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já, vive
"Com um novo

' horárío
0"'"1 .: "',

. I

desde a zero hora de ho-

j'é, 'Ö2 de novembro, A
hora föl adiantada'em GO'

'�minutos, medida que vi

gorará até 28 de íevereí-
'

ro do ano que vem, ado-'
tada em função do de
creto presidencial de TI

de setembro último, pare
minimizar os efeitos dos

problemas que estão a-

- tetando o \ setor elétrico,
na parte de transmiss-ío
'de eletricidade) com a

sobrecarga de' consumo
se- verificando no horá
rio de ponta, que vai das
17 às 21 horas. Para a E

letrosul, a adoção do
'horário de verão vai re

'duz�r o consumo de ener

,g�a elétrica em, torno de
4 a 5%, o que representa
uma economia de deman
dá máxima reduzida da

'ordem de 150 mil KW na

região SuL

Já a' diretoria de distri-

buição da Celesc informou
qúe a redução do consu

.rno de energia com a im

p��ntação do horário de

verão, no Estado, será de
50 mil KW, no período
de 02 de novembro a 28
de Ievereiro, E nesse

período do ano onde e

xiste'maior possibilidade
,de' aproveitamento da luz

'solar e a última vez

que o horário de verão .

foi adotado, aconteceu nos

anos de 67/68,

Em Jaraguá do Sul pou-
.cos são os que têm opi
niões formadas com rela

ção ao horário de verão.
Com os relógios adianta
dos em uma hora, os co

letivos ,obedecerão desde

hoje' o novo horário le
gal, segundo a Viação Ca
narinho, Irineu : Junkes,
presidente

-

do Sindicato
dos Empregados no Co
mércio afirma não' ter
analisado as consequên
cias do horário, de verão,
mas acha que 'chegando
uma hora mais cedo "m

,

casa, a TV será liguda

.

Brasil
,

começa ' hoje
maís cedo e mais ener- ,afirma' que sob o aspec
gia será gasta.

"

to empresarial, o horário
de verão não é vantajoso,
crendo que os emprega
dos do primeiro turno se

rão os que mais sentirão
.os efeitos de início.

Já Alídor
guindado esta

presidência da
ção Comercial
tríal de Jaraguá

Lueders,
semana à
Associa-
e Indus
do Sul,

ASSOCIAÇÃO DEFENDERÁ PAT�IMÖi\HO E

_,
MEIO-AMBIENTE

Na noite de quinta-feira, dia 31, às 19h30
mín, aconteceu no Salão Cristo Rei, uma reu

nião preparatória preliminar para a criação em

Jaraguá do Sul da Àssociação de Proteção ao

Meio-Ambiente, Defesa do Consumidor e do Pa
trimônio Histórico, Artístico e A'ifqueológicd.
Segundo informações de um dos coordenadores
do movimento, os estatutos da entidade já es
tão prontos e um

_ grupo de proítsstonaís ligados
as mais diferentes áreas, deverá dar vida a As

sociação para que possa desenvolver o seu tra

balho, dentro dos objetivos a que se propõe.
A .sua oficialização acontecerá proxlma )

mente, quando também será eleita' a diretoria,
I

FCD já é realidade-em Jaraguá
A Fraternidade Cru+ã

de Doentes e Deficientes

(FCD) já � uma reanda
de em Jaraguá do Sul.
A sua fundação aconteceu
no domingo, dia 27, quan
do se fizeram presentes
fraternistas e coordena-
da ras da FCD de São Pau

Alo, Chapecó, Nova Trem

to, Caçador e Florianópo
lis .dentre elas a coorde
nadora nacional, Ma ria
de Lourdes Guarda, que
está

-

a 39 anos acamada e

que dirigiu mensagem à

comunidade 'jaraguaense
durante a missà doimnl
cal' das g horas, na Igre
ja Matriz São Sebastião.
Movimento íundamen

tado no espírito cristão próximo ano,

que procura fazer com

que o doente e deficien
te' se desenvolva em to

da a sua plenitude, o

processo de sua fundação
em Jaraguá do Sul, 'es

tá sendo orientado pelo
Irmão

'

Arcângelo Postai,
diretor do Colégio São

Luís, auxiliado pela Elvi

ra, Geny, Aparecida e

Valíria. Num levanta

mente preliminar dos do

entes e deficientes (>lU

Jaraguá do Sul, obser
vou-se a existência de
mais de cem, que, estão
sendo convidados - a ::;e
integrarem ao movimento.

Segundo 0,_ Irmão A1'

cängelo. Jaraguá do SLiI
teve a rara felicidade <4�
poder contar na fundação
da sua FCD de coorde
nadaras e líderes' do, mo
vimento estadual e nacio
nal, O, passo seguinte.
em termos práticos, se

rá a reumao do grupo,
para a escolha da sua co

ordenação, que acontece

rá no dia 23 de novem

bro, quando, também ',erá,
elaborado o cronogra-
ma de trabalho para o

Hoje, são ,24Q grupos
ou núcleos de FCD no

Brasil, que, .trabalha com

mais de vinte mil doen

tes e .dafícíentes. O nu

eleo de Jaraguá do .Sul
deverá ser, .regíonehzado.
abranzendo.. igualmente
Cuaramirim, Schroed :r,
Corupá e Massarandübe.
objetivando-se, com isso,
uma maior integração en

tre os fratemístas.

Escritório da 'Pastoral

Em 'razão das eleições
�u'nicipais deste ano, a __Allder Lueders é o no

data da Proclamação- da vo presidente da ACIJS.
República será comemo- ros, Pág. 9 ,

,

rada mesmo no dia 15 de _Adjor.i/SC reuniu-se em

novembro" inclusive on-' Camboriú.' Pág. 5
de não se realizarem otei-

\

.,..Plano Diretor nós balr

cões. como é o caso de
-

ros. Pág. 6

.Jaragué do Sul e região.
-

t:Esporte�." Pág, c 13 -,

, Com o -objetívo de re

conciliar Casais e ajustar
pais e filhós, foi criado
no início de outubro, o'

Escritório de Pastoral
Familiar, que atende jun
to ao Edifício- Cristo Rei,
inicialmente às sextas-fei
ras, onde durante o perío
do integral o Promotor de
'Justiça Dr. José Alberto,
Barbosa presta' assistên
cia gratuita a pessoas de
todos os credes. Segundo
o próprio, este serviço
deverá ser expandido e

dentro em breve, às ter

'ças-feirãs. das' 17 às 19,
horas; os advogados
Humberto Pradi, Roberto
Donath e Lety Barbí pres
tarão idêntico atendimen
to, encaminhando os ca

sos aos profissionais ade-

Hoje
os

,

e dia

Familiar
quados, como médicos,
psicólogos, grupos reli

giosos e grupo de alcoó
licos anônimos.

o Escritório de Pasto
ral' Familiar, do qual par
ticipam também' os Pa- '

dres da <Paróquia São Se
bastião, ,deverá contratar
dentro de curto espaço"
Um psicólogo e assisten
te social. O trabalho de
reconscíllação de casais e

de ajustamento familiar,
através do Escritório, é
uma das metas dos mo

vimentos religiosos da i

greja católica local, co

mo os. Cursilhos da, Cris
tandade, Encontro de Ca
sais, Renovação 'Carísmé
tica e Movimento de E-"
maús.

de
.

reverenciar

mortos nesta 'época, muito embo
ra durante o ano sejam
zelados.
Segundo o progearnà de

missas da' Igreja' Católi
ca, não haverá 'a tradíclo
nal celebração no Cerni

tério� Municipal, mas sim.
na Matriz, às 7, 9 e 19 ho
ras, na Gruta do Molha
às l1.h, na Ilha da Figuei
ra às 19h, em São Luiz
Gonzàga às ,19h30, em

Santa Cruz às 7h30, em

Santo ,Estevão às 9h, em
São Pedro às 1Oh30, na

Santíssima Trindade às
15h, em São João às 16h
30 e em Santa Luzia às
19 horas.

'

A Igreja Evangélica
Luterana, no entanto, pro
gramou um culto as 7h,
em português, .no Cerni
tério Municipal)" às Bh na

Igreja Centro e Três RlOS
do Norte, em alemão e,
às lOh, em Santa Luzid
e João Pessoa.

NESTA EDIÇÄO

Hoje, 2 de novembro,
é dia de Finados, Dia de
reverenciar os mortos da
família, parentes e' ami

gos, Durante toda a se,

, mana, nos cemitérios de

Jaraguá do' Sul, famil.a
res limparam JS túmulos.
enfeitando-os com floras
e -arranjos, muitd comum

FERIADO SERA MESMO
DIA 15

Respondendo a uma

consulta feita pela Asso

ciação Comercial e Indus,
trial de Blumenau, o Mi
nistro Chefe do Gabine
te Civil da Presidência
da República, José Hugo
Castelo Branco" esclare
ce que o feriado' do dia
15 de novembro - que
cai numa sexta-feira,
não será antecipado para
o dia 11 - segunda-feira,
como determina a Lei 7.

320/85.

São Judas, exemplo comunitário. Prestigie suafesta dias 9 e 10 Inovambro. ARTAMA
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO poVO PÁGINA 02

GREICE SC()l . .a A BONECA VIVA 85 &
o Lions Clube Cidade Industrial, tendo a frente o

casal piesídente Aryberto (Dalva) Bartuscheck, .

encer

rou sábado o Concurso BonecasVívas, do qual parti
ciparam vinte e cinco meninas. O acontecimento ho�ve
-se no C.A.Ba-ependi, sendo v�ncedora a garotinha
Greice Daníelle, de 3 anos, filha de José Jadír- (Mera)
Scoz, que vendeu Crê 6.710.000 em votos; em .segúndo
ficou Lízísna, de 7 anos, filha de João Nélson "'(S"<?nia)
Stavis, com vendagem de votos que somou Cr$ 6:650.000
e,ll'a terceíra-eoleeeeãe, Daiana, de 4 anos, filha do ca

sal Orlando (Blent) Vasel com Cr$ 3.250.000.
O total geraLde votos...vendidos pelas. candidatas

somou Cr$ 28.170.000, que sornados a renda do caíé,
atingiu a Cr$ 32.370.000. A promoç�c) do Lions Indus
tríat.é beneficente e que em muíte trá auxiliar OS ce

rentes. O resultado financeiro 'foi� dentro 'do esperado:

. O ANÍVERSÁRIO DO DIREtOR

A data ·de 02 de novembro) que reverencia os mor

tos constitui-se em um significado todo especial a
•

1
.

_

todos quantos labutam no mais antigo semanário, de
Santa Catarina. É que a data assinala o aniversário do
nosso d'lretor,' Eugênio Victor Schmöckel', que há>
mais de um quarto de século, com firmeza, determi

nação. e sua brilhante pena, dirige o "Correio do Po
vo" r nessa apaixonante atividade jornalística que
seduz, que embeveda e que nos enleva.

' �

.

Dividindo suas atividades profissionais na Capital
com adíreeão- do, çp, _Q "chefe", como carinhosamente
o chamamos, chega aos 64 "outonos" de vida,· divi
dindo a comemoração do natalício com a sua mãe,
que nesta semana completou 90 anos de idade. O (�r:;

paço é hmítado e ele bem o sabe. Por isso, fazendo

COF� aos. cumprimentos, rogamos a Deus que o con-.

�rv:e por muitos e muitos anos ainda em nesse c\;�
vívío, para que com a sua experiência e conhecimen
to, continue a nos guiar e a orientar. Parabéns Sr.

�gênló, pelo anive�sário!. I

Mamãe Coruja
-

Recebendo· as últimas novidades para o verãe:
.

iU11gos infantis, bijouterias, perfumes,
conjuntos de batizados, sapatinhos. Venha nos

., .' _. visitar.

R\la- Ba�ão do Rio ;Branco, 168 _ Fone 72�0695

Jóias, rel'gios, pulseiras, anéis, alianças, prataria
.

e artigos- em ouro é. na .

Relojoaria A·VENIDA
USe�pre um bOUl presente à sua escolha"

Na Marechal, 431 fI'. ti Getúlio Vargas, nO 9
<

Dê flores a quein você ama.'Decorações
de igreja é '8alão, lNquês, arranjos, plantas

ornamentais, com eIltrêga a domicilio. Atendimen
to por profissional no ramo.

Casa das F19res
Av. Mal. Deodoro nll t.t2J,. ao ládo. da Praça

Paul Barris
.

FUlâl:ReJ,g.oldo Rau 606 - Edifício Santa Terezinha
r

"

Celina .

Cabeleir�iTos
.

�

Atendimento unissex. Experiência comprovada em

éÔrt.es., penteados, maquilagens e tratam�n�o c�
pilar, cOIil apar�lliö . infraNioleta.. ProÍlssl01'1alS

altam�te especializados. .

Rua Gumercindo da Silva ..,.
'flone' 7,2-2165

.

ao lado da Caixa Econ'Ômica

GINCANA DO HMG Erwino Menegotti, se

Os terceiranistas do CUr- guem para cumprir está
so de Comercialização e gío na Pfeiffer Maschi-

"MercadolõgJa do Colégio nenfabrick Ettlingen-Ale
Holarrdo Gonçálves, rea- manha .: O casal tem seu'

lizarão nos dias 8 e 9 retorno ao Brasil mar

prãxímos, -à, sua 1� Gm- cado para o dia 14 de de
cana "Dimas Tarcísío Va- zembro' próximo.

. nín", Inscrições estão a- KITI/RAINHA
benas e o inicio será com

.

