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jARAGuA DO SUL - CIDADE sfMaOLO DA FAMíLIA JOURDAN

Oac,ração ,oatallna' vai" sal" acioo,ada :",:dla .:'
..38',:;"; �',;,J,ar�guá já -arreeadou

,_ A 'decorâçãõ nataltna Por outro lado, o.Jio- n� entanto, :':'��r�iiª�"§le,," 'Cr$ ·,·8· O bilhões" em ICM
��4 ª,CiOIíada este eno no

:

rário natalino do' comér-' que deva faz.ê-l.Q eII;l bre-: ,: , o encerramento da er- 62.145�912A90 nos tributos
4'�� �O de novembro, 'um. cio ainda não foi .efící- ve período.. A" exe,mplo,s .recadação do. ICM no "àrrecadados, equívalen
sábado, com uma solení- alizado.' O CDL encami- de anos anteríores,"duren-:. mês de outubro, do muní- do a um aumento percen-
��de .defronte a Prefeítu- nhou as sugestões ao Sill- te dezembro' ,0$ hó:x:ários, cípio de Jaraguá do Sul, tual de 348,02%.

' , ,
,

til Municipal. O Executí- dícato do Comércío Va" do comércio deverão ;:;.0-
,,' .índícou um crescimento De janeiro' a outubro de

v.a a�sumiu a omamenta- rejístas 'e este, ao Sindi- frer alteração, po�sibili�' de 354,52 sobre igual .mês 1985, ingressaram no Te-
ção de ruas, praças e jar- cato dos Empregados no tando a população. usu- do ano passado. Isto e- souro do Estado Cr$ 1

�ins públicos, antes em Comércio, que até o pr�- fruir das compras.fera do
; quivale a uma arrecada- trilhão e 449' bilhões,

conjunto com o Clube de sente não se manifestou, expediente normal. :ção de Cr$ 14.696.497.574 onde Jaraguá do Sul par-

�!�J�r��ve;�!is::is dde� Orgãos Previden�iário8 terão, ;t;:: ���u���3f.�i��8 c�� ��i��t��mA��8 ���i�í����
,6$ 50 milhões, na 'com-

dío i oró
. :outubro/84, perfazendo serão creditados no dia

pr-à. de cinco mil noves pré to proprlO :UID' superávit de Cr$ 11. 10, Cr$ 26 bilhões e' 88
tAmpada., multicores e na Atendendo a uma' an- Supermercado Ríachuelo, A63.024.726. OS impostos. milhões, rateados propor-
mariutençäo das exísten- tiga reivindicação íormu- em terreno da própria ,taxas e outras .receítas cíonalmente de acordo
i�s e}n anos passados, a- lada pelas lideranças co- Previdência. Ern breves 'diretamente arrecadados com os índices de parti-
lém de algumas inovações munítánas há pelos me- días.' o superintendente do .ao Tesouro do Estado, pe- cipação do ICM, segundo
que serão implantadas" nos dez anos, com a in- lapas em Santa Catarina, iloi Município, atingiu de a' secretaria-executiva da

para possíbílítar melhor tercessão do prefeito Lourenço BraRcherr, es- ijaneíro a outubro/85, Cr$ Amvalí, que informou
�IllQelezamento da cidade Durval Vasel e Luiz Hen- tará em Jaraguá do, Sul, '80.002.507.931, contra Cr$ também que o Fundo de

neste período. ríque da Silveira, o pre- para contacto com autori- i 17.856.595.441 de janeiro Participação dos MUOld-
De acordo com o Secre- sidente do lAPAS, Paulo dades rnunícípais, para ;a outubro do ano' passado, \ pios, em novembro, será

,ário . de Turismo Balduí-. Marcann. garantiu a acertar detalhes .40 pro-. [regístrando-se. no perío- 10 por cento superíor ao

RO Räulíno, a decoração construção do prédio pró- jeto da nova agéncíe, ido, uma elevação de Cr$ mêsde outubro.
será �ID formato de es,-· b

' ,

o 111 NOVAS ESCOLAS i .
.

'trelas, d:� pinheiros, de ���� ��;s,nr���, Pos�� Esta semana "toram Te� �BB faz provas de coneurso dia l-
Ç9n,\�t�,. e boas festas, na de Assistência Médica, alizadas as obras "de ter- : O Banco do Brasil rea- agências, fornecendo to-Mar�ch�� Deodoro, Rei-, inclusive a' LBA em Ja- raplenagem do terreno [lízaré no próximo dia 1 Q dos os detalhes do concur-n,o\P& Rap. Rio Branco, raguá do Sul. A obra te- onde será ; construída a, ide dezembro, domingo, a so.
ÇietúUQ Vergas, Epitácio rá 1.500m2 de área cons- Escola, Municipal" Mono lprova do concurso públiJ!M�Qa, nos trevos (ilhas) truída e ainda em no- da Boa Vista. A unidade .co para seleção de can
<:lo sistema binário da Ci- vembro é provável \.lHe escolar entrará. 'em' Iun- , ldídatos a nível básico' de
çiaqe; Edifício Jaraguá, ,18- saia a licitação, para o i- cíonaménto em .março do .carreíra. Os 496.108 ins-
tenes

..

de TV, Praça· da nício dos trabalhos no próximo ano, devendo critos poderão fazer dPrefeitura, Praça 'da Ro- mês de dezembro, por u- nela serem aplicados 263
.

, .

prova nas agenciasdov.-i,ária, Praça Paul Har-
ma construtora ou ,:>'li cerca ,de,Cr$ 80 milhões, b Ih d_"'

-

do anco, espar a as porris, Centro de Informa- preíteíra da região, con- recursos do Município e t ri territc '1'

, o'\'o o ern ono naClOna ...

cões Turísticas, Morro da forme desejo do Prefeito, do Salário Educação. Ou- A .duração das provas se-'AA.BB, Estação, assim co- Os órgãos previdenciá- ,

tra escola
.: a' ser' ínícíada 'd' d h

'

'" 'ra e uas oras e qum·
mo em pontes e viadutos. rios funcionam, ein dep- é a / de Sao Judas, cuja ze minutos, versando 60-
"O visual, acreditamos, pendências .. alugadas e, área' está pronta (S,{)OO bre conhecimentos de

S�l'�. muito boníto e do dispersas. Com o prédio, mz), onde" pensa-se na !português, ma�emática,a���Ào geral da popula- todo o atendimento será construção de um escola icontabilidade geral e téc-
ção"', ressalta o secretário. centralizado. A sua loca- que dê atendimento ao nicas bancárias e começ-DE�RAçÃO DAS'

,

lização será na Av. Ge- primeiro grau completo dais. O banco 'afixa�( u�LQ;J,AS "tvlio Vargas, ao lado do (Ia a 8a séries).' !ditais de convocação 1l��Pa.ralelamente a deco-· '

raçãp de ruas, o Clube de
1?,iretores Lojistas de Ja

'r.guá do Sul está incen

tiv�pdo os seus associa
doa. a ornamentarem suas

tQj,i�- e a participarem do

C9JlÇUrSO de Vitrine, a

8eJ' lapçado nos próxi
�i' qías, objetivando es-

'

t�u.,ta' o comércio e os

�'ó'ili!<ts- consumidores
P,!!}l"a;' �,CQ�pras de final
-de·ano.' 'As três melho
r�s cl�Q\fi�ada;s recebe
r4g'

,

tro{��, ,,' ,do próprio
01ub,e.

"

:Rooovia Co-Shs gera comentarios
: Oê·trecho Corupá-Sãó O�'tado é que não' estaria
Bento do Sut da BR-280, querendo executar a obra.
;na antiga rodovia SC-30 1, Rovaris lemqrou ú .,Heio
não será asfaltada pelo encaminhado ao l1üri,istro
,Ministério dos Transpor� 'dos Transport�s em rib!�il,
tes, informou o secretário solicitando r�cursos para
dos Transportes -e Obras, a obra, de responsabiii-'
Marcos Rovari,s.' A ex- dade do go\zerno federul.
plicação, s�gundo de, Acrescentou que o Estado
'fez-se necessárié} em fun- não pode ser respt;msabili
çãö de declaliaqões feitas zado pelo fato de o tre
pelo senador Jorge Bor� cho não ter sido ainda as-

nhausen, seQundo' as faltado.,
quais o governó do E�-

Minas Gerais foi o es

.tado que teve maior nú
mero de inscritos, com
221.390 candidatos, se

guido de Santa Catarina
com 87.545 inscritos e

Sergipe e Ceará, amoos

com 50.000 candidatos ao

concurso do Banco do
Brasil. Em . Jaraguá do
Sul houve 800 inscrições,
sendo que também aqui
ser.ão realizadas as provas,
no dia 19 de dezembro,
cujos detalhes divulgare
mos oportunamente.

Com o Plano Diretor, defendemosa Ecologia Im Jaraguá. ARTAMA· Exp, Cromados
,

�---------------------------�'--------------------�----�

veRE TERA PRÍ!DIO PRÓPRIO EM 86

o Secretário da Educação; Moacir Thomazi,
quando d� sua visita recente a Jaraguá do Sul,
autorizou o inicio da toma,da de providências,
para a construção do prédio próprio da 19� Uni

dade de Coordenação Regional de._E.dticação. As

obras deverão ter inicio em principios de 86. O

lnéöio terá dóis pavimentos e área construida de
• aproxImadamente 1.000 m2. R

. 'Ele ficará localizado na rua Tufie Mahfud,
entre o Centro Interescola,r de 19 Grau (CIP) P- o

Ginásio d-e Esportes Artur Müller.
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Jaraguá- do- Su_r.:..:. s-e.nana- de 00-' a-1:5 de�bJ;O- de ,1-985. CORREIO -DO B:OVQ.-

+"

Agradeciin��t.o
convite para

'Os familiares. da' inesquecível

e

.Culto
I'

SANDRA SCHULZ VIERGUTZ

esposa de Wilmar V. Viergutz, ainda, sob o im

pacto da irreparável-pei'da;-"ag:ràdecem, sensibí
lizados as. 'm�mJfes�ções de carinho e amizade
.recebídas,' a''t(>dos' es que 'eavíaram flóres, coto-

as e' telegratnas, e q�é, d� )..l�� forma ou de ou
,

tra, se associaram ao pesàr da, família por OC3.

'siân de seu" fàlécímérítö. ocorrído no 'ditr 03',' e

'êônvidám para o. Culto em sua' intenção, a ser
celebrado naste sábádo, dia 09," ás 19 'horas, na '

Igreja Evangélica Luterana Centro. de Jaraguá
do Su1.

,', , ,

Jaraguá do SuL 06 de novembro de 1985.

'Mamãe Coruja
".' Recebendo as últimas novidades para o verão:
"� "

artigos lilfànfisi bíjouterfas,
- ,', perfumes, .

'�Oil}1Ültos :de batízadés, sapatinhos. Venha nos
-

"" ,je' Visitar.' ,

'

Ruà Barão-�de' Rn:FBraneo, 168 Fone 72-0695

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

"Helojoaria ,AVENIpA
"Sempre um bom presente à sua escolha"

"-1 ".

.

..•. ....

Na Marechal, 431 f: aa Getúlio Var'gàs, n° 9

Dê. üores a quem você, ama. Decorações
' ,

de igreja e 8alão, bUquês, arranjos, plantas
ornamentais, cOID'sutrega a domiçi,Iio, Aten�imeil

to por profissional no ramo;
"

"

Casa. 'das ,Flores
Av. Mal. Deodoro nl? 1.121, ao' ladQ da Praça,

Paul Harris
Filtal:Reinoldo Rau 606 '- EdUicjo, Sànta ,

Terezinha

Celí[).� Cabeleireiros
CAtendilpentö ,Unissex. EXperiê9�ia compf(jV�da 'ern
cort�s,

.

penteados; 'maquiljlgêÄ�'te' tratàinehto ca�
.

pilär, com ,aparel1!q tn.,ra�Qmt�L 'Profiss\Oltáis
altamente e$p�iàlizados: ,.� "', ,-' �.," --

Rua GuJnêí:ctildo da Silva _ Fone 72-2165
ao)ado da'Calx�-Econômlca

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade estd

,

'

,nas mãos de tl,tn

profissional,
",' PQLlMENT�S.. '

�c;;....L....._..)Lafvagem.limpeza de,
lel,fJS e 'estf!fomentos.

,Rua CeI. Procópio Gomes de Oiiveira, 22'1
Jaraguá do Sul/Se,

Gente &
. - -

. .-� _._ - ..... -�. _ ....

Informações
----"

do, ás 16h15-Alírio Dal- to de Azevedo e dia f5,'�
ri/Odinéia Bíernaskí e às do empresário, _Wilson :ij
18h-Bruno Valcanaia/' Es- Kohlbach. o nosso festeja- ,!
meralda Safanelli. 0Ja'� do Bibe.

,"

"

- ,-

--',!
Capela N. Sra. das Grs- FAMkIA SEARA

,

ças, na Barra, às 18h, Um grupo de cercà.de 80 !
Nélson DorniSílvia Apa- funcionários da-uru.criid8';:
recida Hintz. Parabéns! fabril. da Seara dé"Jara-;;
JUVwnUS PROMOVE guá do Sul, seguiu" Oiifem:�
Neste sábado; baile socí- para a sede da Matriz, �
al iniciando às 22 horas, em Seara: 'no -Oeste--=dß'

musicado pelo conjunte- Estado,. para u�' encon•.�
"Os Maanificos".A premo- tf;0 f:stlvo de confrêlter-;,
cão 'é .da 'diretoria e

_ os m2:a�ao "e C?l1�!��a�.e��:
.associados e .convtdados ,dGeutooß�� as

_ U?,�q,,�J!:� ,S �€'S)�
de Of t

r p . .. - ,

verao apresen ar o, BAILE/GINeANA�''::- �':: �L::
convite na portaria. No Está s-endo reatízada dés�día 14, jantar-bingo, com de ontem, a Gincana :titã;';galinha velha ensop�da" Colégio Estadnat . -Hofanr,
pole�ta e salada mista. do Gonçalves, ,qUi''' csér4'"Uma boal, encerrada com' unr graiif?PORTAL DE COMPRAS de baile, na Sociedatt�b
Convidados que fomos, Vitória,' da Ilha' da: ,'}1]2J>
participamos ontem, da gueíra, animado-: peí'ô-C
solenídada.da inauguração Grupo Musical Jeito Na!'.
do Portal de Compras de tural; de" Curtttbà, l ,�qttê)Jaraguá, no Km 63 da está' fazendo multo stlcéS...q
BR - 280, por' genm��� , rla so ,. em .Jaràguá.' c. ':',c Oi ,'".151
Imobiliária Vailatti e 'n-'

, "

.. ':'� ",,_�,;,'�!::d�

dústrias integrantes do DROPES" : � '. ,e.:", 2'Jt

Portal, que somam dezOl- Unem-se hoje, pelos -làç@í
to. Ficou realmente uma do matrimônio, o' jovertt}.
beleza. Parabéns pela íní- casal Klaus .Sonnenhöhl.teq
cíatíva.

