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GI eva' t8rmina B r
RedeGlobofez:grafà��!li",?

A Rede Globo de Televisão, via RBSTV, gra..

vou esta semana com o prefeito Durval VaS�I' e
com o presidente da AssoCiáção

.

Conierda.t' e:
Industrial, Oswaldo P�reira, a reportagem

-

qu
eserá . exibida no "Pantástíco", num dos próximos
domingos, mostrando as potencialidades do mu

ntctpío, principalmente a mão-de-obra dísponí
vel e a inexistência de desemprego,' fato conside
rado' raro no Brasil. Tanto Vasel. como PereIra, _

. enfocaram o grave problema da falta de' habita.
ções disponiveis no inunicipio, o que tem trazí-

O prefeito Durval Va- do dificuldades às empresas em contratar pro-sel esteve muito preocu- fissioilais.
'.

-.'
pado com o rumó.da pa- A reportagem pode até ser exibida amanhã
ralízação dos enfermerros ci noite, porém, o maís certo é que o será no do-
e as suas consequências. mingo subsequente, E a propósito; o colunista
Muito embora reconhe- -- Zózfmö, do Jornal do Brasil, em suá.�precladàcendo que são mal .remu- coluna, teceu comentário sobre o' tato: ."A c1dä:.
nerados e que a reívín- de de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, é de-

O clima em Jaraguá dícação por 'melhorias tentora de uma marca certamente. inédita na re-
esteve tenso durante a salariais é justa,

.

o Pre-: cente História do Brasil .Em .sua população não
paralização. Sucessivas feito lembrou que· constí- se inclui um só desempregado. O que, aíías, crioureuniões entre a direção

.

tucionalmente, nos ser- um novo tipo de problema pará. _as empresas Io-.

dos hospitais e os gre- viços essenciais e de s�- cais, obrigadas a importar .mãc-de-ebra de outras
vistas foram' mantidas, gurança nacional não po- cidades próximas. Jaraguä do Sul, quem diria,'
sempre esbarrando no pe- de haver greve. Lembrou ainda acaba no Guíness Book of Recorda",
dido de um ano de esta- qus também tentou um a- \.., ..J

-. bilidade funcional, con- certo com a 'diretoria dos
'

t-:

d
'

síderando �rdo. Pelo hospitais e/acusou '0 ce- Norne à' nova ponte. é rejeita o.
A Prefeitura de 'Guara-' andar. das"'negoclaçõesí vemo de Estado 'de omis- Po,r não haver atingido . gíni rebateu a-s acusações"mirim, já iniciou o cal- sem acordo, decídíu-se so e de ter proibido a -po- dois terços dos votos pa-. afirmando', que sendo"

.

acamento a paralelepipe- decretar Ö caos dos hos- lida de intervir, garantín- ra aprovação, foi rejeíta-' votação s�r�t�,,�ni!lg'\l�mdos da localidade de São . pifais do Norte -do Estado. do assim a' segurança da- do o projete-de-lei " que, _.- peda- ��Saf.< nimgaém dePedro, em Guamiranga, a- Em determinada fase da queles que queriam tra- denominaria, de .IIJoão . ter votado -

éi.' favor
-

"oupós os trabalhos de infra greev, os dírígentes ehe- ,b!llha�. A não
.

interven- Franzner" .a ponte em con- contra, a mesma opíníãoestrutura, atendendo, des- garam a cogitar até. mes- çao na greve fOI uma de- ereto armado que liga: o de José Gilberto MeneI.ta forma, antiga, -rervin- mo o fechamento�'�o� terminação expressa do Jaraguá Esquerdo a rua Para Amoldo Schulz. o
dícação daquela comum-

.

nosooômíos, caso os 1b.:'- governador Esperidíão.A� Angelo Rubini, na aitu-' PMDB já tinha discutidodade. Da mesma forma, os cidentes continuassem por mino
ra da Argi, de autoria do antes a votação, por-'trabalhos da ponte da r·-........--__;.,---------------, vereador-presidente Ade- tanto, estavam cientesEstrada Bananal, de .i por { .

...

mar Braz Winter. Foram da rejeição. Lauro sléilO metros,
.

em concreto F.--XPOSIÇAO DE FLORES NO AGROPECUÁRIO
8 votos a favor, 5 centra, bert lamentou a não apro-armado, sofreram

.
contl-

.

' ..

.' Foi aberta oficialmente quin-
1 nulo e 1 em branco. O vação e Heinz BarteI, cl ..nuidade com o bom t2ID-

. ta-feira à noite, com a pi'e-
fato gerou um clima

.

de tando a relação de lUa$po reinante, de aCQFdo sençà de autoridades,
'.

convi-
mal estar' e muito revol- a serem nomip.adas, .

pu-co·m o ·p·refel·to Jo·se·' ·de dados, expositores ,e do . pa-
W·

.

bl'
.

·d· "C" dta de . mter, que con- Ica as no orrelO o
Aguiar, que remeteu _ ao trono o�icial, Erililio da Silva,

fessou-se decepciollêldo' Povo",. criticou que e-
Legl'slatl'v'o proJ'eto d·",. ··.-1'�- a 3" Exposição de Orquideas, h d

.

'·t
.

