI, otc. di ã C
.

-

.

" , Faz saber a todos quantos _te edital -vírem que
iç O' empo Alegre e

SI . acham neste Cartório para protestos os títulos contrai
São. Bento do. S1,11," qlie

'. pertencerão a Má(ta,:"
Aulo 'Posto e' Tranaportadora ,Berchtold Ltda, � Com a anuricíada

.

cría-
Rua Mal. castelo Branco, 5490, Schroeder - Ar- cão das novas Juntas,' ob- .

. no Marquardt, Rio da .Luz, sn, nesta - Adernar serva-se que Jeraguä dó'
Jahrig, Rua Heinrich Berg, sn, Ibirama-SC - A- Sul não terá, .por en-
lípío Plaz, 'Ruo Ano Bom, sa, Corupá - Elmo Ma- quanto, a sua, apesar de
thias, Rua Blumeilau, nesta - Invaldo . Grutzma- ser constantemente rei-
cher, Rua Horácio Rebello, 585, 6uaramirim - vindicada, numa luta queMoto Schroeder Ltda, Rua Adélia Fischer, 239, já dura anos. As questões
nesta _ Piso LaJo Mat. Constr. Ltda, Rua José trabalhistas continuarão
I:mmendoerfer, 1781, nesta -- Transporsadora a ser resolvidas em Jo-
Marquardt Ltda, Rio da Luz, sn, nesta - Vicente inville.

:!:�:.el dos Santos, Rua Jardim São Luiz, 570, Acidente s e
. E, como QS ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
íntermédlo do presente edital para que as mesmos com

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

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

ns/Jaraguá do Sul, 24 de outubro de isas.
A ....ea Müller Gmbba - Tabeliã de Notas c

.)ficia1 de Protestos de Titulos da Comarca de J.do Sul

Ainda "vai d�mor�r' li . JeJ' ;de
o presidente José Sar

ney encaminhou ao Con
gresso Nacional, projeto
de-leí criando 106 novas

juntas de conciliação e

julgamento na Justiça do
Trabalho e definindo as

respectivas áreas de ju
risdição, bem como as de

1I_:....

.-...........

lrPiqgf: Chalé
Imobiliária

mortes causam

comoção
Causou grande cons-

ternação em Jaraguá do
Sul, o acídente aconteci
do na sexta-feira à noite,
dia 18, em Registro, São
Paulo, que vitimou o jo
vem odontólogo Luiz Fer
nando dos Santos Branco
e o seu sogro Antônio
Marcos Pinto Coelho, ca-

usando também lesões
corporais em D. Ruth Pin
to Coelho e nas suas fi
lhas Sônia Maria e Irm
gard. que viajaram no

:

mesmo veículo. O sepul
tamento de Luiz Fernan
do e Antônio Marcos deu- �

se na manhã de domingo,
com grande acompanha
mento, no Cemitério Mu
nicipal.
Também na sexta-feira,

outro acidente, na Vila
Lenzi, próximo ao Grupo
Albano Kanzler, tirou a

vida do menor Alexandre
de Borba, que ao atra- ,

vessar a rua foi colhido
por um ônibus da- Cana-

.

rínho. Os acidentes grd
. ves que tem acontecido

.
com regular frequência,

, infelizmente, tem deixado
-a população em sobres
salto, pelo elevado nú
mero de vítimas, dentre
elas, também. ô nosso ex

companheiro Antônio
José, em fevereiro passa
do.

•

Rua Reinoldo Rau, ,61 - Fones 72-1390 e 72-2321
(Creci 643-J)

V E N DE

CASAS DE ALVENARIA
Rua Emil Burow, próximo ao Beira-Rio
Rua Ernesto Lessmann, próximo a Marisol
Bairro Jaraguá Esquerdo, próximo ao Juventus.

APARTAMENTOS
Mal. Deodoro, Edifício Hass.

,

Rua Preso Bpítäcío Pessoa Edifkio Jaraguá
Rua José Emmendoerffer [condomínto].

TERRENOS
Rua Joinville
Rua Marína Fructuoso (lateral)
Bairro Jaraguá Esquerdo

ALÉM DESTES IMOVEIS, POSSl)IMOS OUTROS
QUE PODEM LHE INTERESSAR

\ '
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