.

Dulce Henníng. A,:cómé.. ��

HOMENAGEM/ ATLETAS ' moração será nó; Ba:�pea9é:
Num gesto muito símpä- di.111 A Sra.' Asthéría
tíco, a Prefeitura home- Hansen Vargas; -- recebeu;.
nageou quinta-feira, à not- quarta-feira, as suas»,'. ffit�J:

te, com um jantar, os a- migas de lanche. JIi Em�
tletas, técnicos e dírígen- Joinville,.' comemora-íIon
tes que representaram Ja- seu 19 'aninho a Patrícia.
raguá do Sul nos Jogos filha de Nélson e: Mar���,,:
Abertos em Brusque, Schulze, , ,é.; ,::::!.r_,;;

,Foi no Shalon, agora SOb
a direc;:ão do amigo -A
delino Bompani. Lá ,es'

tiv�mos também.
CURSO DE' NATAÇAO
:Ce 11 a 16 de novembro;
estarão abertas na secre
taria do Baependi, matrÍ
culas para aulas de nata
ção, que terão início no
dia 19. E no período de
25 a 30 de nov�m!n:o; 'o

clube a:z;urra promove, o

seu já trad�ciop.al torm�io
de encerramento' do bo",
Ião. ,.'

,

'."',

DE IDADE, NovA
Em nossa agenda de ani
versários,

'

registramos o,

natalício, amanhã, dia 10,
da Srta. Henriette Mayer,
professora do Centro E
ducacional • Evangélico,
d'a 12, do desportista e

advogado MurUlo Barre-

q
.

NO, CINEMA ,: ... "''''�''''';'

O eine Jaraguá eX:ibe',;dê��,,;:
te sábado, 'até quhítà�Lel�':�
ra, censura 18 an��, \;(,}�:.;;
pornográficQ. ';'BaQho, ,.���j;;
,Língua" e,' d,e ,iS ',â, �Jt;,,:'
"f{istória sem Fjlp���' �en;,�
sura livre. De 23';ä '2(f e�i:-:
birá "Furor Uteri'Íio· n!l: i 'j':'
e, 'de 30/,11 �:�' :b5l1�,;�:: ;L;
premladó ""Ainadegsf";':,,, ':'

","

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

'-BAZAR CASA AMIZADE
Na .terça-feíra próxima,
dia 12, das 9 às 19 horas,
a Casa da �mizade de

Jaraguá do Sul promove
rá o seu tradícíonal ba
zar, com artígos de na

tal, bolachas e doces
:

ca

seiros, enfeites natalinos
e outras novidades. O e-,

vento terá lugar na Rei

ncldo Rau, ao lado do

Sup. Brelthaupt e toda a

renda setit- revertida ao

Natal da 'Criança Pobre.
ROTAR-Y

,

INSCREVE
Peló 339,allÓ censecunvo,
o Rotary Club de Jara
guá do Sul promove o

.Natal da, Criança Pobre.
As Inscrições serão feUas
no día 24, pela manhã,
no pátio da Igreja Matriz,
sendo que as senhas se

r� entregues no día iS,
para, no dia 21 de de
zembro, serem entregues ,

os pacotes àqueles real
mente necessítados, após
processo de triagem.
NOITE DO HAWAI
A AABB de Jaraguá do
Sul marcou para o día 13
de dezembro, a promo
ção da "Noite do Hawai".
Este ano a animação da
'festa estará a cargo do

Conjunto 41:1 Redenção,
estando marcado para o

acontecimento um desfi
le de modas das Lojas
,Breithaupt,

'

com a sua

'linha verão 86. O presí
,dente Luiz Celso e com pa
'nheiros, já trabalham o

evento social.
CHORINHO NOVO
,Está em festa o lar do
: casal 'amigo Gilberto
'(Norma ,Sueli Schmitz)

- Lombardi, com o nasci

,mento, dia 24 passado, às
'11h30min, do menino Gi�
ovani Diego, no Hospi
tal e Maternidade Jara·

gm�. O pequerrucho veio
fazer companhia a mani�
nha Kelli, de cinco anos,
e da coluna cumprImen
tamos os pais, avós e de
mais familiares do Giova
nl.
NO ALTAR
Ontem, na Matriz, as' 20h,
llll ;ram-se em matrimônio
Amilchar Junkes/Helolsa
·C�iovanella e neste sába- ,

.
,

SHOW DIA ,23 '

Numa' promoção dá' ;:Pt�·Y
feitura, Sécet' ;:'ê Caesar�;:'
Club,' diä :23 próximo;:t'Jmi/j

,

Artur·MUller, ',:'slíow co"Jw;7
Marca- --' Regtstráda �'. (São�l'
fanfo); ,:,' Griffo-s" :,;:,(BLum�:',;
nau), e: Ustna de >Fmça";
(Jaraguá). Começa às� 19:'
horas: Ingtés"Sôs-----er$"10,,,
roll al1t�cipados e Cr$i1*'S��
'mil, na ,portaria do gfrtä::;_�.líi
,sio.·,-·--, .. �"--,-, .. ,-�... ,�_"'� .. _

. e
/ PEISIANAS '. BOX • ESQ. DE' ALUMíNIO"

,

::.1 'R!:�L�.!!:U!�séI': " FONE:.I04�I72.ot195 , ,
•

,

Persianas horlzontats e vertic;:ais, vidros'
'temperados, box para banheiros,

divisões, toldos, portas sanfonadas, luminosos
,

"

ê sér'riilheria em alumini�. '

Consulte-noal Qualidade e preço é conosco,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Corupá já teni Sua 'As-s:()êIaçao CômercIalIii�'ustrial '

'_B;;;R�":28.;.;O......R_E_CE_B_ER_A_RE_V_-E_ST_IM�E_N_T_O_A_S_FA�L�T�IC�O. Na noite dó día '�O de ção Comercial e Indus- posse da díretóría, acon- .

O Departamento Nacional de Estradas de. Roda-outubro, foi oficialmente trial de Jaraguá do Sul, tecerá
. com- um jantar, gern. (ONER) está definindo diversos projetos de" res-fundada a Associação Co- Ferdinando Píske, auxílí- no dia '27 próximo. A en- tauração. substítuícão da sinalização, construção de

mercíal eIndustrial de Co ou ná formação da ACIC:' tídádé' füncíonará-na rua
equipamentos de segurança e outras obras nas rod�-rupá. em assembléia rea-

.

-

Oradores vários .enal- .. Jorge .Lécerde.. em prédio vias BR- tot e ",280, no trecho dajurisdição da 2a Resí-lizada no Salão Paroquial teceram a fundação da .: de propríédade da Pre- dêncía do t69 Distrito Rodoviário Federal instaladaSão José e que' contou Associação Comercial e feitura,' antiga's - 'in.stala-
em Joinvílle, que vai da divisa Paraná/Santa Catarí-

coma presença de mais, Industrial "de Corupá. � çxes do Posto- de-Saúde.
.

na até Navegantes na BR-tOt e a BR-280, entre o ,'por-de sessenta pessoas líga- C'M"T t 'd' novaa
.

'l
.:

'b" d to de São Francisco do Sul até a serra de Corupa.das ao comércio, indústrí- es u a '. om a as
De acordo com o engenheiro Adílson André Car-

a, entidades bancárias e O .colegiado da Comís- Polícia da' Comarca, Ii- doso, Chefe da Residência do DNER, no intervalo en-profíssíonaís liberais. Um são Munícípal de Trân- berou
.

o relatório de ací- tre' os quilômetros 26" (Pirabeíraba)
.

e 57 (trevo de .a-amplo trabalho prelími- sito de .Jaraguá do Sul, dentes-do.mêsdeoutubro, .

cesso" a Jaraguá) será aplicado um revestimento comhat foi cumprido, culmí- reunido na: tarde de Sé- ,q�a)1_qt?·.:?�qtx:e�â:��:21· ;n-." lama asfálti:êa, .tendo em vísta que o estado. da pistanandô com a formação de gúnda-feÚ'a',' -'pf9m6y�u: "a' "c:idéntes"de>"trânSlto,' rn-
'. é bom.e no próximo ano haverá uma restauração com-uma, comissão que' sé' em- análísa das últimas. alte- clusíve com vitiníä�" f'a- piela" � mesma ,situóção se verífíca no

�

trecho compr�-penhou na elaboraçãodes .rações e decisões com re- té:lJ.s.,:. c." .. ,

. endido entre ös quilômetros 36 e 65, dentro do perí-estatutos e na atração de lação' ao trâ_nsito�,.urbànQ, .

�"que�taq 'ctc! ',:�' polícia- .

metro urbano de Jaraguá do Sul, onde haverá uma (l-empresários para compo. assim como aprecioú pé- mente 'mílttar ,> Ioí ·öut--r."I .plícaçâo sobre a pavimentação já existente, Os re-rem o Conselho Delibera- dídos da comuntdadae da vez qU''''s''t'i'';':';'''a'do '.'- 0
.

.-

...
· ·g'ru...

-,
- -

tidc vu u.: :,,::çursos para as obras estao garan I ;os. .

.tívo, Conselho Fiscal e iniciativa privada.' Foram pamento de, Rádio 'Patru-
Diretoria .: ,

discutidas futuras e possí- lha "de Jaragú/l' 4,0" Sul é
O Conselho Delíberatí-. ,veis novas alterações no de apenas 35�hq!llens,: invo da novel entidade, é sentido de trânsito de al- cluído

"

Os oficiais, sendo
integrado por 16 mem-

gumas ruas, principal- que destes apenas Iü tra
bros: Ordelí R. Rodrigues," mente a implantação de balham novtrênsíto efetiHermes Raduenz, Curt

novas lombadas em pon- vamente, 'número ínsufí
Linzmeyer, José Norberto

tos nevrálgicos em que dente pará dar ,um' át�nMüller, Arno' Neuber, têm ocorridos abusos, dimento' correto. E. com a
Wanderlei Maçaneiro,' E- colocando em risco a sé- proxímídade' do verão, a
gon Kuhl, Pedro Alves,

burança da população. preocupação. é com a retí-
Reinvald Kohls, Marcos

. rada . de pollcíaís da pra-Wulf, Albano Melchert, Um estudo amplo é glo- ça para a 'Operação' Ve-
Edgar Mafli, Aldo Ried-

baI está sendo procedido raneio, nas práias, des
mann, Felipe Müller, R-

e todas as lombadas já guarnecendo'" ainda mats
deltraud Oechsler e Luiz

implantadas, assim' como o minguado
.

númerO' deOrzechowski. O Conse-
as futuras,' rec'eberão sin4- policiais, que atuam

.

nolho Fiscal é formado por
lização. A Delegacia de setor.

'. .

Anísio Lima, Alfredo' Gel-
, . , , . '.

•

erdner e Jener Bini e, Bibliotecas vão' se reUnlr
como suplentes, . Sérgio

J" nos dias 27 e ,26, serão
Wahsher e Mauri Silva. em aragua

.

TE�alízados cursos'"e infor-For�ados estes Conf?e- Q município de
.

Jara- mações �bre . ,bonecos,lhos, foi eleita a primei- guá do Sul será sede, nos fantoches e dra,lnatiza
ra diretoria da Associd-

dias 27, 28 e 29 de no- ções c_otn � hVrqs �. "infantís
ção Comercial e Industri-

vembro, do 39' Encontro .

'e no dià' 29, uma exposiaI de Cprupá em pleito
dos Responsáveis pelas Bi� ção sobre o' que está sen ..

democrático -do qual -.::on�
bliotecas Pvbliêas .Muni- . do. feito ,.pelas b_ibliôle-correram três chapas.

/ A
cipais de . Sta: Catarina, cas, assim CQmo:uma Pdvencedora tem OrdeU Ra-
ligadas ao Sistema de' Bi- lestià ligada a6. terna.faéli Rodrigues' na pre�F
bliotecas PúbliGas de

.

A bibliotecária Dirce
dência, Curt Linzmaver .

Santa Catarina. Dirce Te" NunéS' acrescentou que a
na vice-presidência,:101'1

rezinha Nunes, da Bibli- "Rui Barbosa",' está, agoNorberto Müller na secre-
oteca Pública Municipal r�l ate,ndendö' das 8 àsfaria e Hermes Raduenz,'
"Rui Barbosa",

.

de Jara� llh30 é das 13h30 às t7h,
. nrl·ào_etex�������a. d� l�����:� guá do Sut :införmou que ein fun.c;ã6 dö

.. ;p�didp: 'li-
qmça :'dà" a,p�\trar:d.e i:)i
blioteca.· AQ�:: ',_sábados,
pérm�nece" "âberta

.

tarn
bérn. daS 8 as l1h30min.
VEGINI FAZ, PEDIDO
Ö vereador Orival Ve

gini, atendendo �a solici
.tação formulada pelos ta
xistas de Jaraguá do Su1.

. ençaminhou expe�iente
ao d�putéldo .federal Lu',:!

Henrique da Silveira, em

B13sília,. solicitando agill,
zação na a,provação do

projeto' de �decreto.. que
üenta-,:os carros a álcool
�a.ra. taxistas. "de, ipl 8' T
CM. em torno dê. 45. % .

Vegini vê çom muita ju��
teza e pleifo .d0s..'taxistas,
que. com estB; � is�nção po
der.ãQ, "re.npva'r, <a frota cl

tualrriente :.e� tráfego, o

ferecendo, '�0nsequente,
mente,,, milior '20modiöade
aos passageiros e :usuári"
os do seryiç��,

SUBA NA HONDA

eHE GOU A

CONCESSIONÁRIA MONDA DA REGIÄO. CO
. MERCIO DE MOTOS, ASSIST:t:NCIA TÉCNICA

.

'

.
. IS BOUTIQUE HONDA-WAY;

.

ENTRE NBSTA' H O N D A DA.MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
.

.