ç -

com compan eiros "

e sua XIS em pessoas que nem
classificação e aumenlo Bromélias e Plantas Ornamen-

bancada (PMDB), a quem são .daqui e _estão rela-salarial em 50% ao fun- / tais de Jaraguá do Sul, pro-
atribuiu' a votaç'ão con- cionadas para- s�rem ho-

cionalismo . público· mu- moção da Prefeitura, Secet e
trária, afirmando �1lie da- menageadas, em d.etri-nicipéil ativo e inativo. O do Circulo de Orquidófilos. Ontem, sexta-feira,
qui por diante. ua barra mento de quem realmente

piso hóje é de Cr$ 900 teve uma boa afluência de ·público�. dévendo per-
vai ficar difícil" � l{ue merece,

'1 't
" m·anec·er a exposição aberta até segQ.nda-feira, dia I

.

.__� --mI I com o aumen o,

$ enquanto for presic'ente. MAIS TELEFONESO Executivo encami- 18. Um ingresso simbólico de Cr l' mil está sen-
"essa ponte ficará

-

sem
·

h
.

l' do cobrad,o.·
. nome". O Presidente re-

Está prevista para bre-·

n ou pedido' para a lena:-
E' n·es.te sábad.o, na Soci.edade 25 de, Julho,.�m ye a instalação de um te-ça-o d vel'culo que "'erve lacionou também uma re-o .'

··8 b ii d fio es e concurso de Jai l.efone . público, tipo or(>-o Gabinete d.o Pr�feito Ja,raguá 4,. o a e as r -
-

.

-

união havida no final da
nha musicado pela Banda Real, de Pomerode. 01- lhão, defronte o Portal de

.

e aquisição de um novo.
.-.to c'andidat.as concorrem (leia p.ágina 2) e.· a

semana pa�sada com o
Compras de Jaraguá .do,carro, assim comopro]'e- I t Prefeito e Secretário, com
S 1 d··' G

. m·esa custa Cr� 40 mil. A Fé.sta .das. F ores es a se . u, na IVlsa com ua··to 'nst't I' 'a �ontri '1-' a. bancada, ao episódio,que 1 1 U L
.

_..

tornando uma tradição em Jaraguá do Sul, que (;0- . ramirim. O a.núncio ..3 fl0buição de melho�ia-e coro-
me'ra ii despertar para o espetáculo de rara bele-

'1'
quando certamente o as: Chef�' do Exe'cutivo Mu.Pra de cestas de natal e",'"

Ab' sunto foi tratado. '.

1
..

A 'f.', .:,"
l' t·,·,··· a':

. <

-za mostrando sempre no mes de novem roo " mClpa! que conseguw ogen,eTos" almen IClOS par 1
.

'
. .J_.... O vereador OrivaI VE:;- benefícios junto .a Telesc.os servidores municípais.'

'.'

.�.-.':"<,";":-.'_;__'-._-'-.";__�_---:----"----:":'"''';__:-:-'''---::':'�:'"2:.:'��;;..........__� -,__",",:",, --:;,__�-:__

tODSidar.8 lUgar sagrado. Não desmate • Artama decorando ·'Oj88.'

., A greve dos enfermei
ros," deflagrada no dia 4
e que acabou atingindo ou
tros funcionários da rede

hospitalar do Norte' do
Estado, terminou quarta
feira, após' a assinatura
do acordo, às 21h30, en

tre representantes dos
Sindicatos dos Emprega
dos

.

e Patronal, na pre
sença do presidente do

- TRT, José Moreira Caccí-:
ari, Foram dezenas de ho
tas de negociações _

até

que se chegou ao acordo:
.

Os funcionários terão um
aumento salarial de 76%
sobre a remuneração de
maio deste ..ano 'e 2%

.

de
aumento real,· sobre o

-

salário em vígor a partir
de l° de novembro. O
piso salarial ficou estabe
lecido

.

em Cr$ , no mil,
·

90 días -de garantia de
emprego e desconto dos

Guaramirim

HI·ho d'água,

'hospit�:is �. volta01' a:' lUnelon'8l
dias parades das férias.'· muito maís dias,

.

dado os

logo após a assinatura elevados prejuízos,
.

prí
do acordo, Os piquetes' à�- vando a comunidade -de
portas dos hospitais ío- internação hospítalar.:
ram desmontados.' A população, que foi
Os

.

dóis hospitais .de Ja- quem maís sofreu com a

ragüá, devido a grev e, greve, ficou privada de

parelízaram as suas ati- atendämenüo.
vídades, por, medida C::lU-

telar, reabrindo. as portas GOVERNO OMISSO
- na. manhã de quínta-Ieíra.
com muíta falta de

.

fun
cionários" muito dos qua
is não Cientes sobre 9
término da greve; na noí-

.

te .antertor. "

.

CLIMA ··TENSO
.
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BAIJ:.E DAS' FLORES lo, de Orquídófíloa de Ja
Acontece neste sábado, raguá do Sul. Concorrem
na Sociedade 25 de Julho ao título às bonitas ja.
eP baile e concurso raí- vens Cristiane Magali
rlha das flores, do Círcu- Marcelino, Márcia Luiza

ESCLARtECIMENTO
o SÊRVlÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE

ÁGlJA 1: �Sl:iU}O - :::'AlVJAti - de .rerazue ao Suí.:
esciarece aos seus usuanos que, a azua cnsmbei
da neio seu sisieme ce aoastecnnemo vem rece

benao tratamento ececuaao. controle de uuannade
com arienses IlSlCO-qUImlCa e óactenorozica oe
rouna .comorme estabelecem as leiS sannanas.
t;�sas ananses 'têm-;nOJ incicado que a azua tra
tada liIelO lSAN!Ab e iomecica a- 'DUPUlacao encon

tra-se centre aos' padroes C1e potabnídade, coator-
,

roê no��� eSlabeleCldas pelo Mmieteno ?�. Sau
dê e'... não sólilelItê istOi- mas, tanroem, e de onma
C1ualídaclé...