A bonita Crístíane Maga
desfile de alegorias pelo, li Marcelino, a· Kitt,' rê
centro da cidade, valendo presentando Jaraguá do
pontos. A última tarefa Sul, foi eleita sábado úl
acontecerá no Salão Vi- timo, em Garuva, a rat
tória, onde será encerra- nha da 4-' Pesta Estadual
da com um baile mustca- da Banana. Ela também
do pelo Grupo Jeito Na- é a Garota Atlãntída FM
tural, de Curitiba. de Jaraguá e pelo seu
NOITE DO GR:t:MIO' desempenho seguem os

Beneficente em prol da A- cumprimentos da coluna,
pae, a Boate Caesar's OS AZEVEDO.
Club realizará sexta-fel, O Dr. Murilo e D.Lila A
ra, dia B, liA Noite do zevedo, não cabem de sí
Grêmio da Juventude .Ia- de contenternento pela as

raguaense", 'que objeti- censão do filho Sávio.co
va reunir antigos mHÍ- ·mo pHoto, no automobí
tantes da sociedade. A A- lisino catarínease e nací

pae, que receberá a ren- onaf Domingo. no Rio de
da da promoção, parti- Janeiro, �àvio fóí o. quín
cípará de 4 a 6/dez"em- to eelocado na etapa do
brö. . ein Blumenau, des Brasileise de Stock-Cars,
Jogos Abertos dos Ex- onde é a grands revelação.
cepcíonaís, o Jocaex. CAFE-BINGO·· .

.

NO JUVENTUS ' tfonä' I!mma . Wille, espo-
A diretoria do Grêmio .'

sã do presidente Edmun
Esportivo Juventus, con- do, convidando as mães
vídando para o baile so- de- ésóotêfi:;o-s e lobinhos,
clal, no próximo día 9, -bem cõmo senhoras da
com mústca de "Os Mag- socleõãde; _ para o café:
nificos", onde os söcíos liingõ .especíal, na pró
e convidados deverão a- xíma terça-feira, dia 5, às

presentar o convite na 14h30min, na sede do
portãrias. E para o dia H, Grupo Escoteiro Jacorifa
os juventinos programa- ba. Será o penúltímo do
ram um Jantar-bingo, com ano. . ...

galinha velha ensopada, DROPES
. polenta e salada mista. Quem está feliz da vida
Você é convidado! com o nascimento dos
BANCARIOS netos. os gêmeos Adrra-
A Delegecía do Sindicato no e Rodrigo Rengel . é
dos Bancários de Joinvil- a vovó-corujá Tusneida
Ie em Jaragu!J, do Sul, Buerger II O empresáno
tendo a frente o amigo Eggon. João da Silva é
José Pêra, Neto, prOlIlO- um dos nomes cotados
veu sábado amistosos de para a presidência da A CEGONHA CHEGOU.
futebol' dê salãó e voli- ·:Fiesc. A eleição acontece- Na residência do jOvem
bol, quando' entrego1J rá em· meados do próxi- casal Wilson José (MàIil
troféus e medalhas :10S mo ano. a Elisabeth Mahfud·)
melhores classificados do BAILE DO CHOPE Watzko, com O nasci-

Camp�onato Bancário. A- ,Acon:tecerá no dia 23 de mento dia 30, às 22h, 1)0

lém disso, não faltou o novembro próximo, ó Hospital São José; do

chope e muita confrat(�r- primeiro grande Ba:ile ô,o primogên�to, Cristiano,
nização. " Chope da SER Menegot- pesando 3kg300: Muito
SÃO JUDAS ti, com inicio às· 22'ho- felizes· estão também (JS

No próximo final-de-se- ras, no Ginásio de Es- -avàs Amadeus (Alàyde
mana, dias 9 e tO, aconte- portes. O Conjunto de Silva) Mahfud e José (As
cerá a ttadicionaJ Festa Ritmos Society animará ta Isberner) Watzko, oS

de São Juda� Tadeu, para a noitada, que promete sim como a bi::;avó, D.
a qual o presidente Wal- muita diversão. Canecos Ema Colin Mahfud, que
demar Rau e diretoria a venda na Metalúrgica na mesma data completou
convid�m ii �omunidade. Menegotti. 85 anos de" idade. Nosse s

Até 14 est�rá pronta a. GUllARRAS parabéns e muita sàÚde.
cobertura da igreja, com Permanece em expOSIção

.

CURSO
estrubira metálica e, cba- até domingo. os quadros, De batismo, será dia:. 9

. pas de eternit. Anote' na com' paisagens européias vfndouro, às 15 hords,
sua agenda. ... e as guitarras submari- na Igreja Evangélica. O
EDUARDO/MERC1A naf. -anicas í:1O� mundo e curso ê indispensável pa-
Após uma permanência que vem sendo grande él- ra pais e padrinhos, s�n
de quatro ,·meses na In- tração. Estão à mostra no do que pelo menos li �e
gJatêrra,. o· engenh�iro E- Centro de Informaçõf;s tade dos padrinhos de
duatdo Ferreira Horn . e Tui\'Ísticas da Getúlio verão ser membros da

esposa Mércia, . da :t:1et. Vargas. IECLB.

·Gente
,___

BEIRA RIO
O Beira .Río Clube de
Campo marcou para o

periodo de 23 a 30 de
novembro, �- 39 Torneio
Aberto de Tênis, mascu
lino e femInina, para· os

associados. As Iascríções
já estão abertas na Se-

. cretaria do Clube.

AEROGRAMA/NATAL
Na Agêilcia dos Correios
de Jaraguá do .Sul estão
a venda, ao preço .de Cr$
Cr$ 1 mil cada, aerogra
mas sociais de natal,' co
lorido e em vários' mo
delos, -sendo pré-íran
queado, isto é, já vem se

lado.

CLUBE INTIMO
.

Na sexta-feira passada,
dio 25, a Sra, Gladys
Pofio recebeu suas ami
gas' com um gostoso caíé
colonial, para o já tr'a�·
dícíonal lanche do Clu
be Intimo Menegotti,
sempre bastante concor-:
rido.

NO CINEMA
Após o sucesso do 'filme
'exibido esta semana, que
provocou muitos eoínen-
tários, o Cine Jaraguá :

vai exibir até quinta-fei
ra, dia 07,� a película
"Rambo II - A Missão",
censura 14 anos.

IDADE NOVA
Ti ocam idade' e por isto
recebem Os cumprímen
tos antecipados da colu
na, no dia 4 a Sra. .Jutta
MarcaUo,. dia 5, o far
macêutico João Lyra, em

Guaramirim e dia 8, o

Industríal Loreno Antô
nio Marcatto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.Jarag;u.4 d. Sul _ Semana de 02 a 08 de novembro de 1985�

AS MAIORES' E MEI1HORES I
A Revista Exame; - da Editora Abril, na edição'

"Melhores e Matores'i.: publicado recentemente, ava

liou, por crítértes pOT ela estabelecidos, as melhores
empresas do- País, 'em seu respectivo setor de ativida
des: A Bletromotores Weg S.A. foi considerada a

melhor empresa no setor de maquinas e equipamentos.
O seu posicionamento nos indicadores foram: 59 em

crescimento, 49 em rentabilídade, 4° em liquidez, 4c'
em capitalização elo em produtividade e no desem

penho global.
AS MAIORES E ,MELHORES II

Além da Weg, duas outras empresas jaraguaen
ses figuram 'em destaque, do ramo de confecções" En
tre as maiores, a Malwee ügura na lOa posição e a

Marisol em 11° lugar, aparecendo pela primeira vez

entre as vinte maís. Quanto ao crescimento, .a Mansol
ficou em 2tJ e a Maiwee em 9°; rentabilidade, Marisei
em 1° c Maiwee em 8°; em liquidez, a Malwee figu
ra na sa posição, em 1° no desempenho global e em 2ú

na produtividade. Santa Catarina colocou seis empre-
sas entre as maiores e melhores.
JARA'GUA NA ,FEIRA TEXTIL

No período' de 05', a 09 de novembro, na cuu..
em Balneário Camboríú, será realizada a 1 a Feira
Têxtil de Santa 'Catarina (Fetesc), onde está conín

rriada a participação dé várias empresas de Jaragué
do Sul. Do evento participarão apenas coníeccíonístes.
lojistas e outros profissionais ligades á moda, já �iue
se trata de um evento dirigido, onde os expositores
éstarão apresentando suas coleções para o outono-in
verno 86. Ela visa divulgar o pólo índustrial regional
a nível nacional.

• .-

PORTAL HE COMPRAS / JARAGUÃ
Será inaugurado na próxima sexta-feira, dia' ô de

novembro e aberto ao público a partir do dia 9, u

Portal de- Compras de Jaraguá do Sul, às margens' da
BR-:280, divisa Jaraguá-Guaramirim., Serão 19 lojas,'
'com café colonial, estacionamento próprio, play-gro
und; música ambiente, paisagismo e área de lazer. A

propriedade, incorporação e admínístração é da I

mobiliária Vaílattí. O Portal é o antigo Coliseu.
NOVAS EMPRESAS/ESTADO

Em setembro, foram regi:stradas 1.995 empresas
em Santa Catarina, das quais 1.145 microempresas no

período, que, somados, atingem a 6.535 processos. J.;
as empresas registradas na Jucesc em setembro S011.18-

ram 250, sendo 20 rndivíduaís, 190 limitadas e 40 so

ciedades anônimas.
FUSCA 'VALE 86 SALÁRIOS

O Fusca, o veiculo "mais barato do Brasil, com

o último reajuste de 13%, passou a custar Cr$ 28.652,.

127, o equivalente a 86 salários mínimos: Este ano, I)

aumento dos automóveis já atingiu a 140,8<'10 é as

vendas no varejo deverão crescer este ano, dez por
cento.
CEOULA DE e-s 500 MIL

O Conselho Monetário Nacional, apreciou quar
ta-feira, a criação da cédula de Cr$ 500 mil, - com a

elígie do compositor Villa-Lobos. Se aprovada naque
la reunião, a nova neta deverá entrar em círcul.icão
dentro de oito Ou nove meses. O CMN estuda, tam
bém a eliminação de zeros do cruzeiro.
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preside .a Associação Comercial
sentemente está em ação lação Previdenciária' e,
um Grupo de Trabalho também, ao estabeleci
encarregado de apresen- mente de . uma linha di
tar soluções viávei-s pala reta J.araguá do 'Sul-São
o problema. Paulo, para facio1itat o
A entidade, de acordo embarque e desembarque

CGm o relato de Pereira, de passageiros jaragua
enpenhou-se junto as au- enfies, que atualmente ,a

toridadés competentes, conteca no Posto da .Po
para o asfaltamento

.

du llcía Rodoviária Peder.il,
Rodovia Jaraguá/Pome- em Guaramirím, pröble
rode e da' Rodovia Co- . ma que, ao que constá,
rupá/São Bento' do Sul, foi parcialmente resolvi
assim como pela recupe- do, com a empresa

.

Ca
ração do acostamento da tarinense mandando seus
BR-280, no perímetro ur- ônibus até aqui.
bano de Jaraguá elo Sul. Pereíra destacou ta!líIl
Observou o ex-presíden- bém o trabalho integrado
te a preocupação 'pela COIl!!. a Prefeitura Munící
falta de iluminação do pal e com os mícroem
trevo' da BR-I01fBR-280, presários. inclusive com

que dá acesso eo Vale a impressão e distribuí
do itapocu (ainda sem 50- cão do estatuto da mie

lução). ampliação da él- croempresa aos' ínteressa
gência dos -Correios, cu- dos. Foi um trabalho ele
jas serviços devem co- sinteressado em prol da
meçar logo, aumento do nossa comunidade, su

número de telefones em blinhou .Oswaldo Pereira,
Jaraguá do S41, ilumina- que acredita tenha, den
ção pública da Ângelo _ tro das suas possíbílída
Rubiní e da BR_-280 que dá des, cumprido a sua ta
acesso à Faculdade, assim refa frente a quase ein-
como questões relaciona- quentenária Associação
das ao trânsito. a cursos Comercial e Industrial
sobre rCM,

"

IPI e Legts- de .Iaraguá do Sul.

SENAC OFERECE CURSOS DE COMPUTAÇÃO
A Agência de Forma- pessoas já"com' conheci

ção Profissional do Ser- mento em Baste.
viço Nacional de Apren
dizagem Comercial- Sc

nac. de Jaraguá do SUL,
tem vários cursos progra
mados para o mês de no

vembro, dentre eles, tam
bém, na Mea de compu
tação. No período de 11 a

28/novembro, das 8 às
l1h30 e das 14 às 17h30,
o Basíc Modelo I, para
iniciantes (microcompu
tadores') e, no mesmo pe
ríodo, das 18h50 às 22h
20: Basíc Modelo II, para

-

Outros cursos ofereci
dos são Planilha Eleíró
nica e Editor de Textos,
para profissionais nas á
reas

. contébíl/ftnancelra/
orçamentária, de 22 a 30
de novembro, às sextas-_
feiras, das 1-4 ás

_
17h e

das' 18h30 às 22 horas e

aos' sábados, das 8 às 11
horas. As matrículas es-

tão abertas no Senac
Av. \ Getúlio Vargas n?
621, Telefone. 12-2166.

,SPEZIA & elA. tTO-A.