P"""'. Rua Adélia Fischer, 239· (Rodovia; BR�280l
POße 12.2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

JACORITABAFOI DESTAQUENO ELO NACIONAL

, O Grupo E;coteiro Jacoritaba, de Jaraguá do Sul,
participou nos dias 19, 02 e 03 de novembro, em Pira

beíraba, distrito de Joínvílle, do VIII Elo Nacional, do

qual tomaram parte nove grupos de esc�teiros, doe
.Santa Catarína.: Apesar do mau tempo, muitas atíví

. dades foram cumpridas e segundo o Chefe de Gru

po, Ruy Dorval Lessmann, o Jacoritaba houve-se mui
to bem, participando também com escoteiras, carac

terizando' a primeira participação Iemínina em acon

tecimento desta envergadura, no Estado.
As escoteiras de Jaraguá do Sul foram a$ pionei-·

ras em participação no Elo, realizado simultanea-
. mente em todo o Brasil.

BUMBA MEU BOI, 43 ANOS DE FOLCLORE

Na próxima sexta�feira, t5 de novembro, o Gru

po Folclórico· Bumba Meu Boi, comemora Os seus 43
anos de fundação. Foram anos de lutas e sacrifícios

para não deixar morrer essa-legítima manifestação po
pular, representada pelo boi-de-mamão, que M<;lne"
quinha ß seu Grupo teimam em manter ativa, ape�dT
da falta de apoio e de incentivo. O Bumba Meu BOI

segundo o seú fundador e presidente desde então -'

Manoel Rosa, o Manequinha, está se reestruturando e

junto a comunidadü busca recursos para a construção
de uma pequena sede, que pr�tende inaugurar às vés

peras de Natal, para guarda do inaterial, ensaios e

r�uniões.

OS EVENTOS DI: NOVEMBRO EM JARAGUÁ

O calendário de eventos cuiturais, SOCIaIS e es

p'ortivos de Jaraguá do Sul, do mês de novembro, mar
ca para este final-de-semana, dias 9 e tO, a Festa de

-

São Judas Tadeu e, também, esta noite, show com .

o Grupo MU�ic�l Griffos,de Blumena].l, no Botafogo e

o Baile do Bebiquieto, no Beira Rio Clube de Campo;
no dia 14, competição de judô' interescolàr, da 199 V
cre. no Baependi; de 14 a 18, no Agropecuário, a

3;' Festa das Flores; dia 16 promoção da Fundaçäo
,

Cultural, a Feira de Arte e Artesanato; d:as 16 e 1'7,
aa Festa de Santa Luzia; dias 23 e 24, o Campeonato
Catarinense de Vôo Livre, em sua etapa de encerrd

mento; de 23 a 30, o 39- Campeonato Aberto de TêlllS,
do Beira Rio e elia 30. baile de encerramento do' b()l,j,�
do Clube Atléttc:o BRependi..

Advog.ados
AURILENE MARIA BUZZI
LEONEL P. FLORIANI

Questões de terras - aci�e�tes de trânsito - in
ventários � cobranças e advocacia em geral.

Rua Reinoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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:��alB�:i�!:ade �3'O�21�:· 'P,rocllmas. 118 C'asa'mlolo
Costa

ANIVE:a8:ARIANTES

Fazem anos hoje: 09
Sr. Affonso Franzner. Sr.
Artur Bortolíní, Sr. João
Santiago do Amaral, Sr,
Helmuth Krüger, Charles.
Luiz Ubiratan Souza, Sra.
Rosane Beyer do Nasci-

. mento, em Cascavel-Pk:
Arlete Zonta, Ivan Tar

nawskí,
.'

Sra. Maria Kle
in Píermann, Srta. Roga-
tia- Krüger,

.

Fazem anos domingo
Srta. Henriette, filha de
Hans Gerhard (Carla)Ma
yer, Sr, Ivo João Borto
Uni, em vila Chartres,
Sra. Edith 'Franco, em

Porto Alegre-:RS; Sra. As
ta B. Marquardt, Sr. Kurt
Behr, em São Bento do
Sul.

Dia 11. de nevembro
Sr. Osmarv.Meíer, Sr. Eu
clides Píccíníní,

.

em São
Paulo; Sr. Maurí Gerent,
em Joínvílle: Sra. San
dra Peters Girolla, Agui
naldo 'Spézia Júnior, Wi
Lhelm Líckfeld, Herivelto
José da Silva.

Dia 12 de novembro
Dr. Murilo Barretto de A-
'zevedo, Srta.' Marisa 'EU
ana Sfrebe,' Edla Hardt,
Dr. Fernando Artur Sprig
mann, em FpoUs; Sr. Ge
raldo' Meier, em Jaraguá
84, Sra. Hildegard Kres
sin, em Rio da Luz Vi
tória, Sr. Waldemar Kars
t�n, Sr. Nilo Zapella, 1-
solde ,Maria Stinghen, er:l

Cambé-PR. Magali Töwe,
James Denílson Soares,
Sr.. Lauro Radtke, Sra.
Márcia Karina Paul da
Silva.

Dia 13 de novembro
Sra. Camila Isbemer Sch
weinle, Cecília R. dos
Santos, Sr. Arão Paulo

Pereira, Sra. Carmem Be·

yer de Paula, Narcizio

Augusto Ferrazz_5'
Dia 14 de novembro
Sr. Nivaldo - Hoffmann,
Ireneu Kasteller, Sra. I·

duna, esposa de Arno
Blank; Sr. José Miguel
Scheuer, Sr. Júlio Leitem

pergher, Sr. Oswaldo
'Steilein, no Paraguai, Ana
Paula, . filha Dr. Luiz Car
los (Esther)' 'Bonilauri,
Srta.· Marlise Müller.

,

Dia 15 de novembro
Sr. Wilson Kohlbach (Bi
be), Srta. SOlange Bea
triz Silva (Sôla), Sr. Pe
dro Ribeiro Neto, Sra. Al
zira Maria· Bortolini, na

Läpa-PR. Flávia Francine
Marcarini, Laurt Deodo
ro Demathe.

. .Río da Luz II, 'neste dis
trito, filha de Alfredo
Baungartel e de 'Regina
-Sasse

.

Baungartel.
Edital 14:550 de 04.11.85.

.

Lauro César Gomes e .Lu
zía Machado.
Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório,
natural de Joínvílle, nes-

te Estado, domiciliado' e

residente na Rua João
Pieolli, nesta cidade, fi
lho de Carlos Inamar

..

Go
mes

_

e de Alzira Geceríe
Gomes. Ela, brasíleíra.
solteira, comércíana, na

tural de Guaramiriln, 'nes
te Estado, domiciliada e'

residente na Rua João
Pícollí, nesta cidade, Ii
-lha de Orminio. Sérgio
Machado e Maria 'Hertâ
V'i'ei,ra.
Edital··14.551 de 04.11.85.
Altlv:o Possamaí e Tere
zinha dos Santos
Ele, brasileiro. solteiro,
operário, natural de Rio
do Oeste, neste Estado,
domiciliado /

e 'residente
na Rua Ney Franco, nes

ta cidade, filho de Rauli
no Possamaí :

e de Ana
Moratelli. Ela, brasileira,
solteira, ,operária, natu
ral de Guaramirim, neste
Estado, domiciliada e re
sidente no Rua 'Uruguai
63, nesta cidade, filha de
José Manoel dos Santos
e de' Izab�l Maria Correi
a dos Santos.
Edital 14.552 de 04.11.85.
Rogério José Fagundes e

,RoseU Ceruli
Ele, brasileiro, solteiro,
comerClano, natural de
Jaraguà do Su{:

.

domici
liado e residente na Rua
Guilherme Weege; 472
nesta cidade, filho de·

g��íli�\_ fagundes e de
"ét�sih'hä" e'L':apella Fa,
gundes. . Ela, brasileüa"
solteira, comerciária, na.

tura}. de Jaraguá do Sul.'
domiciliada e tesjdenh�
na Rua Roberto L':immeT
,plann,_ 325, ·nestq_ çidade.
lilha de Hercílió Cerutl e
de ,Elsa ,Schmidt ,ceruU.
Edital 14.553 de 05.11.H5.
neusa Maria d� Silva
Airton José Marchi e
Ele, brasileiro, solteiro.
ind·ustrial,· natural de Ja
raguá do Sul,

.

domicilia
do e residente na Rua.
Epitácio Pessoa, 206, nes

ta cidade, filho de José
Herméllo Marchi e de
Hlldegard Zotz Marchi.
Ela,

.

br-asileira, solt<e-i:ra,
.

auxiliar de. cartório, na

tural de Jar-aguá do :Sul.
domiciliada e residente
na Rua João Doubrawa,
297, nesta cidade, filh-'l.
de ·Rubens Manoel ,da Sil
'va e Maria Fanes.da Silva.

E para que chegue ao colihe..
'

.

cimento de todos,' mandei pas.
sar o presente edital, que se

em cartóPio, onde será am'\do

Ele , brasileiro, solteiro,' �GOt ADBLIA Q�JJBBA LEIiMANN, Oficial do R�-
e érío tural de Coru _gis,tro CivU do 1-9 Distrito.da Comarca de Jaraguâ dó 'SuI, Bs-op r n , na u -

tado de·Santa,(3atiUiaa;j'BrãsU. faz saber que compareceram empá, neste Estado, domíci- Cartório .exibiBdo,os.:.'documentos'.exigidos pela lei.sa fim de se
liado e residente na Rua babi1ita:r:em :Iit!lfa �ar.,�i se.auin�:

.

João Carlos Stein, nesta .to Kljibun,de e .de .Elvíra ,lldi�al 14:.546 -de 01.11..ö5.·
cidade, filho de Augusto H�fem.apn K\élb�I\d,fil. pIa, Guião

.. Roque Junckes ·e

Berlanda e de Frieda -Ber- brasíleíra, solteira, balco- Rubia Marcia dos Santos
landa. Ela, brasileira, sol- nísta, -nstural .de Jai"aguá Ele, brasileiro, .sclteíro.
teíra, do lar, natural de do Sul, domícíhada. e re- supervísor d� segurança,
LtlÍs Alves, rieste Estado, sídente na .Ru� GuHher- nataural . de Antonio Car
domiciliada e residente me ,BeniIlk, .ß3, nesta cí- los, neste Estado, domí
na Rua João Klein, Vila .dade, filha ..de ,Erich Kres- cílledo e residente na 1-
Lenzi, neste distrito, .. fi- sín e .de 'SrlCa ,Qr.c;i�Sktags lha .da Pígueíra, neste
lha de Antonio Ramos e Kressiri.·

.., . ..

'(iis,�itQ,. filho de .Laude-
de Helena da Costa'.

. .

ImQ .Junékes e' d.e Verö-.
. ..

�
. ;�l 14.,54� d.�: �lJQ:85. nica Díemon Junckes. E-

Edital 14.540 de 30.10.8:;,. .�,ia. recebida do cartó- la, brasileira, solteira,
Raulíno Tomasell1 e q,..,; it!9' de Guaramirim, rieste professora, natural de
ra Darci Gatscher .. �taclo.· . Santana; Säo Paulo,

.

do
Ele, brasileiro" .2S0k1!Í1i'D.

�

Sét;ii9. NewoD _d{l Silva.e mícílíada e residente na
lavrador, natural de Ja- Alzira lCupãs Rua Julio Tíssí, Nereu
raguá do Sul," domícllía- Ele, 'bla�ilei�o, .soltelro. Ramos, neste distrito, fí
do e residente em Jara- mecânico, .natural de .Río lha de José dos Santos e

guazinho, neste
:

distrito, Neg.ro, .Paranã, domíoüí- de Iracema Freíberger dos
filho de Galdino Toma- adoe residente na Rua Santos.-
selli e de Lutzi Zick To- Erancísco. Zacarias .Lenzí,
maselli. Ela, brasileira, 396, .nesta cidade, filho
solteira, do lar, natural .de .Nelson .da Si1va e de
de Rio dos Cedros, neste Edaír Gehrt da Silva. 21a,
Estado, domiciliada e

.

re- brasileira ,solteira, operá
sidente em Jaraguazínho, ria, natural de Guaramí
rieste distrito, filha. de A� ríra , neste Estado, domí
Iexíus Gatscher e de 01- cílíada .e residente na Es
ga dos Santos Gatscher. irada Bananal do Sul, em

":Guaramirim, neste Esta-
do, filha de Felippe Ku
pas e Heltrude Altrack
Kupas..

Edital 14.541 de 30.10.85.
ValmtrBarreto e Valdete
Antunes Souza
Ele,

.
brasileiro, solteiro,

operário, natuIéil de Rio
dõ .sul, neste Estado, do
miciliado e residente na

. Rua José Emmendo.erIer,
990, nesta cidade, ,filho
.;Ie Genésio António Bar
reto e de Sibila Barreto.
Ela, brasileira, solteira,
do Jar, natural de Pedras
Grandes, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua 25 de julho, 575, nes
ta cidade, filha de Leóni
Motta Souza e de Juraci

.

Antunes Souza .

Edital .14.542 de 31.10.85.

Cópia recebida do çartó-'
,rio de Guaramiriffi, n�ste
Estado. '

Rolando Klabunde e Edna
Kressin

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, natural d�
Guaramirim, neste Estado,
domiciliado e residente,
em Estrada Banarial do
Sul, em Guaramirim, nes

te Estado, filho de Rodol-

c' i r o ' s

Lavanderia
I'

val

m 'ud a r

'Edital 14.'544 de 31..10.85.
Cópia r.ecebidé;l do Pri
rQ,eiro ..s.ub-djstrit.o d4 Ca
,pital des� Estad.o.
Joely' Qttanis Silva e 'Ro-,
sem�ry.�oç�ado

. Ele, brasíleir,o, sólteiro,
engenheiro mecaJllCQ,
natural de ItajaL neste
Estado, domiciliado e re

sidente nesta .cidade, ii·
lho de Ottanis Silya e de
Adulcy B{l1l�Q. SjJva, l;�
la, brasileira, solteira', pio
motora Q._e justiça, natuBl
de Blumenau, ne.ste Est9-
do .. domicÍliada e residen
te' em Flot.!anópOlis(· ne.:;·

te Estado, filha' de Niltoll
José Machado e de Lacy

. Soares Machado.