'

� _ .

Reçonheeemos que, no final do mês de outu-.
bro, éin à12uínäs resídênclas, á á2ua apiésénfou
1ÍIIlâ cólorecão escúra DOI um curto nenodo. voí
tendo ao normal em sesuída, Essa aíteracäo ne
-ouaädade. de ordem física, ocorreu devido a um

romnimento na Adutora que ficou sem ázua Dor
alzumas horas. sendo aue ao ser aduzida azua no

vamente, a mesma arrastou conSIQO o material
; íncrustante ímnreznado nas paredes internas da
,

Adutora. adcumndo assím uma coiorecao escura.

Informamos que esse fenômeno não trouxe
nenhum risco quanto a sezuranca sanitária da á-

I, Qua, DOIS procedidos os exames bactenolózícos
nos tériiiinéús de rede, os mesmos comprôvaram
total ausência de bactérias do !lrUDO colífórmes.
índioadores de contammacão de áaue.

remos recebido acusações através da. ímnren,
sa d� que a aQua apresenta uma coioracão leito-

, Sd devido aos produtos químicos 'utílízados. In- -

f'Ö'fmÇiÖióS' ciíié tãl coloração não tem nada a ver
com os produtos utilizados no tratamento.. Dois
estes não tem tal poder. Essa coloração é provoca
da Dela .aíta turbulêncía da áaue em locais de al
ta pressão dinâmica, nas residências que não pos
suem caixa. d' áQua.

Olltr<;l;DolItö'á considerar é sobre a cuantlda
de de áQua. Sabemos aue em alQuns locais distan
tes onde a' cota é elevada, há falta do Hquido du
rqnte 'o dia, aparec�do somente a noite. Para ::;a
nar este Droblema o SAMAE dispõe de proieto,
onde serão substituidos e implantados um total de
20.000 metros de rede. TambéI1t, será executado Ó"

- 3° reservatório com capaCidade de 750m3. com a
resDectíVGl Adutora de 2.5_Omm e extensão de
1.770 metros. Encontra-se em fase adiantada a e
xecução da Darte civil da nova'Estação de Tràla
menta. aue irá aumentar' em 51% a Droducão de
,âSlua: tratada. ., ..

Sendô essas às· informações Olle disoúnhamos
.,ara o momento; somos Qratos por· sua atencãt) e
compreensão.
JaraQuá 'do Sul (SC), 01 de novembro de 1985.

FRANCISCO RODRIGUES
Diretor Interino' do SAMA,E.

.

Mamãe . Coruja
.

-

RêCébêàdo ás 61tiDÍas novidades para o verão:
artigos infantis, bijouterias, perfumes,

conjuntos de banzados, sapatinhos. Venha nos,
.

visitar.
Rua Barão do R.io Branco, 168 _ Fone 12-0695

Jóias, relé2ios, pulseiras, anéis, alianças, prataria
e artigos em ouro: é na

Relojoaria A�ENID�
"Sempre UIB bom presente à sua escolha"

Na Marechal, 431 ••a Getúlio Vargas, nO 9

Dê 001'81 a quem você ama. Decorações'
de igrej. e •••0, buquês, alTaaj08,. plantas

omamentals; com _trega a domldlio. Atendlmen
to por profissional no . ramo.

Casa das Flores
Av. Mal. Deodoro n9 1.121, -

ao. lado da Praça
Paul Hards

PWil:Rellloldo Rau 606 - EdlUdo Santa Terezinha

Gente
Voigt, Adriana Apareci-

.

da Siqueira, Rosali Mett,
Wanderlise Jeanete Gilt,
Rosecler Vaz, Claudíraír
Garcia e Janete de Souza
Coelho. A mesa para a

promoção custa Cr$ 40
mil.

CURSO DE ALEMÄO
O Instituto Cultural Bra
sil-Alemanha, Filial Jara

guá do Sul, realizará. no

próximo ano úm Curso
de Alemlo, reconhecido
pelõ Goethe-Inslitut, da
Alemanha. As matriculas
serão abertas a partir de
24 de fevereiro, na Esco
la Particular Jaraguä. A
diretoria de cursos do I

CBA, Marianne GraseI,
esteve em visita a reda-

ção.
I

EXCURSÂÕ A FOZ
,

A Arsepum está progra
mando para dezembro, u

ma excursão para Foz do

Iguaçu, Paraguar e Ar

gentína, com saída no dia
13 ..0 preço é de Cr$ 220
mil, em dois pagamentos,
com direito.a um pernoi
te com café da manhã.
Reservas na Divisão de
Pessoal da Prefeitura,
com Adejair e ou Agenor
Facnini.

POSSÊ NA ACiJS
Quarta-feira prÓXima, no

C.A.Baependi, () jantar
de posse da, nova diretoria
da . Associação

.

Comercial
e Industrial de Jaraguá
do Sul. Alidor Lueders
assumirá a pre$idência,
em substituição a Oswal
do Pereira. Em Corupá,
a diretoria da recém-fun
dada- ACIC, será empos
sada na noite do dia 27
próximo.
-

CONFIRMAÇÄO
No último domingo, dia
10, festejou entre os con

vidados a sua confirma
ção, o garotão Humberto
Franco1 filho do casal
Nutzi e Carla Mayer.
Também foram confirma
dos Cristiane, filha de Ra
ul e Ivone Driessen e J,a
berto, filho de Ralf e Sô
nia Marquardt. Nossos
Parabéns!