--N-e-g'o�··C-l0.�'--,�B�E-co-no�m-i-a-'_"___'_'-Al-id-oi-""_"Lueders
A Associação. Comer

cial e Industríal de Jara
guá cio Sul, reelízou se

gunda-feira .assembléia,
,

para apreciação do rela
tório e do balanço geral
do exercício a4/85, as

sim çomo a eleição - da
diretoria, para o período
admínístratrvo outubro/
25 a setemb�oIB6. A pre-

-

sídêncía, substítuíndo a

Oswaldo Pereísa. foi
, .guíndado o dr. Alídor
Lueders, na secretana
il'ermaneceu

"

Rívadévia
Rassele e na tesourar-a
José Carlos Neves, As
vice-presidências � tem a

integrá-las: Mauro Koch -

assuntos do Comércío.
Ralf Botho Hermann - as!

suntos de Serviços, D0r-.
val Marcatto - assuntos

_ da Indústria, Oswaldo
Pereira' - assuntos de Eß
tudos e Pesquisas, Bruno
Breithaupt .

- assuntos de
Treínamento e Luíz Nl
colodelli - assuntos de

Pequenas e Mícroempre
sas.

ATIVIDADES
O empresário Oswaldo.

Pereira, cujo mandato de

presidente expirou na o

portunidade, apresentou
o relatório de atividades,
onde se .destacam funda
mentalmente dois traba
lhos: a reclassificação de
classe' junto ao IRB e a

questão habitacional. A

primeira delas, com a co-

, laboração, da Weg, pos
sibilitou que Jaragué do
Sul fosse recíassíficsdo
para efeito dá taxa de se

guro contra incêndio, da
classe três para a dois,
resultando numa economia
média de '20% para as

empresas: O outro traba
lho, sobre habitação, foi

preocupação da entidade,
em função da falta dc
moradias, que traz refle
xos no recrutamento

.

de
mão-de-obra, princípal
inente a especializada. E
xiste grande número de
famílias sem casa pró
nria. conforme os resul
tados de pesquisa realize

da pela Associação e pre-

SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator

com profissionais altamente esp'3cializados.
Rua João' Januário Ayroso, 772 _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC:
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Casamentode e de Pedrina Vegíní Ren
ghetti.-

Edital 14.535 de 25;10.85.
Joio Carlos Hoffmann

.

e

�nair Maria Pinseguer.
Ele, brasileiro, solteiro,
pintor, natural de Rio do
Sul, neste Estado, donu

.

ciliado e residente na Rua
Padre Alberto Jacobs, 172,
nesta cidade, filho de
Günter Werner Hoffmann
e de Adilia Hoffmann. E
la, brasileira, solteira.
doméstica, natural' de
Guaramirim, neste Esta
do, dómícilíada

'

Ei
-

resi-
dente na Rua Padre Al
berto Jacobs, 172, nesta
cidade, filha de José Pín
seguer e de Ana Morei
ra.

ProclamasNAS C I M .E N T'o S

Fazem anos hoje: 02
Sr. Eugênio Victor Sch
möckel, diretor do "Cor
reio do Povo"; Sra. Ruth,
esposa de Alvín Lemke,
em Rio da Luz Vitória;
Sr. Ingo José Krause, Lo
rie Glatz, Sr. Luiz Zonta.

Fazem anos domingo
Sra. Ivone Luz Gottardi,
em Fpolis; Sr. Sérgio
Thomsen, em Blumenau:
Sra. Walli Meier Strebe,
Sr. Maurício Hélio de Al
meida, na Lapa-PR; Sr.
Vitória Bortolini, na La-:

pa-PR; Jean C. Vieira, E

gon Behling.

MAROOT ADELlA ORUBBA LEHMANN, Oficial do R'e..
gístro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguã do Sul, fis
tado de Santa'Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em

.

Cart6rio exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar. os seauintes:

Dia 06 de outubro

Djoníce, filha de Adio
(Helena) Doege ..

Dia 11 de outubro
Dirceu, filho de Adolf
(Ivone) Kaiser.
Dia 14 de outubro

Vanuza, filha de Davl.

(Ema) Luy._
Dia 17 de outubro
Willian, filho de Adolar
(Neusa) Wischral. Jonas,
filho de Norbert (Ema)
Engel. Milene, filha de
Jaime (Elfi) Riffel. Carla,
filha de Laureei (Ivonete)
Sabel, Estela, filha de A

maury (Maria) Ruysan.
Daiana, filha de Antonio
(Glaci) Vegini.

�

Dia 18 de outubro
Daniel, filho de Wilson
(Juracy) Correia. Crístlan,
filho de Hilton (llvíra)
Maas. Priscila, filha de
Vicente (Maria) Rosníak.

Dia 19. de outubro
Joice, filho de Antonio
(Celia) Dal-Ri. Maíra, filha
de Rogério (Maria) Velo
zoo Gilberto, filho de A
dalberto (Elair) Schu
mann.

Dia 20 de outubro
Thais, filha de Elias (so
lange) Rosa. Vanderson,
filho de Valdevino (Vil
mar Barbosa. Cláudia, fi
lha de Ralf (Lira) Gruetz
macher.

Edital 14.527 de 23.10.85.
Volnl Kluge e Analice
Giovanella
Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, natural de
Pouso Redondo, neste Es
tado, domiciliado e resi
dente em Barra dó Rio
Cêrro, neste distrito, fi
lho de João Kluge e de
Notlides Kluge. Ela, bra
sileira, solteira, operária,
natural de Rio dos Ce
dros, neste Estado, domí
ciliada e residente em

, Barra do Rio Cêrro, nes
te distrito, filha de Ar-,
mando Giovanella e de 0-
tilia Giovanella.
Edital 14.528 de 23.10.B5.
Angelo da Silva Passa
maní e Léoníra Müller
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ale
grete-Rio Grande do Sul,
domiciliado e residente
em Rio da Luz I, neste

distrito, Iílho de José Jo
ão Silveira Passamani e

de Maria Cenyra da Sil
va Passamani. Ela, bra
sileira, solteira, domésti
ca, natural de Jaragué do
Sul, domiciliada e resi
dente em Rio da Luz I,
neste distrito, filha de Al
fredo Müller e de Milda
Manske Müller.

.

Edital 14.529 de 23,10.86.
Antonio Clemente' da
Rosa e Marli Furtado
Ele, brasileiro, solteira,
comerciário, natural de
Barra Velha, neste Esta
do, domiciliado e residen
te na Rua Gumercindo'
da Silva, 150, nesta ci
dade, filho de Liazer da
Rosa e de Izabel Silveira
da Rosa. Ela, brasileira,
solteira, operária, natural
de Joinville, neste Esta-:
do, domiciliada e residen
te na Rua Ernesto Less-.
nnann, 142, nesta cidade,
filha de Agenor Furtado
e Maria Matilde Dalprá.
Edital 14.530 de 23.10.85.
Márcio Moacir Mohr e

Elenir Zapella
Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, na

tural de Jaraguá do Sul.
domiciliado e residente lia
Rua Procópio Gomes, 1.

580, nesta cidade, filho
de Waldemar Mohr e de

Wally Emília Behlíng
Mohr. Ela, -brasileira,
solteira, auxiliar de es

critório, -natural -de Jaca,

guá do Sul, domíeílíada e

residente na Rua João
Carlos Stein, 611, nesta
cidade, filha de Daniel

Zapella e de Lidevina Dl-
emann Zapella.

-

Edital 14.531 de 24.10.85.
Mauro Pinheiro e Marli
Gualbérto
Ele,' brasileiro, solteiro,
fiandeiro, natural de Jo
ínvílle, neste Estado, do
miciliado e residente ne
Rua Ibírama,' 101, Bairro
Iririú, em Joínvílle, nes
te Estado, filho de Sebas:
tião Pinheiro e de Maria
Amalia Pinheiro. Ela, ora

sileira, solteira, operária,
natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e res.-

dente na Rua Dr. Arqui
medes Dantas, 93, em Vi
la Lenzí, neste distrito.
filha de Manoel Jada
Gualberto e de Nair Gual-
berto.

'

'Edital 14.532 de 24.10.b5.
flávlo Grützmacher � 1-
rís. Koepp
Ele" brasileiro, solteiro,

.

lavrador, natural de Jd
raguá do Sul, domícílía
do ',e _ residente em ruo)
Cêrro II, neste distrito,
fuho de Kurt Grützma-

..cher e de Ursula Gaedt
ke Grützmacher. Ela, bra
sileira, solteira, do . lar,
natural de Jaraguá do
Sul, domicílíada e resi
dente em Rio Cêrro II,
neste distrito, filha de
Waídemar Koepp e de u
se Rux Koepp.
Edital 14.533 de 24.10.85.
Mario José Pretberger e

Rosália Rosane Neves
Ele, brasileiro, solteiro,
publicitário, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liado e residente no Jar
dim Centenário, nesta ci
dade, filho de José Frei

berger e de Olga Martim
Freíberger. Ela, brasilei
ra, solteíra.. telefonista,
natural

.
de Presidente Ge

tulio, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua
Henrich Augusto Less-
mann, 157, nesta cida
de, filha de José Alexan
dre Neves e Rosa Neves.
Edital 14.534 de 24.10.85.
Claus Augusto Marquardt
e Isabel Ranghetti
Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, natural de
Pomerode. neste Estado,
domiciliado e residente
na Rua Otto Kuchenbe
cker, 49, nesta -cídade,
filho de Mario Marquardt
e de Maria de Lourdes
Marquardt. Ela, brasilei
ra, solteira,' auxiliar de
escritório, natural de Lu-
ís Alves, neste Estado,
domiciliada e residente' na
Rua OUo Kuchenbeckef,
49, nesta cidade, filha de
Raulino Volpi Ranghetti

Dia 04 de novembro
Sra. Jutta, esposa de Dor
val Marcatto; Sra. Maria
de Fátima, esposa de Ra
ul Marcos Marschall; A
luizio Tomaselli, Sr. Leo

poldo Schwartz, Sra. Ma r
Iene Meister Joesting, Sr.

Domingos Murara Filho,
em Irati-PR.

. Dia 05 de novembro
Sr, João Lyra, farmacêu
tico em Guaramirim, Sra.
Wanda Fodi . Doering,
Sra. Isabel Girardi do
Nascimento, em Joinville.

Edital 14.536 de 29.10.!j5.
Wilson Eichenberger e

Lonita Bast
Ele, brasileiro, solteiro,
tecelão, natural de Gua-
ramírím, neste Estada,
domiciliado e residente
em Estrada Itapocuslnho,
neste distrito, filho de
Jean Eichenberger e de
Lydia Verbínen Eichen
berger. Ela, brasileira,
solteira, costureira, natu
ral de Guaramirim, nesta
Estado, domiciliada e re

sidente em Estrada Itapo
sinho, neste distrito, fi.
lha de Henrique' OUo
Carlos Bast e de Herta
Pasold Bast.

Dia 06- denovembro
Srta. Ivane Viergutz,
Aldir Mannrich.

Sr.

Edital 14.537 de 29.10.U5.
Adélio Marchióri e Mari
sa Mauríssens
Ele, brasileiro, solteiro,
guarda, natural de Taió..
neste Estado, domíctliado
e residente em Vila N0-

và, neste distrito, filho de
Aldo Marchióri e de E
devíde Marchíóri. Ela,
brasileira, solteira! bor- .

dadeira, natural de Jara
gué do Sul, domiciliada e

residente na Rua 25 de
Julho, 1.186, nesta cida
re, filha de Fidelis Mall
rissens e de Ema Mathí
as Maurissens.

Dia 07 de novembro
Sra. Clara, esposa de Ví- !

tório Glowatzki, Sr. Eu

gênio
_

Henn,
. Eugénio Jose

da Silva Júnior; Roseli
Soraia Wínter..

Dia 21 de outubro

DIego, filho de Paulo (Ja
nete) Carvalho: Marcos,
filho de Valdemar (Maria)
Krueger.Dia 08 de novembro

Sr. Ilton Steingräber, em.
Di 22 d t b

J. 'II S A tôní C a e ou u ro
omvi e; r.. n omo �v M' h I' filh d Alei

P· drí V ldí M
:',' ic e e, 1 a e el-

e ri, a rvia annes, - . I I' ) K I kí
Sr. Loreno Antônio Mar- xo (Irva ma os os 1.

-''' Dia 23 de -outubro
catto, Sr. Gerhard Schaf-

Patrí k filh d V ldí
-

S a ncx, 1 o e' a rr
fer, em Nereu Ramos; ,r.

R I') EI"
'

Waldemiro Loewen,. Srta. (Rose 1 lZlO.

Denise Inês Rubiní. Dia 24 de outubro
Almir, filho de José (O
linda) Lago. Cleíton, fi
lho de .ç\ntönio (Apare-

.

cida) Stenger. Jean, fi

lho de Fernandes (Odete)
Dalpiaz. Kelli. filha de
Raulino (Anelia) Glatz.

Gerson, filho de José (Re
nilda) Stephani. Valdec'r,
filho de Valdemar (Alida)
Krueger..

c tr O' s
lavanderia.

Edital 14.538 de 29.10.05 .

Alírío Tadeu Giovanella
e Lllían Boddenberg
Ele, brasileiro, solteiro.
operário, natural de Ja
raguá do Sul, domícilía
do e residente na Rua Jo
ão Planinscheck. 722,
nesta cidade; filho de
Sebastião Giovanella e de
Adele Prestini Giovanel
la. Ela, brasileira, soltei-

.

ra, professora, natural. de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na Rua
Epitácio Pessoa, 985, nss

ta cidade, filha de Ro
naldo Boddenberg e de
Lili Pasold BQddenberg.
E para que chegue ao conhe_

cimento de todos, �andej pas_
-

sar o presente edita1. Que sc
em cartório, onde seiá afixq,da

vai
mud a r Dia 25 de outubro

Roberto, filho de .Míguel
(Nelsi) Alves Dias;

Dia 27 de outubro
Carla, filha de Valdir

(Sônia) Bortolotti. Rosia
ne, filha de ViU (Inês)
Zapeiini.
Dia' 28 de· outubro
Adriano, filho' de Egon
(Valmiriam) Krutzsch.