Edital 14.545 de 01.11.85.
Almir José Dalcanall ,e
Lonl KOhne
Ele, brasileiro, 'solteiro,
baricário,' natural ele Ja·

raguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Albi-'
no Zanghelini, 618, Ne
reu Ramos ,neste distrito;
filho de Alli DalcanaÍi é

de Ema' Maria Dalca
naU .. Ela, brasileira., 501-
téira, lIlstrl.!tora.. de treina
mento, nà!,ural d! COIU
pá, neste Estado, domi
Óliada j �êsidente na "Rua
Albino Za:ng.helini, :'618,
nesta :cidade,' em �ereu
Ranios, 'nesté distrilß, ti
lha de' Willy '1{ührt'ê e

de Agnes Kühne.
..

Edital 14.547 de 01.11.85.
'Jondir Nelson Buzzí e

RoseJi Aparecida Venera
Ele, -. brasileiro, solteiro.
operário, natural de Dr.

Pedrinho, neste Estado,
domiciliado e residente
na 'Rua Victor Rosenber
ger, 482, nesta cidade, fi
lho de Aleeste Buzzi e

de ;Maria Buzzi. Ela, bra
sileira, solteira, operária,
natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e resi
dente na Rua.Victor Ro
senberger, 422, nesta ci-
daije, filha de José Ve
n�I;a e de Veridia.na Ve-
llerp .

E�i'�al '1'4.548 de 01.11.85.
�eque José Webers e 1-
vete de .Paiva
Ele, brasileiro, solteiro,
,comerciário, natura'l de
Sãt?' João,' Itapiranga,
neste Estado, domicilia
do ..e residente na Rua E
pitàcio Pessoa, 352, nes·

ta cidade, filho de Alba
no João Webers e de He
lena Olga Webers. J3la,
brasileira, solteira, oPe
r.ária, natural de Umua
nam,a, Paraná, domi.c;ilia,
da

.

e residente na 'Rua .8 ..

pitácio Pessoa, nesta ci
dade, filha de Ciéero
Ben,tevi 'de Paiva e de
Fré!llcisco Eduardo de
Paíva.

Edital 14.549' de 01.11.ö5.
Adellno Lange e Ilenir
Baungartel

.

Ele; ,brasileiro, solteiro,
operário, natural de Seb
rocid.er, neste Estado, do
miéÍliado e residen.te em

Rió; Cerro _II, neste dis
tritQ, filho de Ervino
LéU'!ge' e de Angelica
Kreutzfeldt Lange. Ela,
-brasilerra, solteira, do lar,
natural de Pouso Redon
do, neste Estado, domi
ciliada e resideI,lte em

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JNSCRIÇOES AO VESTI
.VLAR ATl! QUINTA

COR'I..IO DO -POY�O
������------------��--

Câmara critica
Inclusão de cursos de

direito em Lages, Joaça
ba, Chapecó e Tubarão,
e implantação de cinco

opções na prova de Un

.guas estrangeiras - ale
mão, espanhol, francês,
inglês e italiano. Estas
s�o as inovações do pró
Xim'Q concurso vestíbu-

, nU fQ.a Acafe, que será
re-alizado nos días 13, 14.
is e 16 de janeiro, nas

18 cidades, onde há sede
de fundação educacional.
As Inscrições para o ves

tibular foram abertas se-,

gunda-feira, dia 4, deven
do encerrar-se no dia 11:,
próxima quínta - feira.
Prevê-se a participação
de 16 mil estudantes no

concurso, disputando 5.
597 vagas , distribuídas
em 109 cursos superíores.
A inscrição, no valer

de Cr$ 41 mil e 300 cru

zeiros, deve ser realiza -

'

da nas agências do Besc,
nas cidades sede de fun

dação educacional, onde
és candidatos receberão
um roteiro com todas as

instruções e orientações
básicas. Nos dias 17 e 18
de dezembro, o aluno de
vetá retirar a etiqueta de
íínítíva do concurso, no

próprio local em que Iez
o pagamento da taxa de

inscrição.

PSA, COMEÇA A SER
IMPLANTADO EM SC
� ------------..--..

Os presidentes das co-

.mtssões de Ed.. e Saúde,
Martinho Ghizzo (PMDBl
f' da Azricultura. Fran
cisco Kuster (PMDBl. re-
uniram no plenário da

1

Assembléia, representan
tes de diversos' setores
da área da Saúde de Sta.
Catarina, nara debater a

eXecução do Prozrama
Suplementar de Alímen
taCa0 (PSA), implantado
pelo Qoverno federal e

aue deverá ser colocado
em prática no Estado nos

próximos dias. O PSA se
, destina a distribuir ali
mentos para 2estantes,
'nutrizes e crianças até
36 meses, em todos os

.19.9 muniCÍpios do Esta
do. Na primeira etapa se

rã0 distribuídas
- 482.380

toneladas de arroz, fei ião
e {ubá, ,aos 71 municip.os
que inte2ram as re2iõ'�s
de Florianópolis, LaQes e

emapecó. De acordo com

o· proQ'rama serão distri
buídas para cada Q'estan
te 4kQ' de arroz, 2k2 de
feijão, e 2k2 de fubá e

para cada criança lkQ de
le�te em pó um de aw)z

um de feiião e um de fubá.
Ficou acertado aue ca

berá aos técnicos, espe

,tialmente os médicos dos
1)0stos de Saúde ' dos or

,ganismos estaduaL muni"
doaI e federaL indicár as

·gestantes . e crianças aue
devem receber os ,alimen
tos.

presta
O Legislativo .Munici

pal reuniu-se esta sema

na, em duas oportunida
des. Deu entrada em ple
nárío, alguns projetos-de
leí, como os do Executi
vo, que reajusta os ven

cimentos do funcionalis
mo ativo e Inativo, ,�m

25% sobre o salário de
outubro, dando um au

mento real de 3% acima
do INPC, no período mal-
o a novembro/85 e, ain
da, concedendo subven
ção de Cr$, 75 milhões à
Arsepum, para compra
dê cestas de natal para os

funcionários, bem como,
solicitando autorização
para abertura de crédito
especial e posterior subs
crição de ações do Ban-
Co Meridional do Brasil,
no valor de Cr$ 135.865.
139, que corresponde a

percentual do débito que
a Prefeitura tinha à dala
da intervenção do e x

Banco Sul Brasileiro.
O vereador Almiro fct

rias, solicitou a Celesc o

aumento da capacidade
da rede de energia elétri-
ca de rua Leno Nicoluzzi

, e Marino Lenzi. teve a

provada indicação su�n
rindo o deslocamento da
fábrica de tubos para a

Barra do Rio' Cerro e a

consequente ampliação
do Cemitério Municipal.

,

na Procópio Gomes. ()

vereador-presidente _/l,_
demar Winter, sugeriu
que a nova ponte em con

creto armado, constru ida

pela Prefeitura, .ligando
o Jaraguá Esquerdo à rua ,

Ângelo Rubini, se-a de�

nominada de "João Franz.
ner".

E vereadores das ban

cadas do PMDB e PDS,

apresentaram projeto de
nominando vias púhlicas,
Em Nereu Ramos, as rUdS

8 e 14, deverãQ chama,r

-se Calixto Domingos
Borges e Padre António

Echelmeyer e, em Jaraguá

P.lGINA Oõ

Zonta
Luiz Zonta, do PDS, te

ceu críticas ácidas às ad
ministrações federal e

municipal, inquirindo se

valeu a pena ter mudado,
com a Nova Repúbüca
praticando atos, que 'con

denava nos patanques,
enquanto 'que o governo,
municipal, segundo Zon
ta, está ã desejar, criti
cando, por exempto, a

grande defasagem de sà
láríos - entre ds 'bracats
mal remunerados e 0'$
sscretärros, além trá alta-.
taxa d"e 'calçarrrento

:

co

brada, 'quand-o -Sé -Saue

que Jar�rgua 'é um dós'
maiores arrecadadores
do Estado '''com muítö di

nheiro aplicado é explo-
rando os propríetâriós
que em alguns ca-sos são

obrigados á se desfaze"
rem de' terrenos pará pA ..

gar o cälcamento".
As õrítícas foram

'

re-

batidas pelo edil Almúo

a .Prefeitura

memória.

Farias, notadamente quan
to a 'apncação do dinhei
ro pÚ'bUea,. "Se iloj'e 'a

P'FefeitUir-a está apHcan-,
�
do - €) que' não aconteeea
na :admH1i:StFa�lãa passa
da" .não sei por_ quê - é

porque sabe gerir 6S ne
gócios e aplica o que 00-'

bra. O calçamento está
sendo ooß{'a40 dent-ro da
leí.A Neva Repúblíea es�.

tá" pífande em". algU:ilS ss-.
tE>IeS, C-ome . _(�s salários.,
mas, pr-ll)(!ipab:a,éate,. por,
nêo-celoeer, na. cadeta 'f.t"

queles -que -efunU'Mâil.l tI.:.

Nação e que são sobeja
mente, conhecídos; come

Abi-Ackel e -eompenhta",
Per fim, 'o vereadõr Ma--'

rino -Verdi Lenzi, comuní
cou que. brevemente nrem-.

bros da Comissão Muni

ci-pal de Tr-ânsit-o,' da qual
faz parte. virão 'eont-à-<>
tat eom .: os 'vereadores.
com relação - á àssantes
diversos ligados ao setor.

ADVOGADOS: .

:',"
JOS� ALBERTO KLlTZKJL

E

MÁRCIA BUT,!CHEVtr�
,

_ Advocacia em geral _

Rua Jorge Lacerda, 169 - .Sala .02,.
------- -��--------

Compr. MUS-materiais de construção na

Arte Laj e Jaraguá , ..

-A melhor laJe da régião

e agora também. com todo,
�,

.- •• � ,�� R

o material 'de cQns.'tr_ução,:
Visite-nos

ARTELAJE ,JARAGlJA
LTDA:. : ,,:, .:;

homenagem.
do SyJ, ruas: do. períme
tro urbano, passarão a

ser conhecidas por: 256-
Elizabeth ViEMa (D.Eilsa),
272-Helmuth, Hansen, 291
Alfredo Carlos Meier,
306-Germano Marquardt,
351-Conrad Riegel, 344-
Alfredo Max Funke, 357-
Leopoldo Meyer, 370-

Willy Bartel. 490-Ida Bri
di, 418-Váldir José Man
fríni, 457-Albertó Strebe,
458- Henrique 'Spengler,
459�Severino Schiochet e

592-Bento Serafirn Ana
cleto, E ainda, de rua 590
Erwino Menegotti, do i
nício da BR-280, a partir
da rua 4, até a' confluên ..

da das ruas 5 e 390, do

perímetro urbano.
HOMENAGEM PÓSTU
MA E CRITICAS
O vereador Lauro Sie

bert, do PMDB, prestou
homenagem póstuma ao

ex-vereador Henrique
Boeder, falecido no dta
31, aos 63 anos de idade.
Ex-funcionário da Malwee
(! líder comunitário, Hen
rique Boeder foi empos
sado vereador em 30 de
janeiro de 1959, tendo o

cupado vários' cargos
nas Comissões e na Me
sa. Foi prestado um mi
nuto de silêncio em sua

EMMENPÖ'RFER, COM.
DE2VmCULOS LTDA.

Av. Mai: Ó�Qd()ró.:'557 - Fones
12-06S5. n-006Q,,:J,�»ál;:nO ,sul

Rua Eip.,' Ant��i.o" '2�ú�'�: :
Ferr�irai 850, - Fones" 12- '

1011 e 72-l292. jar,a:g��
,

,do Sul - SC" '

'

" , ' >

. ;

.,.-:.__ .
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Participação dós Bairros
Plano Diretor

no

Iaragué do Sul _ Sem�a de GO a 15 de Ílov�btO 4e 1085
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Com q� parncípen
tes cada norte, roram rea

llZaOas na eemana passa
ua, reumoes 8001e o �la- Na

.

Barra do Rio Cerro,
no JJuetor, no Jaraguá ás reunioes tiveram uma

�squeroo. Dentre as ca- média de 40 pessoas. A

rencla.a
-

e &uiestOes apon- participação intensa dos

tecas, ressau,amoji
-

a ne- moraaores deixou claro

ces51aaue ue uumínaçao á situação do bairro com

pUl;)ll(,;a na rua �:l .. .LUlZ fede de üummaçao pu

.bQn�� (1�-9çita.çõ.Q lei- "llca amda denciente, ne

ta. pelO. moriiQOres bá. t�Siic;la.cie de uma escora

quatrO apo.J; pêc;UQO cie ae 10 e 20 araus, além de

lompaà.a a.eíronte �'S.M. bOlit<? � �ude.
.

Pedíram
-

19 oe AbriJ. e parquinho, _ � �talaç�o de um,a far
bem como ínsteraçao de �ácia cio Sesi, visto a

abngo nó ponto de öní- éxistente não ser
-

bem

bus nas proxímídedes da sortída; além de uma Iaí

rua 20�; aproveitamento xa para ciclistas separa
da ponte pénsIi da Argi da por canteiro na rua

para llgaçao da rua 2U:..I- Angelo 'Rubini.
v J.c�ono hadi com a rua Nos dois bairros OS e

Wauer Marquardti me- quipamentos mais caren

lhona da �a 2u6 _ João te são as creches e foi

�anoi �tem, cUJo traça- questionada a razão das
do estrelto e CUlvas sem indústrias que mais ocu

ViSlbA1l0ade -

olefece ris- pam mulheres não ofere

COSi controle por parte do cerem esta facilidade. Há

Poder Municlpal dos ter- preocupação muito gran
renos vagos,

.

cujos donos de quanto -a poluição das

vem lucrando com a va- aguas por indústrias e as

lorização � impedindo o meclidas tomadas para se

uso dessas terras. O va- eliminar esse procesSiO.
lor alto dos lot�s é um � falta de orientação e

dos fatores que dificulta fiscalização sanitária
a população de menor quanto ao uso de fossas
renda a construir num s�pticas e Criação de ani

padrão melhor e foi su- mais são também motivo

�erido, inclusive, que de desagrado.
naqueles não mantidos A falta de água é cons

limpos, a Prefeitura efe- tante, sendo grave no

tuasse esse trabalho, in- JaJ;a,guá Esquerdo. Na

ciulUdo a despesa no IP- 'Barra, é comum o uso de

TU.
.

poços mas a população
Os moradores citaram mostrou interesse no ria

igualmente a importância cho Pedra Branca para a

da E.M.Cristina ..
Marcat- ,bast,e.cimento local, tor

to vir a oferecer. o 19 nando a rede independeil..
grau completo, precisan- te do reservatório do Mor

do, para isso, de duas ro do Carvão. Os bairros

novas salas. Mini-po3to são pontos terminais e,

de saúde deve ser pre- segundo o Samae, serão

visto no bairro, assim. co- melhor atendidos após a

mo, áreas públicas para ampliação da estação de

frecreação (campinho de tratainento
.
e a construção C

iltebolt praçl;l, cancha de do terceiro reservatório;

bo�ha), Po.is as que exls- Fot reclamado o trans-
. tem são. privativas. Ain- polte coletivo, com bo

da fDi solicitado telefo- rários insuficientes, ex

nes públicos; equipamen- çesso. de lotação, a pOpU
to ora não disponível até lação não' é atendida nos

que a rede seja ampliada, fins de semana. Esse ser

Caixa coletora de corres- viço -vem sendo' aponta
pondência, placas de i- do como não satisfatório

dentificação de ruas e, para uma cidade do. porte l-������,�����. �='=========�=======��========�=J�

necessidade de uma far-.
mäcíe.