CASORIOS I
Sobem o altar da Matriz
Sãõ Sebastião, neste sá
bado, às Uh, Altamir
CorrêalCélia IillDplona,
·15h30-Douglas de Backerl
Sueli Branger, 16hI5-Gér
san Spézia I, Claudineia
Gonçalves,_ Gilberto Bam
boral Jocel1a Cordeiro,
Jair Vicente/DQ.rci Planin
check, Dionisto Gasdal
Sandra Antunes e MáriO

. -Jlrancener/Lact Rosa.

& . Informações
rm

CASORIOS II €0) e no dia 23, o Co
Ainda às 16h15-Valdecir mendador Heínz, A pro
Hoepers/Beatriz de Oll- pösíto, amanhã, dia 17;
veira, I1h15-Leonel Sa- é a confirmação da Mád:.;
bel/Marilze Uber,: 18h-ViI- ane; filha do Mílton e da

mar Kuhn/Carin Millnitz; NeUSa Kohlbach. Nossos'
em S. Luiz Gonzaga, 17h- cumprimentos a todos.
Raimundo Viebrantz/Ma- EM ÇONVENÇAo
ria Iraci Klein e na Bar- A sexagenária empresa
ra, I1h-Ari Luchtemberg/ : Indústria Reunidas Jara
Dirce Raboch e às tBh- guá S.A. dirigida' com

Lauro Cogrossi/Lidovma muita competência e se-

Mokwa.
-

gurança pela família Hu-
ROTARACT' DOA Ienuessler, realizou esta
O Rotareet Club de Jara- semana a sua 8\\ Conven
guá do Sul, doou diá 11, ção Nacional dê Vendas,
num gesto' de humanismo que reuniu os representan
e filantropismo, cheques de tes de todo o País. Que
Cr$ 3 milhões e Cr$ 1 continue sempre com su-

milhão, à Associação Lar cesso.
.

das Flores e APAE, para A EUROPA
a continuidade de' sua Pàra uma viagem de ne

merttõrta obra em prol. göcíos; seguiu día 2 pas
aos idosos e dos excep- sado para a Alemanha, 1-
elenals Jaraguaenses. Va- tália e Estados Unídos, o

leu pessoall. , I
empresário Iríneu Buer-

COMUNHÃO ger, . residente em Curâl-
Tomam a sua prímeíra eu- ba, esposo de Rosane Be

caristia, neste domingo, atriz Schltlöckel.
na Matriz' São Sebastião, T.O.Q.U . E. S _

Fernando, filho de Nor- Aconteci, neste sábado, o

berto e Sibila Emmendu- casamento elegante dos

erfer, Flavíane. filha de jovens Eduardo Schiewe
Flávio e Osmarína Ribei�>e Rosana Koehntop, A

ro, Cláudio Júnior,' filhó. comemoração será no Ba
de Cláudío e Lísete Herbst;. ependi. /1 O clube azur

e, Giorgio, filho de Vi-- ra, aliás, inaugura dia 18,
cente e Florilda Öonini. às 19 horas, as suas qua-
Felicidades!.' dras de tênis e de espar-
NA AABB tes polivaiente.
Presidente Luiz Celso NA FETESC
Trindade Múõtz informan- A 1� Feira Têxtil de San
do que foram hiiciadas ta Catarina,· enctrrada sá
as vendas de. mesas para bado, dia 9, em Baiöeário
a Noite do Hawai, mar- Cambori(l, teve, a

-

paI1icl
cada para 13 de dezembro, pação de quatro' empresas
ila AABB, musicada pelo do Vale, do Itapocu. São
4� Redenção, de lta;ai. E- elas ä, Dalila' e a San Re�
lás poderão ser adquiridd& mo, de -Jaraguá do Sul,

.

e

na própria, AABB ou na a Mac-Mor e a GtithUl,i,
Ágência dó Banco do Bra� de Corupá.

.

sIl.
.

. -_'. -

;- EXCURSIONISTAS
LANCHES '_-_ . ..

O grupo de . excursionis-
Receberam com lanch�, tas que participou, no mês

e�ta semana,
.

as
.

amigas de maio, da viagem a

de seus grupos, as senüo- Poços de Caldas, Aguas
ras Vera Marcatto, La- de Lindóia e outros pon
cyr .Rosa de Bem·Ce.':·Mari- tos, turísticos,. promoveu
oh Meister Marca'ttó� Ter- um encontro de confrater

ça-feira próxima r.ec�pcio- nização
-

no dia 7 passado,
na o seu grupo s>Sr..a. Hll- na Arweg.
degí;lrd Gefiert Grubba e NO CINEMA
quinta-feira 0_ "afé das Está em cartaz desde on

primas foi na residênCIa tem, até quinta-feira, dia
da Sra._ Asta M<lrquardt. 21, no Cine Jaraguá, "A
OS KOHLBACH

,

História sem Fim", cen-

A famUia Koltlbach está sura livre. Conta a aven

está em triplice comemo- tura de um menino, os

ração, neste mês. Ontem;,> seuS sonhos e �'sua re;"llt--
15, aniversariou Wilson dáde.
(Bibe), hoje, Milton (Né-:

Celina . Cabelefreiros
Atendimento uniss&x,. Bxperiência co�provad:ª, em
cortes, penteados, maquilagens e tratamentó, ca
pilar, com aparelho infra-violeta. Profissionais
altamente .especia.liudos.