Jornal do Interiorr a

força da Comunícaçäo
.

impressa.

Faça ou renove _ a sua

assinatura do

IICorreio do Povo"
Você é especial para .nós.
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Adjori/SC troca diretoria e.prega a união da classe
Os 'jornais do interior" cando a força, a união Concórdia), Extremo-O-

"assocíedos á Associação e o entrosamento da elas- este Darcy Schultz (O Ce-
dos Jornais do Interior se, formadora da opinião leíro-São Miguel do Oes-
de Santa Catarina [Adje- pública, nem sempre Te- te), Meio-Oeste Nilson -_
ri/Sq, reuniram-se se- conhecida pelas autorí- Thomé �A Imprensa Ca,
"gúnda-feira .ê tarde, lau dades e pelas próprias tarínense-Caçador), VdL�
<Hotel Marambaia, -em comunidades do seu meio, do Itajaí Auvary Juran
Balneário Camboríú, em é que foi renovada a di- dir Monteiro (Povo-Blu
assembléia, para altera- retoria, que tem esta COllS- menau) � Grande Flona

. ções estatutárias, aprecí- tituição: presidente Síl- nópolis Antônio J. Gon-
'ação das contas da díre- vio Rangel de Figueire- çalv�s (Fplha Catarinen

!:.... toría e eleição e posse - do (Gazeta do Vaie-Gas- se-Bíguaçúj.
, dos .. novos dírígentes.: pa- par), 1'? -secretaTio João

',O Conselho Fiscal da
i .: 'Fa Q,. período outub�o/85 Batista Goula�t., (Tribu-0 Adjorí é formado pelos"

. a outabro/86. Presldída na Popular-Críctúmal. 2,
companheiros Djalrna:. . pelo jornalista Darcy sec�etário Air�s. Cardoso. Frasson (Jomàl da Ma-: -Schultz, o. 'encontro dos [Tribuna Cricíumense]. nhã- C r i c i ú rn cl ),adjdrianos foi bastante 19 tesoureiro Flávíó José
Wallace Rinhel (A Voz: predutívo. com díscus- Brugnago (Correio do Po-
do Baírro-Blumenau) e

sões em torno de ques- vo-Jaraguá do Sul), '29
.Iven Lopes da Silva (Retões ligadas à classe, tesoureiro Celso Luiz
pórter-Chapecó]: suplcndentre elas, a criação de Nagel (Jornal de Gua-
tes _ Gilberto Bordígnonum escritório na Capital ramirim), více-presíden- (O Regional _ Joacaba).do :ffistado que possa ser- tes - Norte Acácio Pe-
Altair Bittencourt

_ (Trivir de ponto de reíeren- reira (Barriga Verde-Cá-
buna Criciumense) e Ai-

da para os veiculas de noínhas). Pla�alto Pau�o res Medeiros Filho (Jor-comunicação do interior., Roberto Baggío (Correio nal do Sul-Criciúma). Jo-
A Adj<fHi/SC adotou cc- Lageano), Sul Sidnei Jor- sé Paschoal Baggio. pri
mo lema: "Jornais do in- ge Soares (Tribuna elo

. meiro presidente da 1211-
terror, a força da comu- Vale-Araranguá), Oeste

tidade é o presidente de
nícação impressa". E bus- Clélio Dalp�z (O Jornal-

honra e o Conselho de
Ética e Fiscalização é in-

Assocíativismo cresce na r.egião tegrado por Darcy Schultz.
Rodeval José Alves (Tri
buna Popular-Crícíúmaj e

Jaime Mendes (O Municí ..

pio-Brusque). Janíce, .Ku
nitz, de O Renovador, ele

Laguna _ é a diretora cul-
tural da Adjori/SC.

o. Movimento associati
. vísta está crescendo en

'tre o empresariado do
Vale' do Itapocu. Jara

guá do Sul e Guarami
rim' contam com suas

Asseciações Comerciais e

Industriais e' os Clu bes
de Diretores Lojistas, e

xistindo ainda a Asso

ciação Comercial e In
'dustrial das Pequenas e

Microempresas do Vale
do Itapocu, baseada em

Jataguá do Sul. No dra

'30 passado, foi fundada. a
Associação Comeroial e

Industrial de Corupá. em

acontecimento bastante

concorrido no Salão Pa

roquial, quando também
foram aprovados os es

tatutos e eleitos os Con
selhos Fiscais, Deliberati
vo e Diretoria da novel

entidade.

Outro município que se

prepara para fundar a sua

Associação, é Massarun
duba. No próximo dia OB
de novembro, empresá
rios e poder público mu

nicipal massarandubenses
darão início à criaçãó da

Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de
Massarendube.

'

Peixer pede Comissão de Trânsito
iunado, Políc.a Militar.

Deseja Peixer .

que il

CMT guaramirense se;i:1
criada ainda este ano e

inicie imedíatqmente o

seu trabalho .

o vereador Mário' Sér

gio Pelxer ,PDS)', de Cua
I amirim, teve aprovada
indicação ao prefeito J 0- .

sé de Aguiar, propondo.

à formação da Com.,MUH.
do Trânsito, consíderan
do os problemas que o

trânsito urbano começa a

ocasionar, colocando em

risco -a segurança da po
pulação, principalmente
das crianças. A finalida
de' da Comissão, espelha
da na de Jaraguá do Sul.
é promover estudos e

coordenar as ações ine

rentes ao tráfego e esta
cionamento nas vias pú
blicas, devendo a CMT ser

composta por rapresen- ,

tantes do Poder Executi
vo. do Poder Legíslatívo,
Rotary Club, Associação
Comercial e Indústrial,

. representante do Magis
tério, representante do A-

AUXILIO AS ESPOSAS' DE EX-COMBATENTES

o governador Esperídlão Amin assinou mensagens
encaminhada à Assembléia Legíslatíva, q\:l.e outorga o

direito à esposa do ex-combatente na Segunda Guer
ra Mundial e, na sua falta, a filhos' menores inválidos
de receberem auxílio especial do governo .do Bstado,
direito que os ex-eombatentes não conseguiram por
haver uma lei federal que os impede.

Após enfatizar que a situação dos ex-combaten
tes constituiu sempre uma grande preocupação do go
verno do Estado, Amin disse que espera um trânsito
suprapartídárío da mensagem na Assembléia, "mesmo
porque os ex-combatentes não merecem maís 'ínjus
tíças após darem seu exemplo de civismo".

NA HONDAS U B,A

CHE GOU A

CONCESSIONARIA RONDA DA REGIÃO. CO
MERCIO DE MOTOS, ASSIST:BNCIA r,ECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N IlA DA- MENEGOTTI

MOtOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.

Rua Ad.élia Fischer, 239 (Rodovia BR-280).

Fone 72-2999.�_ Jaraguá'do Sul _ SC.

Compre seus materiais de construção na .

Arte Laj e Jaraguá
A melhor' laje da região

e agora também com todo

Visite-nos

o material de construção.

ARTELAJE JARAGUA
LTDA.

EMMENDöRFER COI'vl.
DE VEiCULOS LTDA.

Av. Mal. Deodoro. 557 - Fones
72-0655, 72-0060-Jara!?uá do Sul -

Rua Exp. Antônio Carlos
Ferreira, 850 - Fones 72-

I 101 i e 72-1292. Jaraguä
.do Sul - SC.

._-----..,..._-_

.

Aqui VOCê levatudo na �!:���,�
,

sair por ai de Caravan Comodoro 85:

ß
Um carro ágil,

versá.t"
e. esportovo,aonda

mais bonito com novas cores e •

novo estilo. Maior, porque só o Caravan
Comodoro lern um porta-matas com.
1.170 litros pra você levar aquele monte
de.bagagens. Enlim, um carro que tem,
tudo pra você tirar férias deliciosas
corn a tarnma.

Passe.agora mesmo no nosso
Concessionario e conheça as Inúmeras
vantagens que nós temos pra você curtir
um Caravan Comodoro Bti,
Você vai simplesmente -3D.·adorar,

MarcadeYllor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Piso salarial em Corupá superior
Para tratar de assun- domingo, o alcaide ínau

tos lígados a sua admí- gurou a Escola Municipal
nístração, esteve na ,Ca- Rio Novo Alto, construí

pital do Estado, quínta- da em alvenaria, constan

feira, -o prefeito Albano do de uma sala e depen
Melchert, de Corupá. No dências, 'exigindo investi-

J$ d8staqu'8 na Festa da Banana.
o mumcipio de Garu

va sediou sábado e domin

go últimos, a IV Festa
Estadual da, Banana, re

cebendo mais de 20 mil

pessoas, a maior parte de
Santa Catarina e do Pa
raná, que participaram da
variada programação. Na
área social, o concurso

Rainha da Festa da Ba
nana elegeu a jaraguaen
se Cristiane Magali Mar
celino, primeira princesa
Adriana Feltríce, de Si-

,deIópolis e segunda prín
cesa Adriane Moeck, .

de
Garuva.

No concurso de banana
em cacho, das varieda
des nanicão e branca, as

maís comuns nó Norte do
Estado, participaram 55

expositores, 'vencendo o

concurso na categoria na

nicão Wendolino Siebert,
,

de Jaraguá do Sul, com

um cacho de 55,200kg,
ficando em segundo Do
larino Zanotti, de Guara
mirim, com um cacho de

51,50kg, vencendo este
último também a categ.
banana branca, apresen
tando um cacho de 30,500
quilos

" Paróquia São Sebastiãö
.

INFORME' PAROQUIAL DE MISSAS
Dia 02 de novembro - Sábado - DIA DE F1NADOS
Matriz S. Sebastião 1h. - 9h. - 19h.; Gruta RiO,
Molha 11h; Ilha da Figueira 19h.; Sãó Luiz Gon

zaga 19':30h; Santa Cruz 1:30h; Santo Estevdo

911.; São Pedro 10:30h.; S.S.Trindade 15h.; São

Juão 16:30h; Santa Luzia 19h.
Dia 03 de novembro - domingo, .

Matriz São Sebastião 1h. - 9h. - 19h.; São Judas

ßh.; São. Cristovão 8h.; São Francisco 9:30h.; 'h-'
fa Aguas Claras 11h.

Postõ da V8n�as . I�árcatto
Cbapéus, bonés vizeiras, camisas, shorts, bel'ID'\-

, das e cordas,
Fm frente à fábrica. Amplo estaCionamento.

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

(Creci 643-J)

V E N DE

I

II

J '

_J_8_ra_g-:uá:-d_O_'_SU_.;I_.;__s_e_m_an_a_d_e_0_2_a_0_8_d_e_n_o_v_e_m_,b_ro_d_e_I_9_85_, C O R R I! IOD O P O v e
:

.

Participação, dos bairros no PD,
As reuniões do Plano Diretor na Ilha da Figueira

realizadas nos días 21, 22 e 24 passados, mostraram al
guns problemas e indicaram as aspirações da cornu-

.
ção se mostrou insatisfeIta com o desmatamento do

e 2? d_? nídade para o desenvolvimento do bairro. A popula
u-se e�_S., morro, com o aproveitamento dos cursos de água pa-
em Sao ra despejo de esgoto' e ainda reclamaram dos seguiu
II Encon- tes itens: muitas valas de esgoto a céu aberto, pro-
ado �e vocando prolííerações de mosquitos e mau cheiro; Ial
Estarao· ta de fiscalização e orientação para a construção de
de 100 fossas sépticas; necessidade de uma faixa exclusiva

.

o v�Ild�s na rua José Theodoro Ribeiro para ciclistas, de 10m
Flonano- badas, de sinalização e fiscalização do trânsito, de
Jatagu� ampliação da coleta de lixo; muita falta de água;
rinho e constantes danos na rede geral e demora no conser-
1. VI�ão, to; necessidade de ampliaçãoda iluminação pública ne
ata opor- rua José Theodoro Ribeiro; falta de assistência aos
ores de colonos; defíclêncía no transporta coletivo; horários
orto Ale- \nsuU.cienles, paradas .ímpróprías, má conservação.
's', Curítí- dos veículos, excesso de lotação e insegurança no

Sul, Rio transporte; má conservação do sistema viário; falta
Bento d» de um Posto de Saúde; carência urgente de uma Crf.::
encontro che; deficiência no atendimento hospitalar, falta de
r Fíladél- informações e péssimo atendimento; falta de teleío
o coorde- nes públicos' e falta de caixas coletoras de correios.
esseras Li- A população sugeriu que fosse concedida outra
elo FIO- concessionária de transporte urbano em Jaraguá, o
de Mú- que muito contribuiria para melhorar o sistema. Ou

tro problema sérlo apresentado diz; respeito a perda
.

de terras de alguns proprietários nos fundos da Weg
II, causadas pelo desvio do Rio Itapocu, quando a in

dústria fechou um canal para anexar a ilha fluvial ao
seu' terreno. Os moradores· se sentem lesados já que
() rio está destruindo a margem oposta e cerca, de 30
metros de terra já foram levados pelas ágUas.