Imóveis

It Jaraguá
COMPRA B .VENDA,
TROCA, LOCAÇ,A,O,
INCORPORAÇÃO E

. ADMiNISTRAÇÃO·
DE IMOVEIS

Av. �•.� 8n • Galeria Dom Francisco -

.

$ala 13 • '·Poie",J2.0510 ..Taragué do sul - SC.
'I

._ç,� Lojas a Supermerca
p!.�' dos: pr8ithaupt
Resultado do 39 sorteio realízado día 30.10.85.

19 prêmio NI! 25.615 • 1 Bicicleta BMX
Série "A" - Antonio Zimmermann - JS.

Série "B'" - Brunhilde Pasold - JS..

29 prêmio N9 89.928 • 1 máquina de lavar roupa.

Série "A" - Marcos Bartel - JS.
Série . "B" '. Alex Lindner - Mafra.

PRÖXIMO SQRTEIO : 30.11.85.

Educaçã.o
•

.. lnscreY-e em
dezembro

Em novembro - PROMoçÃO - Toda 'Unha

produtos Consul em 1 pgtos s/acréscímo,
de

A Secretaria- da, Educa
ção efetuará'· no período
de 9 a 13 de- dezembro.
. . -

".

-," ,- ..

mscnçoes para a sele-·.
ç.ão de professores �i�,:'
a�ua:e� . �a á!,e� 1 (1� i;l."

� senes do 1 ° gré!-u},-, na;.
�rea 2 (5a a 8a séries), na
area 3 (20 grau) e área
6, _�pré-�sColar) do Magis
teno Público Estadual, a
serem admítídos em cara

t�r temporário. A porta
n� que abre inscrições e
baixa normas para a rea

lização desta seleção,· �n
contra-se afixada na sede

d� 19a Ucre, Superviso
nas Locais de Educação
e Unidades Escolares, pa
ra cohhecimento dos in
teressados.
As inscrições estarão

abertas na sede das Su"
pervisorias LocaIS de E
ducação dos municípios·
de Jaraguá do Sul, Gua�
ramirim e Massarandu
ba, nQ horário das 8 às

.

12 e das 14 às' 18 hOBs.

LOJAS E SUPERMERCADOS BREITHAUPT

Sempre pensando em você.

A rota da malha
1

Confecções, Sueli Lida' 1

SebastiãoSãoParóquia
INFORME PAROQUIAL DE MISSAS

Dia 09.11 • Sábado

São Judas 18h(feste,) _ São Francisco 19h � Ma

triz 19h. _ São Luiz Gonzaga 19:30h.

Dia 10.11 - Domingo
Matriz 7h. - 9h. - 19h. _ São Judas 9h. (missa H

radiada) festa. _ São Cristóvão 8h. Celebração
de c.ulto _ São José 9:30h (la cümunhãó) - San

til Cruz 8:30h. _ Santo Estevão 10:30h.

Próximo curso de noivos dias 30.11 e 19.12.
.

Inscrições na Secretaria.

r'

.�" ... -, '. ".

Veste bem Senhoras e Crianças
Antecipe suas compras de Natal aproveitando as

vantagens do preço e crediário Sueli.

Fábrica e Loja 1 Av. Mal.. Deodoro da Fonseca, m· 1085 _

. F. 72-0603 Jaraguá do Sul _ se.
'

.

Loja 2 Rua Reinaldo Rau, n° 530 _ F. 72-2911 _

Ja'raguâ do Sul _ SC.

FURGOES, FURGOliS ISOTÉRMICOS E FRIGORIFICOS
Rua Dr. Entico Fermi, 113 - Fone 12-1017 Jàraguá Esquerdo

ta Catarina
.

êlpal de Jaraguá do Sul

N9 1;049/85
ncede contribuição à Associação
ecreativa dos Servidores Públicos

lIllicipais - ARSEPUM e dá outras

vidências.
eito Municipal de Jaraguá do Sul,
atribuições,

BER a todos os habitantes deste

e a Câmara de Vereadores aprovou
a a seguinte Lei:

_ Fica o Chefe do Executivo Munici

o a abrir um crédito suplementar
contribuição à Associação Recrea
'dores Públicos Municipais - ARSE

r de Cr$ 10.000.000 (Dez milhões

I
e a despesa correrá por conta da

ção do. Orçamento vigente, a saber:

ÃO DE ESPORTES
,041 � Contribuições a entidades

esportivas e recreativas.

3.3 - Contribuições correntes.

Cr$ 10.000.000
A despesa decorrente do artigo an

ã por conta, da anulação. parcial do
verba abai:x;o' discriminados, cons

çamento vigente, a saber:
'ÃO DE SERVIÇOS URBANOS
1.021 - Construção e ampliação

das garagens, oficina e

fábrica de tubos.

703.01 .1,(J - Obras e instalações , .

Cr$ 10.000.000
. Esta Lei entrará eIl) vigor na data

icação, revogadas as disposições em

no

30 de outubro de 1985,
IVO KONELL

Sec. de Adro. e Fin.

01 -

02 -

03 -

04 -

05 -

On -

07 -

08 -

09 -

10 -

11-
12 -

13 -

14 -

15 .

16 .

17 --

18 -

19 -

20 .

21 -

22 -

2:4-
24 .

25 -

ta Catarina

nlcipal de Jaraguá do Sul
DE LANÇAMENTO N° 29/85

ra Municipal de Jaraguá do Sul, di
's do presente Edital üs lançamemos
vimentação paralelepípedos da RUi)

ANUARIO AYRO�O, de acordo cüm

Custos N° 26/85, de 18 de setembro
Decreto N° 1.202/85, de 18 de setem
, sendo que os confrüntantes ficêlm

acordo com a relação. anexa e com

do pagamento (à vista ou P par
para o' dia 18 de novembro de 1985.

M2 CR$
ranzner '.. . . .. 120,00 - 5.1�8.520
Franzner 371,67' �16.008.199
Fr'anzri:er 101,33 � 4.364.384
a Urbano 338,33 �14.572.211
lünzner ..... _. 112,50 - 4.845.488
Tribes

.

84,00 - 3.617.954
Iverter 85,33 - 3.675.248
e Tribess 160,00 - 6.891.360
Abtil 97,67 - 4,206.745

Kannenberg 231,00 - 9.949.401
Urbano 138,33 - 5.958.011

o Rincaweski .. 65,00 - 2.799.515 .

Stinghen 62,67 - 2.699.260
o/Durval Spézia 16,67" - 3.302.254
.

cilla . . . . . . .. 166,67 - 7.718.1)44
Dalri . . . . . . .. 121,00 - 5.211.591
b. Marcatto Ltda 85,67 - 3.689.893
e Tribess 20,00 - 861.420
e Tribess . . .. 220,00 - 9.475,620
e Tribess 220,00 - 9.4"15.620
e Tribess _ 113,33 - 4,881,236

eU j ,

'

J
P .... ',' . . .. 93,33 - 4.019.816

, Batista 55,00 - 2.368.905

.!i!icOUi .

63,33 - 2.127.686

nburg 90,00 - 3.876.390
ragUá do Sul, 29 de outubro de 1985.

, c1J2f:t::!' DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

Rua Re�noldo Rau, 61 - Fones 12-1390 e 72-2321
(CreCi O43-J)

- E D I·T A L
.

AURBA .MOLLER ORUBBA Tabeliã
do �o.taa • Oficial,do Protestos do Titul�S: da CoiIiar-oa

d: Iaragu' do Sul, Estado de S. Catarma, na fómia da
lem, etc. _

. ,-
_ .

_ -,'_
. Faz . saber

.

a tod�· quantos este ·edital virem que
so acham neste Cartörío para protestos- os títUloS COntra:
AndreSaní, Rua _Jorge Czetniéwkz, 1276,ilesla.:.'·
A1lplo Píaz � Bspõlto, Rua .Ano Bom, sai CórnpiL -

Alvaro Henk, �strada Gtui.rajuva, -Cörupá ;_. Al
víno Taít, Rio Cerre ß;· nestac, Bertól1no' ßUJÍ�

.

demann, Morro da B!>a Vistâ,:·Si1, ·11hB.· da·Bguet..'
ra nesta r.;: 'T'JJmo-" Volles- - R

_ ..

",';;';';'- -'. _ ., -

_

,
.' .,.. L� _.;..;: ,- ua· ruuazonas,- - '106,-'

:nesta _ "Isabel l\1a.tl� 'Péfeirá :Biãgi, t1>teanienfo'
Bruns; Ilha da·'Figu�ira,· ·nesfã· _·:�Luii:-Cárrós pe:.:;
reíra, Rua Preso Ep1tácio Pessoa, '497;' 'nesta:'::';: .Pe.:·
dro Paulo de A,zevedo, Estrada Bananal do Stil�'
sn, Guaramirlm _ Tiago de Barba, Rua José T.
Ribeiro, nesta _ Valdir Amo Stricker, ac.·Bárico
do Brasil SA, nesta _ Waldir. Frttsche, Rua Ano'
Born, sn, Corupá. .. .

E, como os ditos devedores não .foram encontrados

� ou. se .recusaram a aceitar a devida intimação, fät por ..

intermédIO do presente edital para que 0.5 mesmoS �ni
pareçam neste Cartório, na Rua Artúr Müller 78 no.

prazo da lei a fim do liquidar o seu débito. �u e�tão
dar razio por quo o não faz, sob pena de serem os referi--
dos títulos protestados na forma da lei, etc; .

.

.

ns/Jarag.?á do Sul, 07 de novembro, -de 1985.
_ �urea MüU.er Grubba - Tabeliã , de Notas e

.)fIclaJ· de Protestos d�, Titulos da Cómarca de I.do Sul'

V E N DE

DIVERSAS' CASAS, APARTAMENTOS
E TERRENOS EM DIVERSAS

.

LOCALIDADES.,
Venha falar conosco.

SPEZIA &. elA. lTOA.
SERRAl_tIA E' SBRVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construç�o e serviços de trator
. com profissionais altamente especializados.

.

-

Rua João Januário Ayroso, 772 __ Jaraguá 'Es
querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

..

,,1'., _

o Banco Meridional do Brasil S.A. tem a satisfacão
de comunicar a todos os clientes e amigos o lançaménto
da sua Caderneta de PoupançaMeridional. '

A partirde agora, os investidores de Cadernetas de
Poupança �onta!l1 com uma opção rentóvel e segUrtl

.

para o seu Investimento. .... ,

.' .'
.

.'

A Poupança Meridional oferece rendimento mensöl
acima da inflação, liquidez imediata, total isencãodo '

Imposto de Renda, além d9 garantia normal dó BNH
mais a garantia da União Federal para qualquer valor de
depósito.

. .

Isto se traduz em super garantia para Q investidor e
seu investimento.

.

P�dupança Meridional;.A pou,pança super . .�.'.:).:.�..�,.,fr.c_:-"".�",It·
garan" ar espera por vöce. "

.. �1�, ..

. \.,

,

j
s.

t

i

��
'1
í-•

I

r
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Esta. aconteceu quando
Arlete Natividade Perfeí
to viajava por esses bra-' .

sis af6ra. O competente volta às 6 horas ao quer
funcionário da Gessy Le- to, e bate com força na

ver encontra-se com ou- porta, acordando o dor
tros colegas, ao final de minhoca.

mais um dia de batente. Quandp abre a posta,
-

Na varanda-dô h�tel' con- pergunta a razão desse
tam-se na 'Cf'iase' penum- novo incômodo.

bra os "causós" ga ·proÚs- • Ué - çliz o inspetor .

S.ã,o e um deles lembra o vamos trabalhar, nél?

acontecido entre" um ven- • Mas como � d� o ven
dedor e um iB�Petór, de dedor· hoje é dominflo
que resultou � <wip_lõf)- ,e 9 Ç9mércio esté fecha
c6 pela infl'\lê1)cia da reli- 'do·1
gião na vida (10 repre- - a verdade, diz o inspe
sentante. Apresentsdos oa tor � mas acontece que
personagens, o inspetor ontem eu também deíxeí

, resolve trabalhar deter- de trabalhar por tua C4U
minada praça com o seu sa. De forma que vtaja.
acompanhante. mos hoje para outra cí
De manhã cedo, no hotel, dade e vamos pegar no
levanta, faz a barba, to- no batente segunda-fel
ma banho, vai ao café e ra, bem cedol
fica

-

esperando o parceí- Bento Silvério também �

ro, que não aparece. anota o folclore político.
J� faltam 15 mino para às Recentemente saiu na im
nove, quando vai ao quar- prensa da Capital o se

to do vendedor, que custa guinte: "Quando eram de
abrir a porta. Sonolento putados estaduais O· atu
ainda pergunta a razão de aI procurador do Estado,
'ser acordado. N�l§on p�ºrinj g º hole
Retruca o inspetor que é ' suplente de federal Ma
sábado e o dia é de tra- noel Carlos. de Souza,
balho. se estranharam mais em
- Ah, .' mas hoje eu não plenário do que cão e

trabalho. - diz ele ao ins- gato. Quando Pedríni ia
petor - eu sou sabatista à tribuna (e ia todo dia),
e minha religião me proí- Maneca não perdia a 0-

be o trabalho neste dial portunidade para a troca
- Pô, mas então você de- de expressões e palavras
via ter-me dito, pois es- duras. Várias vezes Ma
sim também teria dormi- noe] levantou e foi conti
do mais um pouco. do pelos seus pares para
Separam-se e cada um vai não ír às vias de fato
pro seu lado. Na manhã com Pedríni. Manecà, di
de domingo o inspetor ziam, até andava amlado.