Rua Oumer$do da Silva _ Fone 72-2165
ao. lado da ca!«à ,Econômica

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



:-.raraaUA. do Sul _� CI. 16 a 22 de Ilov-.bro.de IOSS. CORIUilO Df) P.OV.O

deFaldens protesta contra o "Fantéstico,r da Globo
ram excluir o que real
mente havia' de "fantás
tico" nesse número. :e
uma penal. Apenas como

sugestão: Teria sido tão
fácil tirar alguns minutos
do noticiário sobre as ma

tanças das 30 mulheres
de Imperatríz (assunto
que não. tem

.

absoluta-
mente nada de fantástico).
e aplicá-los em alguma
informação realmente po
sítiva que é o de que re

almente astàmoj, carentes
hoje em dia.
A Rede Globo de Tele

visão faria bem em reapre
sentar esse número sob
outros critérios de sele
ção, numa próxima opor-
tunidade, redimindo-se;
dessa forma, junto ao.

pequenos amantes' da
verdadeira artec:-'-�"I . �,. ,

o ..cidadão Ricardo Fel
dens ,de Jaraguá do -Sul,
encaminhou no día S, ao

.

programa "Fantástico"
,da Rede Globo de Tele
visão, o si protesto pelo
desservíço prestado pela. e

. míssora, na apresentação
dos pequenos víolinistas,
que se reuniram para um

encontro em São Bento do
. Sul, de 25 a 21 de outu
biá· passado, objeto tam
bém de reportagem neste

semanário.
Diz I Feldens ém sua

carta: "O programa "Fan
tástico" apresentou a en

trevista com a menininha
e sua mãe, com o íabri
cante de violinos e al

guma coisa sobre a ci
dade e o seu folclore. No
entanto, a sua reporta
gem ficou vazia porque
hOUVe informações in

corretas e certos aspec-. EdOI"d'dtos muito importantes dei- lIa e

xaram de ser
'

apresenta- Os vereadores Adernar

dos: - Menos que a rne-. Winter, Gilberto Menel

tade dos participantes e- e Luiz Alberto Oechsler.
ra de São Bento do Sul. apresentaram indicação,
Participaram grupos de que foi, aprovada, solicí

Florianópolis, Rio Negrí- tando ao Executivo Mu-

nho, Jaraguá do Sul, Lon- nícípal o calçamento da

drína e de outras cidades; rua 25 de Julho e laterais,
Os poucos compassos a- na Vila Nova, a partir de

presentados não 'espelha- janeiro do próximo ano.

ram absolutamente a ca- Winter, . em companhia
pacidade artística dos jo- de Lauro Siebert, solici

vens artistas que, duran- taram estudos, pela Via

te horas a fio, deram o ção Canarinho, no senti

melhor de si no :

preparo do de que sejam implan
de várias peças que se- tados ônibus circulares

riam apresentadas.. Ne-
.

regulares até a Casa Co

nhuma das músicas pre- mercial Wigando Meier,

paradas e ensaídas para no Jaraguá 84,· até Ci Se

o seu programa íoí levada ara Industrial, em Rio da

ao' er na sua íntegra, não Luz I e, também, até a:

se mostrou assim o ele- Gumz Irmãos.. ein Rio

mente "fantástico", Oll Cerro II, para atendímen

seja, música erudita sendo to a população dessas re_
executada . por crianças. giões e aos que traba

Em resumo, um desestí- lham nessas agroindústri
muln aos que participa- as. Já Gustavo Mathedí :

_ ram do encontro e para pediu à Celesc a comple
tados os qUe cultivam es- mentação da linha de e

sa arte divina que é a nergia elétrica da localí

música. No caso dos par- dade de Bra.ço Ribeirão

OEFINIDAS DATAS E HORÁRIOS DOS

ticipantes desse encontro,
que passaram a maior

parte desse final de se

mana somente ensaiando
diante das câmaras de te
levisão, foi o mesmo que
oferecer um doce a uma

criança e depois não dá
lo. Nenhuma informação
sobre o "íantêstíco" mé-:
todo criado pelo profes
sor japonês Shíníchí

.

Su-
zukí, segundo o qual 'as

crianças aprendem a to
car e solfejar as músicas,
principalmente RO está
gio inicial do aprendiza
do do _violino, tão so

mente conhecendo a sua

melodia. Tudo de cor,
sém notas.
Os elementos responsá

veis pela montagem des
se programa, deliberada
mente Ou não, consegui-

faz

SUPLETIVOS
Está marcada para os días 28, 29 e 30 de. no-

. vembro, a segunda etapa dos Exames Supletivos
de 10 e 20 Graus, tendo por local de provas o

Centro Interescolar de 10 Grau "Mário Krutzsch".
A programação das provas será esta: dia 28 - 8/10
horas Ciências Físicas e Biológicas (10 grau),

.

10h30/12h30 Ciências Físicas e Bíológicas (2"
grau), 13h30/15h30 História (ló grau)" 16/t8h
História (2° grau) e das 18h30/20h30 Língua �s
trangeíra Moderna (2° grau); día 29 - 8/11h Lin

gua Portuguesa (1° grau), 12/15h Língua Portu

guesa e Líteretura Brasileira (2° grau), 15h30'17h
30 Geografia (IG grau) e das 18/20h Geografla
(2° grau); dia 30 _ S/10h30 Matemática (1° grau),
11!13h OSPB e EMC (2° grau), 14/16h OSPI3 e

. 'EMC (1° grau) e das 16h30/19h Matemática t2°
grau).