Já nas reuniões do bairro Vila Nova, nos dias 22,
23 e 24 ,de outubro, a população se ressentiu dos se

guintes problemas: falta de água constante; quedas
de tensão de energia elétrica - poucos transfo;rmadn
res; escassez e não cumprimento dq horário dos

transportes coletivos; necessiélade de lombadas lld

rua 25 de Julho tão logo seja pavimentada; necessI

dade de uma ponte perto do Beira Rio; falta de sina

lização e, policiamento para orientação do trâns"llo;
valas a céu aberto, falta de continuidade das tubula- '

ções dos loteamentos, falta de orientação e fiscaliza·

ção no sistema de esgoto; deficiência na ilurrúríaçéio
pública; necessidade de supermercados e farmáCias;
necessidade de um Posto de Saúde; falta de creches e,

escolas, pois a existente está funcionando em quatro
turnos; o bairro carece de espaço para lazer e recreil

ção e telefones públicos insuficientes.

Surgeriram os moradores que houvessem feiras li

vres 'no bairro e qUE' ,o Agropecuário fosse aproveltr1�
do como área de lazer para a população.

'PÁGINA' 06

a Cr$ 1 milhão Proposta da Amvali beneficia II
mentos superíores a' Cr$ '.. ., • SUZ
20 milhões, pela: Prefeitu- mUnlClplOS
ra, que está também em-

(A
A l�)SSt°ciação dOSdM'l,lllicíPiOS dbOl, ,vadIe dFo dItapo:u Sta,penhada junto a Secreta- mva I I eve aprova a na assem ela a e eraçao

ria da Educação, para ob- Catarinense das Associações, de Municípios [Fecam],
tenção de auxílio finan- realizada no dia .23 de outubro, em Canoinhas, illdi- corrente,
ceiro no valor de Cr$ íO cação ao Governo do Estado no sentido de serem uh- se re

.

milhões, destínados as lizados para apuração do valor adicionado do exerci- Bento d

obras de reforma da Es- cio de 1986-ano base 1985, os meamoscrítános utilí- tro S

cola Munícípal Rio Pau- zados no presente exercício e que o disposto no Ar- Santa

1 tigo 39 do Decreto n? 24.156/85 passe a vigorar su- partieio.
Imente a partir do exercício de 1981-base 1986. A pro- a unos

As informações são do posta foi elabor�da pelo secretário execut�vo da A�: das. cí

vice-prefeito Oto Ernesto vali, o ex-prefeito de Massaranduba, PáVIO, Leu, que polís,

Weber, acrescentando que
no dia anterior ao .da assembléia da. Pecam, teve: ,a do Sul}

mais da metade do tre- mesma aprovada 'pelos secretários, executívos das .São Ben
cho contratado e conve- Associações. também,
niado com o Governo do

A Amvali expôs ao plenário a preocupação dos tunidade

Estado, para a pavímen- pequenos municípios com a economia calcada na pro- Santa

tacão de 1.600m2 da rua dução agropecuária, que sofreram decréscimo. nos gre, Fio

Francisco Mees, J, o so-
seus índices de participação nQ ICM, o que virá aba- bat Jara

gundo acesso à cidade, lar as suas finanças, em prejuízo de programas prlo- Negrinho
direção, oeste-le�te} já ritários, fato que deverá repetir-sê tbém nos próxí-. Sul.

está concluído. A muní- mos exercícios, em função dos benefícios concedidos realizado

cipalidade corupaense, pelo Estatuto da Microempresa, que, dentre outras, fia, e e

dentro do cronograma de dispensou a escrita fiscal, dificultando para tal 3. a- nado pe

obras, vem executando o presentação da DIEF para apuração do valor adiciona- gia Sara

calçamento a paralelepí- do e, ainda, considerou, na proposta, a adoção da ehner,

pedos da rua '15 de No- Nota Fiscal do Produtor Rural somente a partir de sica li

vembro, no trecho que março deste .anó, trazendo, com isso, prejuízos aos de São

vai da rua Duque de Ca- municípios produtores, haja vista que o Artigo 3(.1 do O

xias à Rua Almirante Bdr- Decreto nO 24.156/85, estabelece a utilização exclusi-
va de documentos fiscais para a apuração do valor ô.�
dicionado a partir do exercício de 1986-base 1985,

.

E na Câmara de Vele- PM. paraliza obras dia' 15/12
adores encontra-se o pro- O Pronto Socorro da Clínica Santo Antônio,' 'de
jeto�de-Iei pedindo auto- Nereu Ramos, que funCiona em convênio com a Pre- compare
rização do Executivo para feitura Municipal, atendeu de 30 de 'setembro a 25 .mais esta
a compra de uma área de de outubro, 326 consultas, segundo informações do
terras J;la rua Padre Vi-, prefeito Durval Vasel. Disse o prefeito que as ,obras
cente, próxima da Pre- públicas serão paralizadas no dia 15 de dezembro,
feitura, para a construçd..) devendo as atividades serem retomadas somenté em

da garagem municIpal, 15 de janeiro,haja vist(i que durante este período ha
com recursos do Prou,rb. verá ainda as férias coletivas da Prefeitura, de 20 de
Outro projeto que está dezembro a 01 de janeiro.

"

dando entr:.ada, reaj lista Acrescentou o alcaide que a Rede Ferroviária
os vencimentos do fun- Federal autorizou a ócupação dos armazéns e da pra
cionalismo municipal, a ça entre estes e, a estação, que será de uso púbiico
partir' de

, novembro, Pára tanto, uma série de melhorias serão introduzi.
quando, a partir de en- das, isto a partir do próximo ano.
tão, nenhum funcionário Poupança rende 9,5 eln outubroda Prefeitura de Corupá,
mesmo braçal, receberá Os ministérios da Fazenda e Planejamento :ixa
menos de Cr$ Imilhão ,

ram em 9% a correção rnonetária de outubro, a me:'>

pois os seus administra- ma taxa de inflação regist.rada no mês. Com isso, a

dores entendem que é so- correção monetária aCUJ;nulada, este ano subiu pura
mente valorizando o ho- 160,09%, nos últimos, doze meses chegou a 215,81%.
mem que se consegue Com a correção monetária de outubro, o novo idior
inaior produtividade,. dan- da ORTN (Obrigação Reajustável do Tesouro Nacio-

.

do-lhe também tnaiores e nal), passou, desde ontem, dia 19, para Cr$ 63.547,22,
melhores condições de Os rendimentos dos depósitos de caderneta de pou
subsistênCia ante aos ele- pança referentes a outubro e creditados em nove:n

vados índices inflacioná- bro, são de 9,545%. Os aluguéis come'rciais é indus-
rios que assomam o tri?is com correção a partir de 10 de novembro, têm

País. um reajuste de 85,99% �(seinestral).
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Mutirão do Ma erial Didático beneficia' o'V,ale
A Liga de Apoio ao Í1ém de duas escolas em vestidos de boneca} 1

Desenvolvimento Social que o pré-escolar 'será história em sequêncía, 1
Catarinense-Ladesc, dan- criado em 1986. jogo de "5 Marias", 2
do continuidade a um Cada um dos estabele- .carrínhos

.
de boneca, ,

4
trabalho já desenvolvi- cimentos recebeu um con- camas de boneca, 1 carrí
do no ano passado, re- junto de brinquedos corri-

.

ola e 1 palco para tea
passou através da Secre- posto de: 4 fantoches de tro de fantoche, que to
taria da Educação/Ucre, feltro, 1 fantoche de mas- talizam vinte e sete brín
a quantia de Cr$ 3.398. sa, 2 jogos de dominó, 4 quedas por unidade ' es- .

mil, a dezesseis unídedes carrinhos de madeíra, 1 colar e um total de L550
escolares dos cinco mu- caminhão .de madeíra. 4, peças.. �,- '�., .. .'

nicípios jurisdicionados d < ,e 'é' ':
1911- Ucre e que partícípa- cÓ: ".' -;:.,' 7.'.::.
ram do Projeto "Mutirão
do Material Didático",
que consiste na confec
ção de bríquedos pelas
escolas, para utilização
posterior por unidades
em que funciona o pré
escolar. Os trabalhos en

volvem alunos de 5a a 8a
senes e professores de
iniciação. pare o trabalho,
educação artística e ou

tros.

Em 'solenidade acont.;
cida no dia 25 de outu

bro, nas 'dependências do
Colégio Estadual Abd·)n
Batista, reéeberam o ma

terial confeccionado os

seguintes estabelecimen-,
,

tos: Sesi, Creche Cons-
tância Piazera, Creches,
Domiciliares, EB Heieo·
doro Borges, EB Giardini
Luiz Lenzi, EB Ilha da H

gueira, CE Holanda lvI.
Gonçalves, EB Julius
Karsten, CE Roland Ha
rold Dornbusch, EB Eu
clides da Cunha, EB Al
mirante Tamandaré, CE

CE Lauro Zim-
mermann, CE Miguel
Couto; CE Tereza Ramos;'
CE General Rondon, ER
Marieta Konder Bornhau
·sen, Pré-Escolar ,Massa
randubinha e EI Aloisio
Carvalho de Oliveira, a"

FVRGÖES, FURGOJ:iS ISOTÉRMICOS E FRIGÓR1FICOS
Ruà pr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-1077
'Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC

Sul, este
ndo im
uito su

a de Mú
ade de
(SCAR J,

f. Cih.me
ando a
,6 aluno8,
e 5 a 14

artkipa
o Suzu _ -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;
e Santa CHEFE DA CSM INSPECIONA AS JUNTAS ,.
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AUREA 'MÜLLER GRUBBA,
.

tabeliã-
de Notas 'e. Oficiar de Protest�s de Títulos. da Cöinàrca
de Jaraguã dQ Sul; E�tado dé S. Catarina, na fo�ä -4�
��� "".

' ' ."

�

Faz saber a todos quantos este 'édítal vIrefu 'que
se acham neste Cartório para pf9�sios os títulos, oo.Q:ti'ã:
Amilton Estevão,Martins, Rua Antonlo . Cadôs
Ferreira, 184, nesta _ Antonío Floriano Pílho, Ro
dovia, SC 413, km 05, 408, Guaramírím _;, Ehno
Volles, Rua Amazonas, 106, nesta _ Elmo Ma
thias, Rio Cerro, nesta _ Hilário Tribess, Rua
JoinviIle, sn, nesta _ Ingobert Fun�a, Rua João
J. Ayroso, 2�9, nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar, a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital, para que o.s, mesmos eÓIlÍ
I'areçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito óu_ então
dar razão'por que o' não faz, sgb pená de serem ps referi-
dos títulos protestados na formá da lei, etc.

�.
'

ns/Jaraguá do Sul, 31 �de outubro.: äéj985.
Aurea Müß.er, Grubba· Tabeliã de Notas e

, .)ficiáJ de Protestos de Títulos da Comar.c'll de J ..qo Sul

:'_..;'_'

,Brandenburq&Ciâ
_'

�. ., .

Fábrica de vúiâgre 'e comércio de á,lcooL.à graneL
'

Prefira sempre "Vinagre Brandenburg:' .

'

Rua Joinville, n9 1.255 - Fone 72-0239
Jaraguá do Sul _ SC.

Com Posto de Vendas iuillo a Fábrica '.

Lar , Imóveis
" ,�''-

.-

,E:.���Jaraguá
OOMPRA E VENDA,
TROCA, LOCAÇÃO,
INCORPORAÇAO E
ADMINISTRAÇÄO
DE IMOVEIS

, Av. Mal. Deodoro, sn - Galeria Dom Francisco _

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

"
IConfecções Sue 1 i Lida

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

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

Fábrica,e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, m· '1085
F· 72-06Q3 Jaraguá do' Sul _ SC.

,Loja 2 Rua 'Reinaldo Rau, n° 53'0 _ F. 72-2911
,

Ja"raguá do Sul _ SC.

------------------------------------------------------��

Esteve esta semana ins

pecionando as Juntas do
Serviço Militar, afetas a

5('. Delegacia do Serviço
Militar de Jaraguá do
Sul, o Coronel Jonas Jo
sé da Rosa Luz, Chefe da

EXige 16('. Circunscrição do S(�r-
ção dös viço Militar, localizada

a_na Capital dó Estado. O
Coronel Jonas esteve a-

companhado do Delegado
29 Tenente Cláudio Mar-"
tins da �"lveira Lima,
cumprindo as visitas de

inspeção às 'Juntas e à

Delegacia, no dia 28 em

Corupá e Garuva, dia 29
em Joinville e São Fran
cisco do Sul, ,dia 30

emeMassaranduba e laraguá
do Sul, dia 31 em GN e JS. --. _

A rota da malha
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- Folclore" &, Cia�P.olíti.ca "

RolítiJ:ßS ,

longa, do Hotel -para o ca

sarão (não confundir com

o Casarão do filme " O
Tempo e o Vento") ... A
final, o Batalhão nunca

saiu de Canoínhas e o

"vox populi" o apelidou
de "Batalhão Come Va
ca", pois nunca faltava o

�ordo . churrasco que pro
vinha de requisição "a
migável" ... de certos ado,
versários políticos ...
Considerando os bons ser

viços prestados à ceuse
da Pátria. havia, entre ou
tros chefões .

a auto-pro
moção e o alfaiate Proch
mann era o encarregado
de colocar as insígnias a

gosto do freguês; Havia
um "Capitão" que se pro
moveu a Tte. CeI. e a in

sígnia foi colocada em

.. um ombro do Tenente e

ho outro Cel., estava as

sim promovido a Tte.
·

CeI.. ..
A população, a despeito
de algumas arruaças "in-

·

ternas": vivia em paz.
A única "baixa" na re

frega que não houve foi a
do filho do Capitão Cla
udio que, desmontando ou

limpando o seu fuzil,
(que não sabia que esta
va municiado) foi atingido
por um balaço de sua pró
pria arma. Foi um corre-

·

coq;,e e, como soe acon

tecer foi chamado às pres
sas o seu' amigo dr. Os
valdo de Oliveira - (ad
versário político deles).
O

.

competente ' médico

prontamente atendeu e

operou o jovem "guerrei
ro" que teve 7 (sete) per
furações {parece que não
era - mas era). O dr. Os
valdo disse ao Capitão'
Cláudio: - Se o rapaz
soltar gazes ele está sal-
vaI

.