&,
'ÃOINA to

, FolclorePolítica, PolítiCOS,

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

Prefira seJnpre "Vinagre Brandenburg" .

Rua Joinville, n9 1.255 - Fone 72-0239

Jarap' do Sul _ SC.
Com Posto de Vendas Junto a Fábrica,

CiB.
.Um dia, Pedrini na Tri
buna, agressivo, soltava

impropérios às toneladas
contra o MD13 de Mane
ca, Maneca se levafltou

neca?" Maneca, então, �

:�como ninguém o segura-
va, passou ao lado de

, Pedrini e apenas comen

tou: "Nada, não, Nélson.
Vou tomar um cafezinho.

EVI SINSVAL - Nov./85.

O__....estánoaancodataTacià....

:2:BESC �

e partiu em direção a Pe
dríní, Como ninguém se

gurava o homem, Pedri-'
ni abriu os braços e gri
tou: "O que é isso, Ma-

.�.-

"

L a TI ç a m -e n t o
:i

. f
,

..

More bem, mere no Jardim Anai Paulcd"

I

1
j
.\

j
i
i

·1

Lotes com infra-estrutura completa, prontos pera construir o seu lar.
Lo.collzação prívtlegíada no NOVO Jar�gqª E��x:do, Biora com a pavimentação i

facilitando o acesso e valorizando o seu Investimento.

APROVEITE AS eONDlçOES ESPÊCIAIS DE LANÇAMENTO.

Informáções e Vendas COIll a garàDtia � setluran� de

·Emp;réendiDlenlos Imcbílíérícs Marcallo
Av. Mtl. Be$(I.r., 11" _ "e H.Ü" - .I� _ @j.j _ 11" M·<tJÄ(i

,

/
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'Fundado em 10 maiO .1919. coe 84.436.591/.0001 ..34. ,

Diretor: EUg" Victor Scbmöekel • Jom.Prof.DRT-SC
n9 71;9 e Diretor .de .Empresa Jornalística ·n9 20.'Mem
.'bro efetivo do Inst, Histórico e Geográfico .de Santa Ca
.tarína, RedatodMvio José Bl1IgII8Jo • DRT..sC n9214/
84. Repórter: Yvonne AoS. Gonçalves - DRT-SC n9
2l9/1l4. Redaçio -AC1minktração e Pnbliddade: Rua Co
ronel Procópio Gomes de Oliveira, n9 290 -_:_ ex.Pos
tal, 19 - F..one 12..0091 - 89.250-J-aPaguá do Sul..sc

Impresso em Gr.tilca Própria
'AssinatuJa para luaguá do Sul ••••••••• ces .30,00{)

,OuWas cidaclea .' •.•••••••••••••••••• 'Cr$ -�O.UOo
, .Nútn.eró 'AvUlso '

"Cf$ 800
Nümero ,Atrasado .•.....•.......... : Cr$ 1.000
iflepresentantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.
Lida, Tábul1l"-Veíeulenie1Comunicação:S/CiLtda. e Pro

pal ,PEqpUalida .Rçpresentações Ltda,
;&te Jornal é assoéiado a- ADIORI/SC e ABRAJOlU.

Relojoaria AVENIDA
Äs mais finas sugestões para presentes,

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

RELOJOARIA AVENIDÁ

Na Marechal.e na GetúUo Vargas

Funilaria laraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Atora "também aquecedores a

enHgia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fene 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relôgios, cristais, violões, troféus, medalhas e

ertigos ãnos para presentes em todas

as ceasíões.

LANZNASTBR fica na Mal.Deodoro, 364-Fone 72-1267

A moda certa .em roupas e calçados' está na

CINDERBLA..Vísta-se ·bem com a

moda V e I' ã o. da

CIND-EKELA

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

TERRAPLENAGEM VARGÂ-S

Serviçes ·tIe 'terraplenagem e aterros

TUBOS SA.NTA IlEUNA·
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nosl.

Rua JoioviUe, 1.016 - Telefone 72-1101

Fot,o L O s S
Fotografias _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 7!-01Ql
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CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

caíé está envenenado". - Elba de Me

lo imediatamente cuspiu o primeiro
gole de café que sorvera, olhando a

terrorizada o marido que se esterto

rava, .para logo cair ao solo, morto,

Desta. maneira o operário suicida e

quase criminoso salvou. sem querer,
a esposa. que procurou envenenar.

..•HA 20·Ai'lOS
_ As sociedades de Ibtrama e Jara

guá do Sul, irmanavam-file, através do,
.

consórcio de dois de seus mais des-
tacados elementos sociais.' O sr. Ro

dolfo Huíenüssler, empresário e eco

nomista, íílhe da Sra. Vva. Híldegard
Huíenüssler levava ao altar a senho

rlta Karín Duwe, filha do distinto ca

sal Senhor e Senhora.Alwtn Duwe. O
ato relígfoso aconteêta' na Capela �d
Noviciado da Barra do" Rio Cerro e os

convídados eram Jrecepcionados no

Clube: Atlético Baependi, à Rua Seme

Mattar, antiga sede do clube, já de
molida ..
_ Por não encontrar a janta pronta
e receber admoestações de sua espo
sa, provocadas pelo ciúme, o motoris

ta Denerval Barbosa, cansado e com

fome, comeu metade do nariz da mu

lher. Eudina Souto, segundo se sou

be depois, é estremamente' ciumenta,
e privava o marido de refeições ao

menor pressentimento de íntídelída
de. O marido, irritado com as constan

tes cenas, ia para o xadrez e a mulher

para o hospital.
...HA 10 ANOS

_ Um incidente de natureza discipli
nar obrigava o Juiz Paulo J. Simões,
da 2l.1 Audítoría da Marinha do Rio de

Janeiro, a suspender a audiência do
sumário de culpá de nove acusados de

atos terroristas, -enquadrados no art.
26.. da Lei de Segurança Nacional, .que
prevê pena de morte em grau máxí-

.

mo e prisão perpétua, em grau míni

mo. A decisão do magistrado foi mo

tívada porque o acusado Hélio da Sil-
va se recusou a levantar-se, por

ordem daquela autoridade, no momen

to em que inquiria uma testemunha de

acusação, em nome, do Conselho Es

pecial de Justiça. Em conseqüência, o

Conselho Especial de Justiça, constí
tuído

.
de quatro oficiais supertores da

MarInha, provtdencíava a retirada de
todos os acusados da sala das sessões,
tendo a promotora Maria .Yosé de Car
valho Salvador requerido fosse trans

crito na ata a .manííesta atitude de in

subordinação do acusado.
_ A peça teatral "Homem não entra",
produzida, dirigida e ínterpretada por
Cídinha 'Campos, que vinha sendo exi

bida no país há alguns meses apenas

para mulheres" passava. �a �. vísta

também pela classe masculina, rê1fun
do decisão do diretor da Cen.ura Pe
deral, Rogério Nunes, sob a alegação
de que o precedente podería ensejar
dístenções de "raça', classe social, re

xo e religião para espetáculos".

••.HA 40 ANOS
_ O cronista Mário Pinto Serva per
guntava: Quem elegeu Stalin? Ele
mesmo responde: "O mundo inteiro,
pode-se dizer, assiste às eleições - que
se processam na Inglaterra e nos Es
tados Unídos as quais tem a maís am

pla publícídade internacional: Ora,
Stalin está. no governo da Russía há
mais de 2.0 .anos, desde 2.1 .de janeiro de
1924, data dá morte de Léníne, :e. que
Stalin desde 1917 se fizera secretario
do Comlte Executivo do Partido Co
munista e

.

se utílízou dessa posIção
preciosa pa.a (icar como subst�tufo
de Lénlnee eliminar todos os seus ri
vais e competidores. Trotzky foi ex-

'pulso primeiro pará a Sibéria e depois
exilado. Zinil,lev, Kamerev, Radek e

outros adversänos foram eliminados
do governo. Nesse sentido, até Hitler
e Mussolini entraram para o governo
em seus países por um voto popular,
embora depois dessem e golpe
nas eleições e nas democracias. Há vín;
te anos StaUn está no poder sem que se

tenha noticia no mundo inteiro de
nenhum voto popular que o tenha es

colhido. Portanto, não há absoluta
mente nenhuma diferença entre o gó�
verno de Stalin, o de Hitler ou de
Mussoltaí. Todos os três organízaram
e viveram em regime de partido úni
co, de supressão de toda a liberdade
de imprensa, de todos osdireitos

.

dos
cidadãos e os maís">

.

. , .HA 30 ANOS
_. O cadáver de uma criança de 2 ou

3 meses era encontrado no ventre de
um tubarão pescado em águas próxi
mas da praia de Cojimar províncta de
Havana. Rafael Napoleão, um pesca-

.

dor,
.

encontrou a criança ao abrir o

ventre do tubarão que pescou, pesan-
-

do 2'10 quilos. As autoridades inicia-
.

vam investigações para o caso ante a

possibilidade de que se trate de um

crime.
_ Realizavam-se eleíções em 1955,
concorrendo os seguintes candidatos:
Para Presidente da República - Juarez
Távora, Plínío Salgado, Juscelino Ku
bítscheck e Adhemar de Barros; para
Vice-Presidente - Milton Campos, Jo
ão Goulart e Danton Coalhe: para
Governador - Jorge Lacerda e Fran
cisco B. Galloti; para Vice-Governador
Heriberto Hülse e José' Miranda Ra
mos: para Prefeito - Ney Franco e

\Valdemar Grubba. A história conta

'que, apesar de todo o empenho, ape
nas um de cada .grupo foi o vencedor:
Juscelino Kubftscheck, Presidente; Jo
ão Geulart, para Vice; Jorge Lacerda,
Governador; Heriberto Hülse, Vice
Governador e Waldemar Grubba, Pre
feito.

\
_ Noticias do Rio informavam que o

operário José Abel, casado, conversa

va calmamente com a esposa, quando
disse: "Vou morrer, . pois tomei formi

cida, mas você vaí . comigo, pois seu

PASSAGENS Al!REAS'E CARGAS VIA VARIG :e CONOSCO.

Organização Contáhil " A, ComercIal" sc Ltda,
Rua. CeI. Procopio Gomes de Oliveira, n" 290 - Fone '72-0091

Jaraguá do Sul SC.
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Mulheres do meio .rural reclamam seus __
direitos

Com o objetivo de cons

cientizar a mulher rural
da importância da .sua ä

tuação junto à comunida-
-

de. e despertá-la para' o

espírito partícípatívo, re

alizou-se no dia 29 de ou

tubro, o I Encontro de
Mulheres do Meio Rural
de Massaranduba, pro
movido pela Acaresc,
contando com a participa.
ção de 57 mulheres;, A

'programação constou: de
palestra generalizando ' a

saúde da: mulher e um de
bate de grupo '. sobre os

seus-direitos, coordenado
pela-extensíonísta SOCIal
Marelí -Salete Fâ{ra;é pe i,il
cóotdenadora regional. da

-:
_-

.
-

- �. .

,�.�----

Acaresc, Vitória Maria ca,,- ódontológíca e outras,
Stein.. encontros de casais e jo-
Quanto a, situação da vens e saber admínístrar

mulher no meio rural, a propriedade, bem como,

ressaltaram, dentre outras, atualização e maior parti
as dificuldades no traoa- cipação na . vida econômi
lho da roça e com a .edu- ca e social.
cação dos filhos, falta de
assistência médica, dis- .

criminação e falta de co

nhecimento dos seus (H

reitos, trabalha muito - e

ganha pouco, falta dê, 'ja

lorização, custo,' de vida
elevado, apontando, .co

mo .soluções e sugestões,
"aposentadoria da mulher
aos 50 anos, revistas .ins

.. trutivas e educativas, .pa
lestras sobre direitos da
mulher, assistência médt-

"------------------_ .._--_.-

�.

o INPC DE OUTUBRO

o INPC de outubro foi
de 8,88%, inferior aos lO,
74% registrados. em .

se

tembro. Com ísse, ':0 índi
ce sernestralIque servirá
de base para. os reajustes
salariaís dé':dezembrö. fi"
COU em 69,28%, -a segun
da menor varíação do êl..

no. Os aluguéis resíden-"
cíaís sobem 55,42% (::;e
mestral) e 111,99% (anil
al].

-

..... -.,. ... '5- .pAOINA12

Descontos especlals em toda linha de
jóias e presentes na

JOALHERIA "A PÉROLA"
RlJa Reinoldo Rau 289

Jaraguá do Sul
Fone: 72-1823

CARGASDIRETASPARA TODO BRASIL
.

r IlIAOA A NTC S08 NO 9J7 f'::iii\WAGNER Tränsporte< e Comércio Ltd•.�
CARGAS DE JARAGUA DO SUL E REGIÃO

PI SÄO PAULO, CAMPINAS
-

CAMPINAS· SÃO PAUL._O AJARAGlJA DO SUL
E REGIAO

doAgropecuaria
1,crvrctdor

Dístríbuídora exclusive das rações e concentrados "GUABI".
Mantém completa linha de defensivos" adubos, sementes

e ferramentas agrícolas,
Loja 1 _ Rua Joínville, 1.194-F. 72-0919-Jaraguá do Sul.

Loja 2 _Barra do Rio Cêrro _ Jaraguá do Sul -Sc.:� _ '---'

,Casa
Lida.

Clinico Velerinária
:SCHWEITZER"

DR. WALDEMAR SCHWElT ZER

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

Rua Joinville, nQ 1.178 (em frenté ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-0919 '- Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

'-- _ ... _. -------------'----

UMA FESTA DE
PREÇOS BAIXOS!
ri] I � , ; ! â ; t�),M;l.�.t;\rlM I I IJ

"

' ','
.

I

'o s Herdeiros da' Duquesa ,
,

52.ANGELO E GIACOMINA.DEMARCHI j
Ele nasceu em Rio dos Cedros, aos 29.08.

1891 e ela, aos 06,01.1893. Em 1923 compraram
do Sr. José Bonifácio aquela propriedade que bo�

je é do'Mário Demarchi. Até 1960 este casal pos
suía a casa maís bonita da Vila, exatamente ali
onde está a casa do Mário; era de aívenarta. De
pois compraram e construiram a càsa

-.

que hoje
é do genro Luiz Rosá.