Por outro lado, encontram-se na Divisão de

Admínístração de Ensino da 19a Ucre, os atesta

dos de aprovação parcial dos Exames Supleti-yos
de 1° e 2° grans, realizados no mês de julho/8S.

reivindicações
Cavalo até a Tifa Mokwa.
O edil Marina Lenzí,

reivindicou ao Executivo,
a .ínstalação

'

de um bebe
douro público junto a

Rodoviária, enquanto AI
miro Farias Filho, a reti

ficação, pela Prefeitura.
da: rua 390, na Estrada
Nova, assim como a Í1o

plantação da tubulação
necessária. Menel e Win
tert solicitaram a amplia
ção da E.R.Cristina Mar
catto: com uma sala de
aula. bem como a im

plantação da 5'10 série do
1" grau.

o Bxecutívo Munící

'pal, encaminhou projeto
.

de-lei, . que doa área de
terras ao PX Clube de

Jaraguá do Sul, para a

construção da sua sede

própria, na rua 296. En
caminhou também o pro
jeto que atualiza os ven

cimentos dos servidores
estatutários ativos e ína-

.

tívos e o que concede a

juda de custo aos funcio
nários que sofrem reten- .

ção do imposto de renda,
'

no valor mensal retido .

ça, com exposição e ven

da de trabalhos confec..

cíonados pelos alunos e

apresentação de números
artísticos. Participarão.
da mesma, também, .

os

artistas e artesãos' que
'atuam ou atuaram: nas

escolas. .. Em çQru�(· .- a -

feira -será no díà 21 -de
novembro, -cias

.

9 às. 16
horas, na

.

Praça
.

Getúlío
Vargas, sendo responsáve
is a E.B. São José � o C.
E.Teresa Ramos. Em Ja-

.

raguá do Sul, no dia 2�t
das 9 às 16 horas, na Pra
ça. "Angelo Piazera, sob
a responsabilidade du

.

E.
B.Euclides da Cunha, E.
B.Julius Karsten e C.E.
Abdon Batista.

alunos
Sul

Detran premia
Jaragtiá do

Durante a Semana Na- PRODfARTE PROMOVE
cíonal do Trânsito, em· FEIRA
setembro passado o De
tran de Santa Catarina re

alizou o V Concurso de
Redação e Desenho, com

alunos de 14 à 4a séries
do 1 ° grau das escolas o

ficiais e partículares . do
Estado. De acordo com o

. regulamento, foram sele
cionados dois trabalhos'
de cada Ucre, um desenho
e uma redação, sendo
que o prêmio será a ida
dos alunes e seus pro
fessores, onde permane- .

cerão durante três dias,
Foram classificados, do
Vale do Itapocu: Isabel
Maria PoIl Agnelo, alu
na da 311 série do Grupo
Escolar Municipal Albano
Kanzler (desenho) e Os
lucíny Dejair Airoso Ju
nior, da 5\i série da Es
cola João Romário Morei
ra, na cate'loria·· redação.
Formado o Núcleo

Aqüicultores do Norte.
A Associação Catari-· estatutos e organizada a

nense de Aquicultura. que eleição. da diretoria do
reúne criadores.' de ani- Núcleo.
mais aquáticos, principal- Para a fundação foram
-mente

.

os piscicultores, convidados aquícultores
fundou no último día 20, de várias cidades, como

quarta-feira, ém Joinville, 'Caruva, São Bento
-

do
o Núcleo Norte, durante

"

Sul, Campo Alegre, Ma
encontro realizado na Ira, Schroeder, Jaraguâ
Fundação Munícípal 25 do Sul, São Francisco do
de Julho. Na oportunida- Sul. Araquari, Guarami
ele foram apresentados os rim e Pomerode.

.

As escolas envolvidas
no Prodiarte, realizarão a
1 a Feira de Arte na Pra-

de

o outro projeto desti
na-se a celebração . de
convênio com o Governo
Municipal e a EBTU, no

valor de
. Cr$ 1 bilhão,

para a construção da ci
clovia leste/oeste do mu

nicípio.

Reserve o seu espaço
.

para dirigir a sua mensa

gem de boas festas.

Ligue para 72-0091.
A edição circulará dia 23

de dezembro.
Ligue hoje mesmo, ou na

redação.'
.

ADVOGADOS.
JOS:G ALBERTO, KLITZKE

E

MÁRCIA BUTTCHEVITZ

_ Advocacia em gerai _

.

Rua �orge Lacerda, 169 - Sala 02.
��---'---

SUBA NA HONDA

CI1E COU A

CONCBSSIONÁRIA HONDA DA REGIÃO. CO
'.' MSRCIÖ DE MOTOS, ASSISTENCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

IN� NESTA .HONDA DA MENEGOTTI

·MOTOS ri SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.

Itua �.éUa Pleeher, 139 (Rodovia BR-280)
P•• Y2.lOO9. _ Jaraluá do Stil_ SC.
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Jarag.uä do Sul _ Semana de 16 a 22 de novembro .de 1985.
"
..