Bem, na madrugada, dS
4 horas, o médico foi a-

cordado com altos brados
vindos da porta da fren
te .Era o pai doherói ba-
leado que gritava a to-

dos pulmões: - Dotôl . o

menino peidem ...
Desta vez não foram os

gansos do Capitólio que

�:-'

salvaram. Roma, mas um

simples "peido' ..•
Se non é vere ebene t ro

.

vaio.

EVI SINSVAL�outubrol85 '�
.

mBESC �

O pranteado Prof. Dan
te Martonaro tinha por
häbíto contar "causas" d

contecídos do seu amado
oeste. Com seu desapere
círaento emudeceu a colu
na' das quintas-feiras em
Q ESTADO. Uma pena!.
Mas dias desses caiu em

minhas mãos uma
.

edição
do CORREIO DO NORTE.
do ·.Gonfrade Tokarski e

deparamos oem .e coluna
COISAS E COICES.' E
o Sr. ç-ªrJQs Sch:r;:amm

· que escreve sobre a cida
de de Canoínhas, quinze
e tantos anos depois do
Contestado que também
marcou fundamentalmente
aquela Cidade do planal
to catarinense.
Schramm conta o que a

conteceu de engraçado em

Canoinhas ao tempo da
· revolução de 1932.
Diz ele: "A 9 de Julho de
1932, estourou em São
Paulo, a Revolução Cons
titucionalista contra o go
verno de Getúlio Vargas.
Todo o Sul se preparou
para combater' os ínsurre
tos. O Rio Grande do Sul
naturalmente deu o exem
plo e, assim, a flama "pa- .

tríótíca" propagou-se en

tre tantos e tantos brasi
leiros.
Canoinhas, contaminada
por esse sentimento (sie)
alinhou. um punhado de
bravos e valentes forman
do também o seu Bata
lhão. O chefe da emprei
tada foi o dr. Manoel
Pedro da Silveira que já

· se destacara na revolução
de 1930. O seu "Estado
Maior" era composto dos
paisanos seguintes: CeI.
Donato Luz, Capitães Cla
udio Ribas, José Cornel
sen, Lau Fernandes e ou
tros.
O Quartel General era o
Hotel Wagner e o velho
sobradão da Praça Lauro
Müller. A marcha para os

campps de batalha era

Lançamento

APROVEITE AS CONDlt;OES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.

Informaçõea e- V-endas com a garantia e segurança de

I

'IDlobiliários Moreorte
Av. Mal. 'Deodoro, 117i _ Fone 12-1136 - G;RECI _ Og3 _ 11 a R.H:GIÄ�

I
. ,

More bem.imore no Ierdím Ana Paulal
Lotes com infra-estrutura completa, prontos pare construir o seu lar.

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

EInpreendilDenlos.

.,

) :
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Fundado em 10 maio 1919. CGC 84.436.591/0001-34.
DIretor: Eugimo Victor Scbmöl'kel - Jorn.Prof.ORT-SC
n9 729 e Diretor de Empresa Jornalística nC? 20. Mem
bro efetivo do Inst, Hist6rico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator:FJbio José Bruguago • ORT�SC n9 214!
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - ORT-SC n9
�1'/84. Redação Admiuist'raçiio e PubUcidade: Rua Co
ronel Procópio Gomes -de Oliveira, nQ 290 -- CX.Pos
tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.250-Jaraguá do Sul-Se

Impresso em Gráfica Própria
, Assinlltura 'para Jaraguá do Sul - ...••••• Cr$ 30.000
. Outras cidades Cr$ 40.000
Número Avulso - Cr$

-

800
Número Atrasado , .. " Cr$ 1.000
Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.
Ltda, Tâbula Veículos de Comunicação SIC Ltda, e Pro

paI Propaganda Representações Ltda.

Este Jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORl.

Relojoaria AV'ENIDA
As mais finas sugestões para presentes.

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas c artigos, de prataria estão na

'RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria J araguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

eneagia soJar.
Rua Felipe Schmidt, 279. ,- Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

-

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos.tinos para presentes em todas
,

as ocasiões;

LANZNASTER fica na Mal.Deadoro, 364-Fone 72-1267

A moda certa _em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vistà-se bem com a

moda Ver ã o da

GINDERELA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS

Serviços de _terraplenagem e aterros,

TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nos!

Rua Joinvüle, 1.016 - Telefone 72-1101

Foto L O s s
Fotografias _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

Marechal Deodoro ,302 Feme 72-0181

••.HA 40 ANOS

PAGINA 11

CONFIRi\ }\ HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

o retorno dos pracinhas era muito
festejado. Um convite anunciava gran
dioso baile e� Garibaldi que convida
va o povo em geral pata participar do
baile no Salão Wolf, 'em homenagem
ao bravo soldado expedicionário Luiz
Koch.
_ Acompanhado de seu irmão Her
bert Schneider, visitava as oficinas do
"Correio do Povo" o sargento' expedi
cionário Haroldo Schneider. I . E o jor
nal acrescentava: "Visita pela qual
ficamos muito gratos".
_ Em Blumenau, cerca de 1.000 ope
rários da' Empresa Garcia declaravam
-se' em greve; pleiteando 50% de au

mento nos ordenados.
_ Eram julgados como criminosos de
guerra o comandante. e, dois marmheí
ros do submarino alemão que, -a pe
quena distância metralharam os náu

fragos do navio "Antonico", torpedea
do nas costas do Brasil.
_ O Comandante da 5' Região Mili
tar, de Curítíba, enviava telegrama, ao
Comandante do ßI/209 R.I. sediado em

Itajai, - vazado 'nos' seguintes termos:
"Afim desfazer boatos tendenciosos
em torno questão eleitoral vg em nome

-Bxmo, Snr. Ministro da Guerra vg po
deís afirmar que eleições gerais serão
realízadas dois Dezembro próximo vg
afastada qualquer possibilidade convo

cação constituinte- pt Gen. Ary Pires _.

Cmt 5' R.M.". Já se falava em consti
tuinte que hoje ainda faz subir o

termômetro no Congresso Nacional.

..•HA 30 ANOS

_ O Clube Atlético Baependi prepa
rava-se para entrentar a' equipe do
Ferroviário de Corupá pelo campeona
to da Liga Jaraguae.nse. Os atletas treí
navam coletivamente, durante 65 mi

nutos, terminando com a vantagem dos
'titulares pela contagem de 4xl. Titu
lares: Cascudo, Eduardo e Octacilío:
Taranto, Piazera e Schwerdtner; Jor

ge, Guido, Turfbío, Oswaldinho e Pls
ke. Asplrantesi Gaulke, Zéppi e Raí
ner: Stuka, Edgar e Nunes; Horst, Nut
zi,' Silveira, Zico e Maníredo. Sabem
como terminou? O jogo rio campo da
rua Abdon Batísta teve muita discus
são e pancadaria a valer.
Eram expulsos Turíbío e Grilo por a

gressão, isto é, Grilo atingia a Turíbío
sem bola e este revídava, O Juiz Elpí
dto da Silva encerrava o jogo pela con

tagem de 1xO para o bt-csmpeãe, gol
de Chadéco.
_ ',A politica fervilhava. A campanha
acirrava os ânimos a ponto de ser mor

to Silvio Tambosi, em Rodeio e, em

Guaramírtm era apunhalado o jorna
lista e radialista Adalberto A. Balbíno,
----_._-----------......._-----"-------------,

PASSAGENS ASREAS E CARGAS VIA VARIG :e CONOSCO.

Organizaço Contáhil "A Comercial �c SC Ltda.
Rua CeI. Precopíe Gomes de Oliveira, n" 290 - Fone, 72-0091

Jara,uá do Sul SC.

que acompanhava a caravana da, Pren-
,

te Democrática. Face os acontecimen
tos havidos na 17'. Zona Eleitoral, fo
ram solicitadas às autortdades com

petentes garantias para manutenção
da ordem e normalidade do pleito. Um
destacamento de 43 soldados o 139 Ba

talhão de Caçadores, chegava de J0-

invllle, para proceder o devido polici
amento e as,;egulfar a tIla�qUllldad:e

,

pública.
'

•••HA 20 ANOS
No dia 3 de outubro de 1965 rea-.

Iízavam-se eleições para governador
e prefeito. Ivo Silveira embora não le

vasse yantagem i na \região, acabava
vencendo as eleições contra Antonio
Carlos Konder Reis. Para prefeito, em

'Jaraguá do Sul vencia' Victor Bauer,
em Guaramirim vencia Arnoldo Van
den By!aardt e em Schroeder Ludgere
Tepasse.

'

_ Um exilado cubano declarava em

Buenos Aires que a Ilha de Cuba es

'tava hansformada num gigantesco.
presidio; que abrange a totalidade de
seu território. Segundo ainda as suas

informações, o oferecimento de Fidel
Castro para que os cubanos antí-cas
tristas deixem o pais, é devida a es
cassez de alimentos e para evitai" re

sistência ao seu governó. O sr. Santi
ago Lopes de Castilho acusou ii ,poli
tíca economíca de Ernesto "Chê'" Gue
vara, ex-ministro da indústria', pela si

tuação caótica das finanças cubanas.
•.•HA 10 ANOS

_, Napoleão L. Teixeira, médico psí
quíatra em Curitiba e Professor da V
níversídare Federal do Paraná e. Mem
bro da Academia Nacional de Medici
na, escrevia artigo como evitar o in-

,

farto. Depois de enumerar conselhos

para evitar íortes emoções, aborreci
mentos, estresses e' outras formas que
conduzem do infarto, ele reco

menda que se trabalhe com modera

ção. Faça do trabalho meio de vida, e
'não meio da morte. Caminhe, ande à

pé; "a saúde está nas pernas e nos pés;
dítado alemão; "aíter dínner, walk a

mUe", ensina o inglês; "quem não an- '"

da, desanda", "Quem não anda, enter
ruja", lições da prática popular. An
tes de sofrer o meu infarto, quando
não tinha ,tempo pra nada, também
não tinha tempo, para o primeiro como

para o segundo. Ando em média, mei-
a légua no minimo por día. ÚIUmo
conselho: não fume, beba pouco, coma
moderadamente: "Tome caíé como um

reí, almoce como um bárbaro e jante
como um mendigo", esta é a lição,
"As grandes ceias provam as necrópo
les"; o homem abre sua sepultura com

os dentes sabia, não sabia? Se 'sah.a,
então por que não pratica? Ah sinl!
Quer suicidar-se, não é mesmo? Pois
mate-sé, o corpo é seu.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o trabalho da ACIAG
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Na terça-feira última,
dia 29, os senhores Ade
mir Izidoro e Gilberto
Sausel. deram entrada na

Delegacia Regional do

Trabalho, em Florianópo
lis, da documentacão pa
ra a autorização dos Sin

dicatos da Alimentação
.

e
.

da Construção e do Mobí-

líárío de Guaramirim. E
no día 24, foi enviada ao

Ministro da Justiça, to

da a documentação ne

cessana ao reconheci
mento federal da Associ

ação Comercial, Industrí
al e Agrícola de Guara
mirim.
A ACIAG reúne a di-

Os. Herdeiros. da'. Duquesa
53.JOS� E CATARiNA MAFFE·ZZOLLI(o Zeca)

Ele nasceu em Brusque aos 26.0;5.1881 e ela

em Blumenau, aos 01.06:t884. Casaram em 1998
! e chegaram aqui com a fam1l1a aos 10:04 •.1924.

Anteriormente veio aqui visitar o seu primo
Henrique e depois,' em 1923, comprou a proprie
dade do Marquardt, essa al1 onde- boje mora o

Hilário e a _Inês. O Marquardt já tinha começa
do a construção de uma casinha de madeira e

pensava em abrir um pequeno comércio. O Ze

ca terminou a obra e colocou dentro sua tamí
lía, logo ali no morrinho, depois da Igreja, onde

hoje é lote do Waldir TomeUn. Conta-se que íoí

o primeiro proprietário de carroça e cavalos Ao
atravessar o río Itapocu a carrocinha da mu

dança boiou sobre as águas e a mudança foi á

gua abaixo. Mas puderam resgatar tudo menos

a "capa preta".
Este casal teve. os seguintes- fithos, alguns

bem conhecidos nossos: Maria, casada com o

José David (falecido); Helena; casada com Ber-'
nardo Würgers; João, casado com Justína Hank;
Tereza (falecida), casada com Caetano Buccio;
José Júnior (falecido), casado com Lúcia Pres

uní: Luíza, casada com José Martins; Inês, ca

sada . com Hilário Pomianoski; Bertoldo, casado
com Tereza Krenzki. A Inês nasceu aqui um mês

depoís da chegada. Ela se lembra "de muitas
coisas" e ajudou a ajuntar estes dados. Nasceu
no: dia 10.05.1924. "

O ieca toí durante muitos anos zelador da'
estrada, do encruzo para baixo. Em volta de sua

casa sempre havia muitas flores e frutas: Ia

ranjas, tangerinas, caqui e coqueiros. Era uma.

ambtçãc para . as crianças. Foi um easal amigo
de todos. Por motjvo de doença parou cedo de
trabalhar. Mas ele sempre rezava: "Meu Deus,
não leve ela antes de mim!!!". Foi o que alcan
cou, Ele morreu no dia 31.12.1961 e ela, dois
meses depois, no dia 21.02.1962. Ambos estão se

pultados no Cemitério dos "duqueses". (Próximo
capitulo: Angelo e Giacomina Demarchl).