'

Este casal criou esta família: Paulína, casada
com Daniel Prestíní: Leonardo, casado com Adé
lia Leone; Olga, casada com Osvaldo Kanzler,
íilho; Luciano, casado' com Emma Gadotli; Blza,
casada com Faustino Moretti; Inês, casada com

Eduardo Lunellí (ela foi sempre costureira); Ti

bério, easado com Zélia Bertoli; Haníbal, casado
com Edir Gaschor Mário, casado com Anita To
maselli; Adelaide, casada com Luiz Rosá e Ger
trudes, casada com Paulo Prestlní.
o casal sempre prestou serviços à comunida

de, sobretudo à igreja. Em 1923/1924, ás missas
eram rezadas na casa dele. Algumas moças sem

pre toram catequistas e alguns filhos, participan
tes de diretorias. Ele fazia funcionar um enge
nro de cana e rima' olaria, que serviu muito, à
muttos.

Ele faleceu aos 17.09.1971 e ela aos 20.08.
,1977, como exemplo de bondade e de fé.
(Próxímo capítulo: José Severino e Eduarda Mo"

reira).

• FRI<iORíF'ICO Ci U M'Z S. A.

ANO 40
1945 1985

PRODUZINDO ALIMENTOS COM Q.uALIDADE· E
HIGIENE, COM INSPEÇÃO, FEDERAL SOB !jº825
FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAçamS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORINTHIANS AQUI, DIA 24, rapuera, em São Paulo. A Ççm�
•
llNFRI3NTA A KOHLBACH federação Bras.!l�ira_ de Atletís-
TO�ll.do por base -a equípe da

-.�. .; _.=� '::'-� • __ -_. --._ _. -

mo, convocou nove - atletas co ..

'

.A.�:aB, com mais os reforços de .

-.' .. - '"

'�.::��� .--.-.--� -- . taríaenses parà-wrl1ciParem di-

Moacir, Celínho, Darci, .Davi,
.. ;�: ���_.'.'�"��:� -.-. "'-� -_......... .

as 9 e lO (hoje·:eamanhã),·- em
Carione, Beta Taranto e Ismar <".-' -�>� - - . São 'Paulo,": do 0a�:peonato, ßra�_

Lombardi, num total de 16 atle-
' ,.. -- -- ... , __ , '��, ".0 �;� -síleíro ·Juvenil, masculino e fe-

tas,::a Kohlbach parte para a 'r
J ..

:: ----.�,��. mínme.i-que --e�)ftta- eem..',a--·p�f-
tor�ação deuma equipe de Iu-

I - ." ..
, 2 �.i -, ticipaçãe·:·ê.6s.cille�f'eS-,.,at,leta:8

tebcf -de salão, visando a con- do país; 'nesta . .eat-eg6r-ia.. -Os

quísta do Campeonato Citadi- o prímeíro turno dó C�lJl�iOÍlíÍ_5,:;, sificãr�uil-S'� no'�rupo- 1-- a Mül- eonvoeades-- €J1.Íe-' viajanl'ln � ·0J1-

no,i-e. do Camp. Est. da próxí- to da 1 � Divisão 'de Amadores
.'

ler, 'Grúpo '21 a':' Ita-ja-ra-, Grupo 3 -tem, _ sãe: - "J-osé" H0-ffmann ,'Jú-

ma' temporada: O preparador da Liga Jaraguaense de Futê-
,--

o:P(ngttím -e:i ne-Grupo 4- a' Mir- nior, ·AHne- 'Figueii-ed0 e Môní-

t�dnlco é o Dr. Átomos Galas- qol, dando.umpasso sc�gUr�'J>�"� �s,sendO'�í:J!uê'�a.s'"qúatró vagas caRöcha-(Fpcilis);'RenàtG":F'unck,
�ri{ preplmi.dQr físico Ariovaldo ra o tricampeonato. Esta. p�rti:

'

. i,est�tes 'fOliam -deéídídas quar- e JUp!T�' ,da: Ç�:à.�à:? (B!���lla'�li'
d.O&;�'$antos, ässístente técnico da foi a' única d.��.�rod.a.4ã!,.� h?là : ta,feiiã;'ell4� Fantmen x Neusa, .. Màrlene" ·Bri!6 �,'oel;rtaê"·�,!,,,·,Beii:'�'
�Wéi.fo:':·-Maurei, supervisor . vi�ta .que ,Alvo��dél. ��'EitJ�,�â;,<. -}�ª�á&��P�eit.�.�.,�;:'Rudolf0' x : nardí fGl1a�ê(b)r;::C:latàieälfi .l�lda

Cn�:f:ruhkesiE�, díretcr de futebol foí adiada em Vlst� dO,:�a.'1.:t��-;.',' ��,:�J.:ê�l,;; � l��\.:x:�CO�Qza: 'Silva fÄ.rarãngti� êc;;;H:làt�
dé'i1A,alao, Walmor, José Garcia. po, enquanto que 0<��!Iog9,�, ��::���� �sSi���dafi;lir-ao Jogar" Kuhn. qu'e' conipêt�.2nGiS'·;n.o�.·�
�k'�'novà :eqüipê estreou quar, entregou os pqnlo� pé!,ra;9: &aß-,,· -;. ao��e",p.ç, dia-.�" 'Sabido qua- ·200 metros :êôm· ',J)atre.ir-as; a.-.-sal"

ta';:feirit-,·::ellfiéJitãIido em- Jara- .. pe!ld�, Rq.ra: .9�C) ;prejúq��!�;;,�'0-"��(J;"'t'�9P;fP:� :pa:t& �,-:EtéCisãö .. do to,em altúra�',�:"":','? l •.. ::'�' ;.0,-

gáà' (to :Sul,- no "'Aitur Müller", gramado do jogo� ent!:� �.���to-, ,titulo i;le$t�. temP"Gfäda., BO·LÄOf VIEIREN$E' :REPRESI;N"
a Seleção de Joinvílle, que no . go�vs·. _Se!�_ ..Q�· �tem�rpJ.::P�JR:·', ll:0lAFpep, DESfiDE-SE· ME� TA JARAGUÁ::'NO :ESTADUÁ:.L
dia 13 voltam a medis Iorças, Estadual Amador, Alvorada e IANCOUCAMEN1'E' I ESTADU� A Sociedade Esportiva .e Re-
d�sfã' feita na Manchester' Cata- Estrella deverã� j�gar, a :.�!�ida AI:._·-:":�c )<or' uma. ,làr�e triste e creatíva Víeírense.: 'representa-
rínease. Esses.amístcsos são pre-

. atrasada -na proxima sexta-fel-. . 'carrancuda par-a os botafo- rá o munícípío
'

de Jaraguá do;

paratóríos para o grande . jogo ra, día 15� que é f,eria�oJe';.,�;àn- güeiis,�si "ässim ,;Cómo o foi o pró- Sul, de 15 a 17. de novembro,
dd día ·24 de novembro. ne Ci-.: tes

. desta, ,a. classtficaçã() �,:,:�e::;tá;>
.

!prio_'�d.la,. cinzento .e chuvoso. no Campeonato Estadual, de Bo-

näsío .. Artur Müller, entre a assim: Cruz' de _Malta. 9j S�leto� . q.e�pate.�m; abertura de con- Ião, bola 16 cm, disputado. en�,

Kbhlbach e o Corinthians pall�"l
e Baepe�dí 6;'

. A�voraáa :e Es:." �. tageml'd�pachou .' as preten- tré sociedades, promovido·cpe,lél:.
li�ta" c.' com pl'eliminl,lr..entre . ,trella 3 e' _Botal'ogp ,2 Qonto�::, ':l?ões. 90 Bptafdgb de disputar o Federação Catarinense de Bo-

Kphlbach/DME VS. Seleção Mas- Neste domingo,. já i pelo. r�lp.rno, .. ,titulo; \ do . ,Campeonato Estadual cha e Bolão. A Vieirense tem

cqlina de Blumep.au" na llló"dali:-, duas partidas apei:las: Alv9'radil-;'. A,rrii�or·. uPa públko que pro- se sobressaído nos' últimos cin-

<;I.ade::.de, '.volibol, . jniçiap,do� &.S �
x Bél.êp�!idi 'e Sele,to x E�t!:�H�;: porº-io.Q.o.u,�Uina: anecadação. de co anos nesta mödalidad� � mtüc,

ah30.. S�gundo Ehno. José Le J;l'Z i , f,olgando Cruz de ,Malt� El. Bot?-� .. ,e,c::r$ :t6t?�:"000 pFesençiou a des- tos de seus bolonistas integram

p�.esidente da, A.A.Koh}�ach, os Jogo, que deverõ-o: jogar no:, q.�a_ -

,p.édi4ª: c!_o representante de .Ja- a seleção çle 'Jaragl,la do 8141:.,
ingrßssos serão vepqidos depo-. '15. '-.

-- .

.

.

raguá do Sul, -: diante do Sete que nos últilílOS Jogos Abertos,.
is: do. dia 10" ao preço de, Cr$

.

,JARÁGUÁ NO 'ESTADUAL DE de Sétembro1 de 1}raço do Nor- por exemplo, cumpri;u um. ' QOl;n
5 iInit. E ,após o amistoso, a. co- VOLJ"I';::OL" MIRIM/POMERODE. te, que ,,fiço� co� a vaga , em papel, sendo desclassificaqét ,�o;;

misßão técnica se reúne P!lra,a- Começóu.'ohte'm, dia 08, no vistá 'd�"vit{>ria, em seus domí- mente na soinatória:·�e, pétlitp.s·�
vaiiar a nova equipe e, reciclá-

'.

Ginásio" Municipal de EI!!Portes.: ,lilas, :no'.'domingo. anterior. O MUNICIPAL DE FUTSAt CQN-
-la, se necessário for. .

de Pcimerö<ie, 6,,' I
.

Campeonato: 'Botafog,(l.:: :perdeu: a vaga pela TINUA EM GUA:Q..AM•.Jll!'�A<: 5::1

VIL4 LENZI E INDEPENDEN-
_.

'Esfadüarde. V6lrbql Mirim Ma� :'�Ptópiia: dis:plicência de seus a- Seis partidas deram s:ontin�lir;
DtNJ':E' �DECIDEM VARZEANÓ : culinó é Feminino. Estão:"7.parJi- ,. tacante:s, ch�gando até mesmo dade . ao VI Campeonato Muni,!

!C9:IIl 32 equipes participantes, cipando deste certame" ,QS ohl- .' a� desp,e:r.diç�r "um pênalti, bati- cipal de Futebol de Salão 85/86,

iniciado no dia 15 de maio, chec bes POIíieröde;',: AD Bhl" AR}) .\do," pelo'.experiente Moacir e da Divisão Muniçipal de Espo!�
g� q:O fimÍl neste domingo,

.'

no Chapecó,:' Polidoro ,�nija�l='� <:lJafpn<d'��':pelo' _goleiro adver- tes de Guarqqlirim, esta seJIla�:
Estádio � Max Wilhelm (se 113.0 SER Sà(iia' :e'� l.}:A.Kohlbach,

.' \ie . .;sáriQ.-;:'A vitl)ria, a estas altu- na. E na próxima, seis outras ·es,

chover.): .0. 3q Campeonato Mu" ·'Jaraguá �do' Sul,- sendo. 'qUEt::.-of!:_-: : . ..,ta�.::d.p1e�.f.�j a ".prorroglliç&:o .: \'?.. ·tão prqgriilmi'ldas: jli.q,·l i �.; Pre-

nicipáf Varzeano/85, da Divi.s5.o tem, .dia '8,. à �ohlbach':: enfre:p� ','< .:r��c�f),!:l.e:f.i:9.: aS::,à$Pe.;rancas. MÇis feitura x' '!{i-Kaska,
.

Bäm
..
-p-iê'ço.

Municipal de. Eipcirúis. Vila to,: a'ARD Chap;ecó ..pe.la �ª�. ",:;apeSAr' 'eie �,-\do-, "0 'Bºtafogo .. re� x Móveis Weber e
..

PrÜsse
.

X

L�nzr e Independente adquiri- nh.a e '�omerode a nOIte;," hOj:;;:, ':' pre�tou, .JP;uitQ::M.m- o munid· Estofados Marines; 'dia 13 - Bd-

rám a condição de disputar J di� 9, as 8h, Kohlbach.' x Sa�la: 'pio no EstaduªL merindus x CRE, ARG-lI x ARG::
mula. O Vila derrotou o F!o- e as 17h, Kohlbach x' AD .Bill.:: .: PJ\SQUJST&, ,E (. ,JUDO MOVI- I e Confecções Neusa x

1

Fruet.

ie:sta".� ..
a O� .�nC{Uanto Qanari- ;,.E� n.�� .d��ingo). ás 9h, .P�lldtlro .. ::�ENJ���� � ·ESCOL�RE�. P,or outro lado, .p�19 tnt�rm\..l.ni-

nbo e Independente empat�r;lm ',SantIago x Kohlbach. .'. ''0, A
...QI.Vl��1) de Educaçao _h� cipal Extra-Oficial da Líga' Ja-'

a;,2 gQls:'J,lQ t�i:npl) normal. 11lZl.S
..

: � .Kohl��c}.).._ deb,:t�. �o 'est�h' ssi.ça;:,g:D�§pörtos· da 19(1 Ucre,_ ragua�nse de Futebol de
e

Salão,
nà cobrança da segunda série dual de vohboL mmm;.' O-l1�t:.: .. -abfittidia;<:·1 �e encerra neste sá- . dia 19, ·em Guaramirirri, Móveis

.de pênaltis,. o Independente mostra que ·em· Jaragua' do �.=?ul.· bado, ßi� 9, os'YI Jogos El)co- Weber 2xS Coneza, 'e ARG :3x3

gal1-hou, 2 a 1. Assim, às 14 ho- se executg também UJ,ll:. tra�p..-- l-a.:l"�� :R�g.�{)nais de Basquetebol, AABB; ontém à noite, em·· JÇI-:
ras' deste 'domingo, em disputa lho de base. O �u� fOI mu�t? , .. cat�gQr:}ª� �irilJl e Infan.til. no raguá !io Sul: as 'mesmas' eq\.Íl"::
do

.

terceiro lugar,· jogarão Ca- lamentad? .

pelo tecmco AnZl- Ginásio ,,-,$.:' Esportes Artur Mül,' p�s: volta:ram :' a medir "forças�,
narinho x"Floresta e, às 15h30. nho e dmgentes da Ko�lbach" ler,. ,No. total:j�ãq.2� partidas, de onde saíram as. diias,.füialis�
a grande decisão do título, ':!n- foi a não ,realizaç�o, pe!a Liga,' diSp��a.âãs J�el()ß ,seguint� co- tas, par� a deçisão ciô 'títul�:
ire Vila Lenzi e ind�pendent.e do Campeonato' Clta�lPOi , ,pr�- lé�ös" e' esttolas:. Apdon BaUs-- . SILVIO EWALD E. O CAMPE-

qúe' pela vez primeira chegam judicand� sob�emane1I4 ,a�eqw-
-

ta" 'Dua!t� Magalhãe�, São Luis, ÃO ESTADUAL· DE . CIÇUS.MQ.
a firfalís&ima. pe, que mvestm na .rrlOdah�ad(!, '. Escoléi'jar�guát' Giardini Lenzi. O consagrado' pedalisfa. js!l'a�
A ,premiação constará de: em t�d�s as,categonas.· .Holappo. ,Gonçalves, Migu�l guaense Sílvio·Roberto

.