Proclamas de Casamento Edital 14.555 de 11.11.85.
Jones Fred. Schoenfelde.
e. Cristlane .. Hombu�g
Ele, .brasileiro, solteiro;
comerciário, natural de
Blumenau, neste Estado,
domiciliado -e residente' '\

em Conjunto Jardim Co··
iolengo, Bloco D-14,áp.13,
em Curitiba, Paraná, fi
lho de Werner Schoeníel
des e de Augusta Schoen
felder, Ela, brasileira, sol
teira, balconista, natural
de Jeraguá.,do Sul, dom-'
ciliada e residente em Rio
Cerro n. neste dístnto,
filha de Rolando Horn

burg e Rovena Sehulz

Hornburg.

Edital 14.554 de 06.11.85.,
Carlos Céßal de Ol1velra
e Olivia Catarina Chiodini
Ele, brasileiro, solteiro,
comprador, natural de
lhota ,neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Eduardo Hering ,118,
Gaspar ,neste Estado, 11-

lho de Adolfo José de,
Oliveira e de Clara Sch

neider de Oliveira. Ela,
brasileira, solteira, do Iar,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente
em Ribeirão Molha, neste

distrito, filha de. Leoncio
Chiodini e de Lucia Spe
zia Chíodiní.

ANIVERSARIANTES

F,a:f;em aJ;lOS hoje: 16

Sr. Milton Kohlbach (Né
co), Sra. Maria de Lour

des Voltolme Eggert, Sra.

Romílda Winter, Sr. Fre
dolim Sasse, Gílmar Luiz

Siefert, Sra. Dolores Sei

del Drefahl, em Rio Ne

grinho; Sr. Antônio A.

Schmítt, Sr. Edson Doe

ring, José Ireneu Pansteín,
Sr. Sérgio. Neitzel, Sr. AI
win Hoffmann. no Jara

g:t.lá .84.
. flazem' aDGS domingo
Sra. Amantfna Müller El�

línger, em Blumenau; El
zíra Lemke, em Rio da
Luz; Ana Dorilda Beyer
Sr. Gueríno Pontíeellí, Da
niela, filha de Henrique
(Carmem) Fugel, Paulo

Henrique e Isabel Cris
tina, filhos de Siegfried
(Maria Isabel) Guenther,
em Fpolis.
'Dia 18 de novembro
Giímar Antônio Moretti,
Rosângela Cardoso, Sra.
Guilhermina Satler, Sra.

Vanny, esposa de Walter

WeHer, Sra. Lídia de A
reú]o Moreira, em Itapo
cuzinho.

.Pia lQ de novembro
Sr. Rubens Nícoluzzi, Sr.
Pedro Eugênio Brugnago,
ein S. Paulo; Sra. Olga,
esposa de João Lúcio da
Costa; Sr. Rudolfo Bleien,

Dia 20 de novembro

Sra. Olga Henschel Mahn
ke, Sra. Olga, esposa de
Alvaro Stinghen, Sr. Mar
tos Spengler, em Curiti
ba; Sra. Otília Zapella Al-

_ perstaedt. em Itapocuzí
nho; Sra. Maria Alba Still

ghen.
Dia 21 de novembro
Sr. Alfredo Horst, Sr. Al
fredo Baeumle, Sra. Ivo
ne Mascarenhas Sckiba,
em Curitiba; João Maria
de Godói, Sra,. :E>riscil.a
Monain Silva: Möúra, em

Curitiba.

Dia 22 de novembro
Sra. Rosane Krüger Mül
ler, Sra. Esmeralda Sch
mitz Vegini" Sr. Orlando
Panstein, Sra. Celina Bar
tel, _ em Ponta Porã-MS.,
Sra. Cecília, esposa de Al
van Karsten, Sr. Camllo
Andreatta, Arminda Küs
ter em Rio Cerro II.

MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, .Oficíal do Rb.
gístro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina Brasil, faz saber que compareceram em

Cartório exibindo os dOOumentos exigidos pela leí, a fim de se .

habilitarem para casar. os seJnÜlltesl

e Beatti21,Moreira
Ele, brasileiro, solteiro,
ajustador mecânico, na

tural de Rio do Sul, nes

,te Estado,' domiciliado e

residente na Rua Rio
Branco, 296, nesta cidade,
filho de Carmelino Ví

centín e de Eduvina Vi
centín. Ela, brasileira, sol
teira, costureira, natural
de Gúaramírím. neste

Estado, domiciliada e re-

-sídente em Rio Branco em

Guaramírim, neste Esta

do, filha de José Morei
ra e de Rosa Amália de
Souza Moreira.

e residente na Rua Ir
mão Leandro, 221, nesta
cidade, filhQ de Nestor
Marcos e de Otilia Bor
ba Marcos. Ela, brasíle i -

ra, solteira, auxiliar de
Hltnramentoi ,natuTal de
Jaraguá do Sul, domícili
ada e residente na Rua
Bolívia, 115, nesta cidade,
filha de Albrecht Borck e

de Maria Pereira Borck.
" ,

Edital 14.558 de 07.11.85.
Marcos Aracel1s Sansen
e. ,Margarida Garges
il$ brasileiro, solteiro,
balconista, natural de Rio
Negro," Pru:<8:llá doeaíeílía
do e residente na Rua
Antonio Zimmermann,
208, em Guaramirim, nes

te Estado, filho de Esme
raldino Sanson e de Rení '

'Mallmann Sansen. Ela,
brasileira, solteira, índus.
triária, natural de Schro
eder, neste, Estado, domi
ciliada e resídenta.na Raa
Friedrich Wilhelm Son
liielilhohl, 793.( nesta cída
de, filha de Leopoldo
Gorges e de Agata Klein.