• fRICiORí.FICO Ci U M Z S. A.

ANO 40
1945 1985

PRODUZINDO ALIMENTOS 'COM QUALIDADE' .E
. HIGIENE, COM INSmç:A.O li$n.ERA.L SOB NQ825
FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAçãss
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em Guaramirim
retoria no dia 5, para dis
cutir sobre a decoração
natalina, segurança da ci
dade, pauta da audiência
com o prefeito José de A

guiar e definição da data
do encontro de encerra

mento das atividades des
te ano. Por outro lado, a

Associação recebeu em

doação. do Banco Bame
ríndus .do Brasíl, verba
no valer de Cr$ '2.00D.ODO,
destinada a construção do

Centro Empresarial ele

Guaramirim.,
Ä entidade estará tam

bém raprssentada no En
centro Catarinense de

Empresários, nos dias 28

e 29 de novembro, na

Capital do Estado, pro
movido pela Federação
das Assocíecões Comer

ciais e Industriais de San

ta Catarina.

Descontos especlals em toda linha de
Jóias e presentes na

.

JOALHEiUA "A PÉROLA"
Rua Reinoldo Rau 289

Jaraguá do. Sul.
Fone: ,72-1823·

CARGASDIRETASPARA TODO BRASIL .

. .
- rlllAOAANTCSORN0937�,WAGNER Tränsport.e< e Comércio LIda.�

CARGAS ÓE JÄRAGUÄ DO SUL E REGIÂO
PI SAo. PAULO. '. CAMPINAS •

CAMPINAS· SÄo. PAULO À JARAGtJA DO SUL
.

E REGIAo.

Agropecuária
Lavrador

Casa
Lida.

do

Distribuidora exclusiva das rações E! concentrados. 'GUABl".
Mantém completa linha de defensivos, adubos, sementes

e ferramentas agrícolas.
Loja 1 _ Rua Joínvílle, l.194-F. 72-0919-Jaraguá do Sul.

Loja 2 _ Barra do Rio Cêrro _ Jaraguá do Sul -SC.

Clínica' ..Vel.erinária
SCHWElTZER

DR. WAI.DEMAR SCHWElT ZER

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

Rua Joinvllle, n� 1.178 (em frente ao Supermercado Breíthaupt]
Fone 72-0919 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

OMA FESTA'OE
'PREÇOS BA,IXD.S!
.';!� II: l@jlkWWLilià@-j-1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DEZ MEDALHAS E' O· SEXTO

.', - ,. O"

PC/POC • Márcio (Fpolis), A.
LUGAR, SALDO DOS JASC •.
Eoi dentro do esperado e a-

ristides (Brusque) e Onilio(Fpo-

pesar. dos pesares, estamos sa-
."",,,,,1.,,'... lís): 250 ec especial - Márcio

tisfeitos". A declaràção é do.
(Fpolis), Boing (Ctba) e Sandro
(Laguna). O piloto Álvaro Lei-

. Chefe da Divisão Municipal de thold, de Jaraguá do Sul, foi
Esportes, Raul Rodrigues, a 'a- o 79 colocado na categoria 125cc
nalísar à. edítoría esportiva do e na 250cc especial.
"Correio do Povo", a participa-
,Qão de Jaraguá do Sul nos Jo- Hoje Sávio soma 14 pontos e es- 25, o segundo turno do Campe- COMEÇOÚ O MUNICIPAL DE

.gos Abertos, realizados em Brus- tá colocado entre os treze me- onato Intermunicipal Extra-Ofi- FúTEBOL DE SALÄO/GUARA-
que, onde o município conquís- lhores da categoria e, na últi- cial da Liga Jaraguaense de Pu- MIRIM

.

tou ·10 medalhas, das quais 4
ma etapa, dia 15 de dezembro, tebol de Salão. Para a fase se-, Com a participação de doze

de OMIO, 1 de prata e 5 de bron-
em Interlagos, São Paulo, ten-, mifinal, classificarem-se AABB equipes - ARG I, ARG II, Ba-

ze, ficando atrás somente de tará somar pontos que, lhe asse- e Coneza, de Jaraguá do Sul e merindus, Bom Preço, Conf. Ne-
.Bluménau, com 173 medalhas

gure "figurar entre os. maís. do Móveis, Weber, e- ARG, de. Gua- uza, CRE, Es.tofªdos Mannes,
:{c��eã9 dos Jasc/85}" Floria-

, Stock-Cars, nacional. ramírím, que iniç;iaiaJlõl' .ontem Fruet, Ki-Kaska, M:ó-veis Weber,
'í.t#P!llis 1.30, Joinville 92, Cha- Na' prova de domingo, onde à noite, no vizinho. mumclpío, Prefeitura e Prüsse - iniciou;se
p�c'Ó.)3 e Itajaí 23 medalhas, Sávio foi o quinto colocado, as disputas, que reuniram na segunda-feira, q' VI Campeo-
p.���� Raul que o quadro de me-' competiram 38 pilotos, dentre quadra Móveis Weber x Cone- neto Municipal de Futebol de
daIhâs caiu com relação ao ano eles Adalberto Jardim, de São za e AABB x ARG: Na próxima Salão 85/86,' da Comissão Mu-

'passado, no entanto, há de se Paulo, que corre também com o sexta-feira, día. 8, jogarão estas nícípal de Esportes de Guara-
analisar não somente os muni- patrocínio da

-

Kohlbach. mesmas equipes em Jaraguá do mirim. Jogaram nas duas roda-
-cípíos que ficaram _à nossa fren-

CRUZ DE MALTA E SELETO Sul, quando então conhecer-se- das desta se.mana ARG I x Ba-
te; mas, também, os que fica- DECIDEM TU!NO INICIAL -á quem vai decidir o' titulo e '0, meríndus, Bom Preço x Preíeí-
ram atrás de nós, haja vísta que Lider e vice-líder do Campeo- terceiro lugar, da competição. tura, Prüsse x Conf. Neuza, Fru-
aos Jasc participaram 66 muni-

nato daI a Divisão de Amadores Por outro lado, o 39 Campeo- et x Estofados Mannes, Ki-Kas--
c'fpios catarínenses. nato de Futebol de Sala-o dos ka x Móveis Weber e CRE x A
. da Liga Jaraguaense de Fute-

I. Este ano, pai: exemplo, não
bol, Cruz de Malta e Seleto de- Comerciários de Jaraguá do Sul, ,RG II. No dia 04, segunda-feira,

'cornpetírem o ciclismo' e nata-
cídírão na tarde deste domin- em sua quarta rodada, día 28, no "Rodolfo Jahn", jogarão às

ção, que eram medalhas garanti-. go, no .Bstádío Municipal de apresenJ:ou os resultados Maba 19h30, 20h30 e 21h30, Móveis

das, porém, o judô fez a sua es-
G Tintas 5x2 Zonta e Sup. Lenzí Weber x Prüsse, ARG II x Ba-
uaramírím, o primeiro turno. J;. •

tréia e obteve medalha de bron-
O Cruz de Malta tem 7 pontos 3x5 Breithaupt, ficando, a elas- merindus, Fruet x Ki-Kaska e,

ze, o tênis de campo feminino
e um einpate assegurará uma sificação; assim: Maba Tintas 6/ dia 06; quarta-feira, nos nies-

participou pela primeira vez e
das vagas para a decisão do ti- Narloch 4, Breithaupt, Super- mos horários, Mannes x Neu-

foi mais para aprender, o bolão
tulo, ao passo que o Seleto tem mercado Lenzi e.Zonta 2 pontos. sa, Prefeitura x CRE e ARG I x

cumpriu boa performance, per- 5 't'
. A última rodada tem a seguinte Bom Preço.

dendo a classificação 'somente pontos e com uma' Vl oria po-
der' igualar se ""0 Cruz de Mal

'

programação de [egos: Narloch
Pela contagem de palitos, ()

a.... -

...., 1 - BOTAFoGO PERDE E DECIPE
ta, perdendo, no entanto, no sal- x Zonta e 'Maba Tintas x Sup,

handebol feminino, terceiro C'1- L
.. A VAGA NO SEU ESTÁDIO

locado, sofreu pesadas baixas
.

do de gols. Os resultados da O��PIADA SESIANA i SERA O Botafogo Futebol Clube,

com contusões de várias atle- última rodada foram Baependi pelo Campeonato Estadual 'A-
OxO .Estrella, Seleto lxO Bota- AVALIADA -SEGUNDA-FEIRA

tas e o altetismo perdeu no mí-
C MIl O \1 A 4\1 Olimpíada Sesiana Jara- mador, da FCF, foi a Braço do

nimo três medalhas com a im- fogo e
.

ruz de a ta x 1 -

Norte, no final-de-semana passa-
varada, ficando a classificação guaense (Olíseja). encerrada día

pugnação de Jorge Luiz de So-
desta maneira: Cruz de Malta 7- 18, será avaliada e discutida do, onde domingo à tarde me-

uza, impedido de participar pur pontos,
.

Seleto 5, Baependi 4," segunda-feira, no Centro de A- diu forças diante do Sete de Se-

não ter cumprido estägio de 14 Alvorada e Estrella 3 e Botafogo tívídades
-

do Sesi de Jaraguá tembro local, para o qual per-

meses. Some-se a estas modalí-
2 pontos. A última rodada da do Sul, onde deverão se fazer deu por 1 a 0/ gol de pênalti,

dades a gínástíca íemínína, ter- Prímeírona marca, para amanhã presentes os representantes das dísperdíçando. no entanto, mui-

ceíra colocada. dia 03, Botafogo x Baependi, AI- vinte empresas participantes, .o tos gols. Pensando unicamente

No geral, estamos satisfeitos-
vorada x Estrella e Seleto x Conselho Desportivo Sesíano. na vitória, a estrela solitária re-

acrescentou Raul - que anunci- Cruz de Malta.
.

Junta Disciplinar Desportiva e cepcíona na tarde de dommgo

ou para breve uma avaliação ela Imprensa. O encontro será ini- o Sete, na Barra do Rio Cerro,

nossa participação, assim que PELADÄO/85 CONHECE AS 16 ciado às 19h30min, A Olíseja. te- onde tentará, sob todas as for-

tenha de posse os relatórios dós EQUIPES FINALISTAS ve como campeã geral, pelo mas, a vitória,'que' lhe assegu-

técnicos. A Prefeitura Municipal. Após os resultados da décima quarto ano consecutivo, a Ele- rará a vaga para a decisão do

como o fez ano passado, vai terceira e última rodada da fase tromotores Weg, 20 lugar .

a título estadual. Na preliminar

oferecer, em data próxima, um da classificação do 39 Campeo- Malwee, 39 a Marcatto e a Lu- jogarão Botaíogo (juvenil) x

jantar, onde homenageará todos nato Aberto Municipal de I'u- límbar na 4\1 colocação. O Cen- Baependi pela Prímelrona, on-

ós atletas, técnicos e dirigenles tebol de Salão (Peladãö/85), da ,tro de Atividades do Sesi, se-
de espera-se a presença de um

que tomaram parte na. competi- DME7LJIFS, que foram Vasto gundo o coordenador Ralf Eger- grande público para torcer pe-

ção poliesportiva. Verde' 2x'1 Gráfica, Marisol "B". land,' está fazendo
'

o levanta- lo esquadrão [aragueense. que

Pata os Jogos Abertos de 2x6 Coneza, Indumak lx1 Pio- mento. para a divulgação do bo- disputa uma colocação Inédlta

86, em Joínville. é Possível o re- neíros, Sup. Lenzt 6xO Cantarei- letím finai da 4\1 Olíseja, que
na história recente do futebol

torno de algumas modalidades, ra e Braverde lx2 Coníec. Neu- reuniu mais de dois mil altletas. da região.
come o ciclismo e o futebol ele za, foram conhecidas as 16 e- colaboradores das empresas par-

VARZEANO CONTINUA

salão, e a _participação de mo- quipes finalistas. Tais equipes ticipantes. Após a reunião havida esta

dalidades novas. como o punho- 'foram divididas em cinco grn- semana com os dirigentes deve

bol e o volibol feminino. pos, à saber: Grupo 1 - Satélite, MUITA EMOÇÄO NO MOTO- iniciar neste domingo a faSE: fI-

SAVIO ti A REVELAÇÃO DO Vila Rudolfo e Conf. Plerla; CROSS DOMlNGO EM JARA- nal do Campeonato Munic:pal
STOCK-CARS NACIONAL Grupo 2 - Coop. Itajara, Mü]ler

.