Ewa]d.

campeão _. troféu, medalhas e
PELADAO DE FUTSAL ENTRA

I
Couto, Hêleodoro Borges e AI- que compete pela SER Tigr.e�

um boL vice-campeão - troféu NA RETA FINAL mirant� Tamandaré. Já no ·dia de JOinville,. sagrou-se dQIl:ilngÜ;
, medâ;J,has e um porco, terceiro t�

. � 39 Campeonato Aber!o Mu- 14, 9uinta-f�iriil com início· às na Capital do Estado. campeão
quarto lugares _ troféus, ofere- mc:pal de Futebol de Salao. (Pe� 8 hora�,. _SßJª�?:-i:!Sput�do �o eln- estadual do quilômetro cóntri;l,

aidos pela Prefeitura, O .:l,rti- ladao), da DM� e da .LJF? .en-, be :?-!}e�o B:ã�pendl. o 1· Cam- relógio e campeão estadual de,
Iheiro receberá' troféu ofereci- trou na reta hn!1l. NO s.,,\ba�lo!: pepnato, E$.cölár de Judô e. no velocidade: Sílvio é hoje, .

1-r;s�

do pela Gazeta e o goleiro lIle- di� 2,. jogaYª,m 'Pbsto M-?.s.er, ?x2: .' dia 29., .�c?-nteçerá €) 29 Fe.���val paradam.ente, o melhor ciclis·"

nos vazado'. o troféu "CorrelO Muller Transpor�es. Italari} GX! :
.. de ... GlnasJrça Esc0lar COl�' 10 ta. de Santa Catarina nSl' SIJ�.

do Povo'" ganhando tarribéiü Z�nta Ping�im. " 3�iO Il1dury.çlk,:'
.

, escp[éis, i�ci�nd.o " às �5 .):l.of.l�'. categ.oria,· graças .a sua dedi:-k

troféus o· atleta revelação e as Mutes 2:x1 Satellte,· Neu;z;a, .1,:�>" '.
no ArtJ.l_r Muller. Serao apre- ção garra e amor ao esporte

equip-es campeã e' v:ce de di.:;- Fant�en, '.Pioneiro� 4�? cJ�erli;1,
.

.s��t�dos n���r�s de �inástica do pedal. Transfßrido a Joinvil-

cipli.na, _

' Sup. Lenzl 2x2 VIla Rudolfo. e, nt�lf�' gl)1aS�l�a artlsticd e Ie no início do _ano pOi' iorç<l

CRUZ DE MALTA É CAMPE.I\ Coneza.2x6Searfl· Na. segul}.du".. ��na.s!Jca acrobatIca.- . da rescisão de contrato da We�
DOi TURN<:.1PRIM_EIRONA� . -fe.�ra dia 4 . Pósto ��os�r :.��1 '.. CL�;R�CJ3, �UHN . NO CAMPTE:- e por falta de quem o patroci-

Com o empate a um gol, elo- Muller Transp.' (� Muller, V.;!l�, .. ONJI\T?:: IlRASILEIRO/J.UVENIL nasse, agora inic,ia-se um trabd�

mingo à tarde diante do Seleto, I ce� na prorrogaçao), 2;?ll[a .....x,J. �..A .cpn���lfada e festejada a� lho para trazê�lo de volta a Ja�

em Guaramirirp., o Cruz de Mal- ' ItaJara, Indumak Ox2· Pmg:tum e ,Heté).. S:la�l,c� Kuhn, de Jaragua raguá, residindo grandes espe"

ta conquistou .de -forma invicta I. Satélite. 3x3 M!rtes. Assim: '.elas- :q,� S�1;'\ ���!' competindo no 100- ranças de qu� ��l_ .. a���teça.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o problema, da falta de os próprios consumidores Plâriasã; exigii;ldó,' a 3m-.·
.

•

.

c. o viajante. rodoviário' que·se dirige à Cur1t1ba, á�ua, em determínedos poderiam colaborar para plíação como um todo,
.

depois que dei�a a BR-I0l, 'chega a conclusão de que horário. do día, será u- minimizar a situação ora investimentos .da ordem .

pela perfeição do astalto (até a bem pouco em esta- ma constante �os próxí- existente, instalando' re- de ,Cr$ 2,5 bilhões .. Está, "

do lastimável), o fvllnistro dos Transportes deve estar mos meses. A declaração- servatóríos (caixas de á- prevista, também a \ COßF.- :

morando, no Paraná. Affonso Camargo Neto realmen- é do diretor interino ,do gua) e evitando ao máxi- trução de um terceiro re

te deu mostras, de como se deve fazer quando se é Samae, Francisco Rodrí- mo lavar carros e molhar servatórío, no
'

conheci

(e não se "está") Ministro. Aliãs, 'recentemente abor- gues, ao "Correio do Po- as ruas e calçadas, além do "Morro da AABB", pa�·

damos a visita do Ministro _a Jaragué do �u. e a ma- vo",.� ao revelar que o de verificar se as insta-
.

ra atender a, 'rua Jotnvíl-

nlíestação do Senador Jorge BorÍlh�usen, duraate o consumo é muito superi-: Iações 'não têm vazamen-
. le e adjacências.

.

encontro com as bderanças, locais e. regtonaís, A se or a demanda, ocasíonan- tos. A autarquia municipal,
transformarem as previsões em realidade, a partir de do a falta do líquido, O Samae e a Prefeitura conforme Francisco Ro

mato/86, terá cheaaf,lo o momento do então MiniStro principalmente das 10 às 'estão' executando, em drigues, possui 150 qui
Bornhausen :botar e,m dia.• nossas rodovíes.. 14 horas, quando o con- conjunto, a ampliação da lômetros de rede de á�'U�

. ,A atande imprense na- síl publicou matéria 80-' sumo � maior. Ele expu .... Estação de Tratamento, .' e 6,494 Iígacões.. sendo.

eíonal. eitá descobrindo, bre o m\lnicí-_p10.. J\.i9;r�,,: ca, e.sta' f�l�a de"�llua·:c.?'"
.

na Epit��io .. Pe�soa. ,As . destas 231, índustríaís. 'e"
que.Jaraiu• do. Sul exís- a Veja, CQm tiragem .<1e mo Teflexa da :produçao obras físicas estao adían- .6.722 econqmias"res�den�:
te. O·projeto turismo Iér-

.

600 mil exemplares, pau-
. da. Estação de:: T�at�-' tadas e, a parte el�trica e cíaís. Hoje, .são 3:4 4ül

reo ganhou generosos es- tou reportagem sopre J.a�, mento de Agua .�� 14 �l-' hidrául�ca ja estao com 'pessoas, atendídas �lQ
paços em: jornais e re- raguá, onde aborderé, t�segundos, . ��fiCl- os projetos prontos, a Samae; Jepre$.entélnQ9· a

Vistas�de· .. renome, e do- principalmente" a ínexís-
cíente pa�a dar v�zao lIO espera ?OS recursos que proxímadamente 80% da.

mingo, o Jornal do Bra- tência de desemprego. consu.mo, que tem aumen- o pre�elto Durva.l. Vasel .população urbana do mu-".

Seguramente uma das maiores rendas per-capíta
tado m�ito. t

tentara em Braslha, no nicípio.
.. . ,

do Pais, Jaraguá não é conhecido no próprio Estado,
FrancIsco, acrescenta

por íncrível que pareça. Em contacto esta semana
que o 'problema s� resol

com um mldia de agência de publícídade da Capital,
verá q�ando da entrada

sobre uma programação publicitária, o distinto teve e� f�clOnament� da am

a petulêncía de pedra onde fica Jaraguá. Sentiram o
. phaçao da Esta?ao, que

drama'. Somos os primeiros e continuamos entre os
elevará a cap'acidade de

últimos produção máxima para 112

O ja�aguaense Palibio ' candidatos a Prefeito e
litros/segundos, "snfící-

Braga, filho do "seo" V' P feit dí t
entes para os próximos'

Ice- re eito,
,
ISpU ou a cinco anos, de acordo

Bragutnha, é candidato, a indicação de Vice, con- com as previsões". Frisa
deputado federal pelo seguindo 40% dos votos, o diretor' do Samae que
PDT do Rio Grande do depois de campanha de
Sul. Políbío, na conven- apenas 60 dias. ' Agora; Associação
ção do partido em Porto está em campanha pera di 22Alegre para escolha dos deputado federal. ". la

,

o Partido da Frente Liberal inaugurou esta sema- '. Uma nova prévia: para
na a sua sede. Fica na Domingos' da Novar defronte a assembléia de, fundação,
a Farmácia do Sesi, onde mantem expediente durante marcada para o día 22
um dia por semana, às terças-feiras. Segundo Décio de novembro, aconteceu
Piazera, o PFL. agora tem um 'loCid�próprio para reu- ontem à noite, no Salão
niões. Enquanto isso, continuam as adesões e as HU- Cristo Rei. A nova Asso
ações, que deverão deslanchar a partir de 15 de no- ciação que surge, objetí
vembro. va a proteção

.

do meio-
Esta data, aliás, é tida· dos ao PDS já teriam con-

.

ambiente, defesa do con

como um marco para mui- versado com o prefeito sumidor e d�fesa do· pa
tos' políticos. Dependen- Durval Vasel e firmado trimônio histórico, pai
do dos resultados das e- compromisso de ingressar sagístico, arqueológiCO,
leições, muita coisa vai no PMDB, engrossando turístico, artístico, geo
acontecer. Inclusive co- ,as suas fileiras. E isto gráfico e afins de Jara-

menta-se à boca peque- espon�aneamente, reve- guá do Sul e do Vale do'
na que elementos liga- lou a fonte. Itapocu. Terá uma atud-

Em Massaranduba, sábado, na.inauguração de do- ção ampla, e dela poderá
Is telefones públicos-muito' criticados pela má locall- participar qualquer el�

zação - até parecia comicio. Centenas de pessoas com- . m�nto da sociedade, que
pareceram e lá pela� tantas, vereador do PDS, na festa preocupa-se com a sua

do
.

PMDBi quando discursava, foi taxado de "vira Ia':'
.

cidade e com a sua ra-

ta" por alguns' assistentes, revoltados. gião.
.

O Delegado Regional locam placas de outras Ide Polícia, Dr. >Adhemar cidades, livrando-se, com
Os contactos poderão

Grubba, revelou que e- isso, das multas. A dóna
ser mantidos com Q Pro

.xistem em circulaçãó em Justa, no entanto, está
motor de Justiça da 1 a

Jaraguá do Sul, de 15 a de olho e breve vai. co-
Vara, Dr. José Alberto.

20 carros; com placas fri- 'locár as mãos nos contra-
Barbosa, pelo telefone

as. Os pintacudas, para ventares. E aí não adian-
72-0078.

aprontarem as suas, co- ta chorar negada. Poupança
... Nosso burgomestre Durval Vasel, participará de
01 a. 05 .

de dezembro, em Salvador, Bahia, do Co..... Meridional
gresso

. Nacional dos Municipios, cuja temática, dinA.
mica e variada, é do seu interesse. C(!)m, certezé\, o

Prefeito vai aproveitar e procurar nos búzios de um

pai-de-santo, um lenitivo para afastar' os "pesadelos"
politicos que lhe rondam a cabeça. Nem mais, nem

menos.

RALAS E cAF1! S ASS E

O PRAZER DE FAZER

BEM FEITO,.

P�OVEI

O Banco' Meridional,
visando ampliar o seu le

que de operações, im

plantou no dia 10 seu sis
tema

. de poupança, exis
tindo grande" expectativa
para o sucesso do empre�
endimento também em

Jaraguá do Sul, pois a

lém das garantias ofere
cidas pela própr�ª insti-

. tuição, o' poupâdor pós
sui garantias do Govérno
Federal. Leia na pág. 1)9.!

�

I
f

"

SHOW MUSICAL E FESTA DAS FLORES'
SERÄO ATRAÇÖES

A Prefeitura Municipal, Secretaria- de Edu

cação, Cultura, Esporte e Turismo e Caesar's

Club, promoverão no 'próximo día 23, no Giná
sio de Esportes Artur 'Müller, ainda dentro dâs--
comemorações do Ano Internacional da Juven

tude, um grande show musical, a partir. das 19

horas, conforme. o "Correio do Povo" an�ecipou .

em primeira mão. O evento será aberto pelo.
prata da casa Usina de Força, posteríormente a-

.

presentar-se-a o Grupo Griffes, de Blumenau e,
no encerramento, o Marca, Registrada,· de São
Paulo, que vem se destacando nas paradas' de
sucesso. O ingresso antecipado custará Cr$ 10
mil e na portaria do .Gínäsío, Cr$ 15' mil.
FESTA E BAILE DAS FLORES

Abre-se oficialmente quínta-feíra, dia 14; a

Festa das Flores/85, no Parque Agropecuário,
permanecendo aberta a visitação até o dia i8,
promoção do Círculo de Orquidófilos, com apOLO
du Prefeitura. No sábado, dia is. na SOCiedade
25 de Julho, o Baile das Flores, estando a ven

d.a as mesas, ao preço de Cr$ 40 'mil, na: redação
do "Correio do Povo" e na Secet.

.

Posto da'Vandas
Cbapéus, ,bonés vizeiras, céUllisas, shorts, bernll�

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

ALO AMIGOSI

O Natal está aí. Que tal uma
assinatura do "Correio do Povo"

para um cliente, amigo, ou

familiar? O presente será
lembrado o ano inteiro, com a

melhor informação regional. Faça
a sua nova assinatura pelo preço

\, antigo.
Ligue para 12-0091, ou na Procó

. pio Gomes /290, junto com o Es
critório liA Comercial" .
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