GUA _ Um público pouco su- de Futebol Varzeano reuniado

O piloto jaraguâense Sávio TFansportes e Posto MOEer: perior a mil pessoas assistiu do- Canarinho x Independente e

Muríllo de Azevedo da Equipe Grupo 3 - Mirtes, Zonta e Pin- mingo a 9\1 Etapa do Campeo-' Vila Lenzi x Floresta, Isto na-

:J«l)h�bach, virtual campeão ca- guim; Grupo 4 - Pi�:meiros, Cü- nato Catarinense de Motociclis- turalmente, se não chover e

tarinense da temporada, na cldS-, neZa e Indumak; Grupo 5-� Sed- mo Cross, realizada no Autó- houverem outros imprevistos.
se 5000cc (força livre), vem se ra, Confec. Neuza, Fantmerí e dromo Arthur Breithaupt, em'

constituindo na revelação do' Supermercado Lenzi. ,A Liga Jaraguá do Sul. O ..PIQgrama foi

Campeonato Brasileiro Chevro- Jaraguaense de Futebol de Sa- todo cuuu>rido e o público apre-
let de Stock-Cars, em apenas Ião reuniu quarta-feira à noit� clou muito o emocionante de-

quatro etapas que participou. os representantes, para decidir sempenho dos pilotos, cu ins

Estreou obtendo a 22\1 Colocc1- quanto as disputas dessa fase, melhores colocados .foram: 250

ção, subiu para a 12a, 6a e, do- que, a principio,' está marcac:la 250cc/. estrea�tes/novatos - Fe:r-

mingo passado, em Jacarepa- para ser iniciada neste sábado. nando (Tijucas), Eliezer (S. Jo-

guá, RiQ de Janeiro, conseguiu fNTERMUNICIPAL INICIOU ON- sé) e Wilmàr (Blumenau); 125cc-

a quinta colocação, arrancando TEM JOGOS SEMIFINAIS Márcio (FpoHs), Boing (Curiti-
el'ogios pelo seu desempenho.._ Encerrou-se sextíf·feira, elia . ba- e Eduardo (Brusque); 250cc

. (

VOLIBOL FEMININO

A partir de janeiro do PIÓXL
mo ano, a firma Ezio Spéz:c;.
vaí adotar o selecionado de vo

übol feminino de Jaraguá du
Sul. possibilitando, cöm isso a

. jrmação de· uma boa equip0
para repre,sentar o municipio no

certame estadual e nps Jogos
Abertos.
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AS AnomçÖ8s de, ..
' Flavio Jósa _lhomazi libera CIS1 bilhão e ,anuncia novas obras

o secretário Moacir como cozinhas, banheiros, ção -dísse
'

que normal
Thomazi, da Educação, secretarias, salas de pro-' mente os terrenos para a

na visita feita sexta-Ieí- fessores e. outras. A re- construção de escolas,
ra, dia 2,5; o Jaraguá do gião, na opinião dó Se- mesmo estaduais, são
Sul, assinou convênios cretárío, está bem servi- doados pelas Prefeitu
com Prefeituras e APPs .' da, faltando tão somen- ras, uma vez que a Secre
dos cinco municípios da te, em. Jaraguá do Sul, d taria não tem como, ad
jurisdição da 19a Ucre, definição do terreno pa- quírí-los, Neste aspecto,
garantindo Cr$ 1.091.000. ra a construção da Esco- observou a dificuldade
000 para reformas- e aro- Ia Básica de Vieiras, cu- para a construção da EB

A propósito da ínfor- Riachuelo, do próprio 1- pliações de espaços fí- jos estudos estão àdian- Cruz e Souza, que Iun
mação, Jaraguá do Sul .

apas, a espera da cons- sicos nas escolas da re- tados (a Prefeitura deve- ciona no Colégilo São Lu
vem há anos pleiteando trução. Acreditamos que . de estadual, objetivando, rá doá-lo) e cujas obras ís, para a qual existem
a construção de agência seja a hora da comunída- com isso, a eliminação serão iniciadas assim que recursos financeiros pare
própria. para o lapas, 1-· de unír as .forças e. rei- dos .turnos intennedián-' o Estado tenha a escrítu- a construção, porém,' '0 l-

...... aemps-e :PAM. '·Exi.ste m-TI' -víndíeer a, construção do rios . .A Jaraguá do Sul
.
ra púbhce _ :,de doação. móvel, em área' central

...amplo terreno, . na .Ge�" '·'prédiÇl.J1;lntp a Prevídên- toram destinados Cr$ 650 Thomazi adiantou· que da cidade, está muit6:di.
tú116 Vargas, ao lado .' do; ; cia �.ocial.·.. ,

.. .milhões, dos, quaís Cr$ ·foi criada uma nova es: fícíl de ser conseguido.
.'

.

..
'.' 40Q .milhões à EB Ilha da cola p:a. a .4a séries) para

(). Instituto Brasilet.ro :(Je Admínístração Munic1- Figueira, Cr$ 35 mí- a Vila Lalau,
. desafogan-

pai, realizou levantamento no Pais .. e constatou que lhões à Julius Karsten, do a 'EB
'

Heleodoro Bor
nós 4.116 muníeípíos brasíleíros, há 8l mulheres e- Cr$ 30 milhões ao CE ges, que não dispõe de

.
xercendo o cargo de prefeito, em 1� Estados. É o Holanda Gonçalves, Cr$ espaço físico para a sua

maior percentual já verificado na história dos muní- 35 milhões à Elza G. Fer- ampliação. A construção'.

cipios, no Brasil, onde Minas Gerais está na frente, raz, Cr$ 60 milhões ao deverá começar também
com oito mulheres dirigindo munícípíos. CE . Roland Dornbusch, este ano,· assim que ha-

Cr$ 25 milhões à Alto ja terreno disponível.
Jaraguá 19, Cr$ 35 mi-
lhões à Ribeirão Rodri-
gues e Cr$ 30 milhões a PRÉDIO DA UCRE
Vila Chartes; Guarami
rim Cr$ 155 milhões, sen

do: Alfredo Zimmermann
Cr$ 60 milhões, Morro
Rio Branco Cr$ 35 mí
lhões, São Pedro' Cr$ SO'
milhões, Taquarimbó Cr$
5 milhões e Ponta Com
prida Cr$ 5 milhões:
Massaranduba e-s 150
milhões, destinados ao

General Rondon Cr$ .
80

milhões, Treze de Maio
Baixo Cr$ 30 milhões e

Felipe Manke Cr$ 40 mi
lhões; Corupá Cr$ 46 mi
lhões, destes, ces 20
milhões a Escola Ribei
rão dos Correias, Cr$ 21.
500.000 ao Tereza Ramos
e Cr$ 4,5 milhões a Es,
cola Rio Novo; Schroe
der recebeu Cr$ 90 mi
lhões; dos quais Cr$ eo
ao . Miguel Couto e Cr$
30 milhões a Escola Duas
Mamas.

". 1

O Superintendente do Iapas em Santa Catarina,
. Lourenço Brancher, anunciou esta semana a constru
ção da sede da autarquia em Concórdia, em terreno
doado pela Prefeitura. Terá t·.5Ó�m2. de áreá constru
ida. Segundo o Superintendente, . a Previdência quer �

alienar todos os bens imóveis considerados sem uso

e no Estado serão dezenas que terão o mesmo destino.

A participação Iemíní
na na política tem se cons

tituído ponto Iundamen
tal aos partidos. Em Ja

raguá do Sul, a umca

mulher a exercer cargo
político, foi Ieda de Sou

'za, hoje senhora Lusíta-

no, como vereadora. Con
tudo, .. não se pode negar
a presença das mulheres,
na retaguarda ou na li
nha de frente, pois fo
ram a 'peça-chave para a

vitória de Durval Vasel
e do PMDB, em. 82.

o Guia Iníormatívo Turístico e Cultural de Jara

guá do Sul, poderá não sair. A Editora Intermédio,
que realiza o trabalho, vem encontrando' sérias difi
culdades na obtenção do apoio do comércio e da in
dústria, caracterizando. uma flagrante falta de colabo
ração. O Guia será o mais completo e o melhor já'
feito até então em Jaraguá. O nome da cidade está
em jogo.

Dávio Leu, ex-prefeito:
te que Paulo-Bauer não E;S

que Paulo Bauer não. es

'tá sozinho no páreo como

.

candidato a candidato a

deputado estadual. "Ele
vai ter que disputar a va
ga comigo, conversar, pois

se for o escolhido, o meu

apoio será ímprescíndí
vel na sua. trajetória ru

mo ao Palácio Barriga
Verde". Dávio tem espe
rança de ser. o candidato
de consenso' do PDS.

Paulínho, no entanto, está correndo atrás da má

quina. Já decidiu que se sair candidato será a deputa
do estadual, onde as chances de lograr êxito são
muito maiores. Esta semana esteve em Brasilia e Rio
de Janeiro, buscando recursos e viabilizando a apro-

.

.' vação de projetos de eletrificação. rural,' pará a con
. tínuídade das obras em andamento em todo o Estado'.

O verador Ernesto Fe

lipe Blunk, já tem, de
claradamente, um bom

. cabo eleitoral para a

sua candidatura a prefei
to de Corupá. É o ex-pre
feito e atual vice-prefei
to Oto Ernesto Weber,

que já prometeu amplo
apoio a

_

Blunk, inclUSive
financeiro, e já iniciou o

trabalho de base para so

lidificar a candidatura.
. Desta vez, ao que indica,

.

Blunk deverá ser o can

didato.

As reuniões da equipe que elabora o Plano Dire
tor, com a comunidade, vai atingir duas novas. regiões:
o centro, com reuniões nos dias 4, 5 e 7, às 19h30, rio

-

Salão Cristo Rei e no GruPQ Escolar Albano Jeanzler,
dias 6, 7 e 8, no mesmohorário para as 'comunidades
de Vila Lenzi, Nova Brasilia e Chico de Paula.

i, <I
l ,. RALAS E ÇAFE SASSE

o PRAZER DE FAZER

BEM FEITO

P�ÖVE!

As . obras deverão ter
início ímêdíatamente. ha- .

ja vista qUE: os recursos .

já estão disponíveis, de
vendo serem obrigatorra.
mente aplicados até a fi
nal do ano. Para o Se
cretário da Educação, to
dos os pedidos dos Mu
nicípios foram atendi
dos e, com isto a Sec! e··
,taria, como o faz em ou

tras regiões, ,tenta eli
minar o turno inter
mediário" com a cons

trução de novas salas,
aumentando· o número de
turmas.
MAIS ESCOLAS EM JA�
RAGUA
Thomazzi informou a i:;n

prensa que n0 atual gov0r·
no já foram constrmdas
2,360 salas de aula, nL1-

ma médià de 2,5 salds
por dia corrido. além de
600 outras dependências,

dícatívas em esquinas. e

canteiros públicos, indi
cando, aos pequenos e mi

croempresários a sede. da
Associação, atualmente
junto a Foto Nortelândia.
Segundo Steinbach. d

Amevi e a Farnpese.
.

5.0-

licitaram ao Governo do
Estado, o aumento do Ii
mite do Programa. Pe

queno Patrão, do Besc,
que estava em Cr$ 100'

milhões para Jaraguá do
Sul, crédito este que se

.rá aumentado em duzen
tos a trezentos' por cen

to. A Amevi vai reunir
os microempresários, as

sociados ou não, no dia
05 de novembro.. às 20h ..

no Salão Líder e informa
ções . poderão ser obtidas
pelo. fone 72-2804.

Flores abre-se
dia 14

o títular da Pasta de E
ducação" garantiu. 'pai'a I)

próximo ano, também, a

construção do prédio' pró
prio da 19a Ucre, em ter
reno entre o CIP e o Gí-

o násío de Esportes Artur
Müller. Além da Uere de
Jaraguá, a Ucre de Join
ville será igualmente .

be
neficiada com deperrdên

. O Secretário da Educa- cias próprias em 1986.

Microempresários foram ouvidos
pelo Prefeito

verá reviver o sucesso

das promoções anteriores,
patrocinadas pelo Ch-cu
lo de Orquidófilos de

Jaraguá do Sul e apoia
das pela Secretaria da
Educação, Cultura, Espor
te e Turismo do Mm1Í·,
cípio. No dia 16, com a

Banda Real. de Pomerode,
o Baile das Flores, na Sú
ciE)dade 25 de Julho, n,o
Jaraguá 84, será coroódo
com a eleição da Ramhd
das Flores, título c,onqUls
tado no ano passado pela
jovem Maria de Lourdes
Pellense, da Jaraguá fa
bril. As inscnçoes, de
candidatas estão abertas
na Secet, telefone 12-0888.

A diretoria da Asso

ciação Comercial e In

dustrial da Pequena e

Microempresa de Jaraguá
do Sul (Amevi), tendo a

frente o presidente João
Pedro Steinbach. esteve
em audiência com o pre
feito Durval Vasel, na

tarde do dia 29, quando,
além da visita. de corte

sia, solicitaam a cessão
de salas de um estabele
cimento de ensino da re

de municipal, para a re

alizadas dos seus cursos,

como o que está pára ser

iniciado, sobre extensio

nismo urbano, promovi
do pela Fampesc e Secre
taria do Trabalho. O Pre
feito atendeu o pedido e

acatou a solicitação pera
a colocação de placas in-

dasFesta
no

A 3� Exposição de 01-

quídeas, Bromélias e Plan
tas Ornamentais, a Ces
ta das Flores/85 de Jdra

guá, será aberta oficial
mente' às 19h30 do dia 14

de nov�mbro, uma �uin
ta-feira, no Agropecuá
rio, na presença de auto

ridades, convidados e do

patrono, professor Emílio
da Silva. A Exposição per
manecerá aberta à visita

ção pública até o dia 18,
mostrando o que mais há

çle belo na nossa flora,
cuidadosamente zeladas

pelos orquidófilos e flo
ricultores da região.

A Festa das Flores de-
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