Edital 14.566 de 11.11.85.
Eduardo Felizardo Felb.
Júnior e Rosana Küster
Ele, brasileiro, solteiro,
estelista, natural de Es
treito, Florianópolis, nes

te Estado, domiciliado e'
. residente na Rua Profes
sor Antonio Ayroso, 692,
nesta cidade, filho de E
duardo Felix e de Ana
Maria de Oliveira Felix.
Ela, brasileira, 'solteira.,
secretária, natural de 10-
inville, neste Estado. '10-
miciliado e residente na

Rua João Picolli, 235,
nesta cidade, filha de Eu
genio Küster e de Mathil
de Küster. .

Edital 14.555 de 01.11.85.

Cópia recebida do car

tório de Guaramirim, nes

te Estado.
Miguel Hirschen. Fischer e
Valéria Raltz
Ele, brasileiro .solteiro
operador de Freza, natu

ra] de Matelândia, Paraná,
domiciliado e residente
na Rua' Pará, 249, nesta

cidade, filho de Paulo
Hirschen Fischer Junior e

de Ana Fodi Fischer. Ela,
brasileira, solteira, caí
xa, natural de Guarami
rim, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua
Emílio Manke Júnior, em

Guaramirim, neste Estado,
filha de Fredolino Raítz e

de Maria Koch Raitz.

Edital 14.562 de 08.11.85.
Amarildo Manieski e Nll
ee Forte
Ele, brasileiro, solteiro,
servente, natural de Rio
do Oeste, neste

j

Estado,
domiciliado e residente
na Ilha da Figueira, neste

distrito, filho de Nicolau
Manieski e de Arací Ma
nieski. - Ela, brasileira,
solteira, operária, natural
de Barra. Velha, neste Es

tado, domiciliada e resi
dente na Ilha da Figueira
neste distrito, filha de J0-
sé Onofre Forte e de Le
artina Forte.

Edital i4.567 de 11.1 1.135.
Pedro, Adolfo Gonçalves e

Isoldi Reínke,
Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Ha·
jaí, neste Estado', domtel.•
liado é residente na Ilha
da Figueira, neste dístn
to, filho de Adolfo Gon.

. calves e de Cristina l�o
drigues Gonçalves. Ela"
brasileira, solteira. costu
reira, natural de Guarami
fim, neste Estado, domici
liada e residente na Ilha
da Figueira, neste dístn
to, filha de Alzído Rem
ke e de Hildegard Henen
Relnke.

Edital 14.559 de 07.11..d5.
Luis Carlos Staloch e De
nise Mara Leítholdt
Ele, brasileiro, solteiro."
operador de máquina, na

tural de Rio dó' Sul, nes

te Estado,' domiciliado e

residente na Rua Alber
to Picoui, 640, nesta ci
dade, filho de Edgar Nil
ton Staloch e de Ida Sta
loch. Ela, brasileira .sol
teíra, auxiliar de escriió
'rio, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e re

sidente na Rua Alberto
Picolli. 640, nesta cidade;
filha, de El:lgenio Leitboldt
e Traude.Hilda Leitholdt.

Edital 14.556 de 01.11.85. Edital 14.563 de 08.11.85.
Aliomar Bertholdi e Ma
rina Bernardete Gonçalves
Ele, brasileiro, solteiro,
contabilista, natural de
Jaraguä do Sul, domícilí
ado e residente. na Rua
Epitácio Pessoa,1447, nes
ta cidade, filho de Amo
Bertholdi e de Anna Wolf
Bertholdi. Ela, brasileira,
solteira, professora, na-

't:ur� de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente
na Rua José Theodoro Ri
b-eiro, 651, nesta çidad�,
filha de Holando Marce
lino Gonçalves e de Felo
mena Schmitz Gonçalves.

Airton Schipitoscki e Mar
cia de Oliveira
Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, natural de Ter
ra Roxa, Paraná, domici
liado e residente na Rua
Joiaville. 1549, nesta,
cidade, filho de Osvaldo
Schipitoscki e de Maria
da Costa .Schâpitosckí. E

la, brasileira, 'solteira, do

lar, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada" e re

sidente na Rua FriedriCh
Wilhelm Sonnenhol, 107,
nesta cidade; filha de Os
valdo de Oliveira e <lie
Lucia Gorges de Oliveira.

Edital 14.568 de .12.11.85.
Ademir Feder e Ivonete
:eiaz
Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro, natural de MdS

Edital 14.564 de 08.11.85. saranduba, neste Estado,
Uilson Soares da Mota e domiciliado e residente
Marly Heiden

.
·na Ilha da Figueira, nes-

Ele, brasileiro, solteiro, te distrito, filho de Boa-
industriário, '

•

natura� de ventura Feder e de Adé
Pirituba, São Paulo, Ca- lia Altini Feder. Ela, bra
pital, domiciliado e resi- . sileira, solteira, costurei
dente na Rua' Joaquim ra, natural 'eLe Guaraml
Francisco de Paula, nesta rim, neste Estado, - domi
cidade, filho de Olívares ciliada e residenté na Rua
Soares da Mota e de Ma- Frederico Bartei, 141,
r�a Madalena de Oliveira. nesta cidade( filha de Ar
EIa, brasileira, solteira,. tUr Pi.àz e de Ivone Maria
operária, natural de Ja- Dias Piaz.

.
,

raguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Joa
quim Francisco de Paula,
nesta cidade, filha de Wal
ter Heiden e de Annita
BueUner Heiden.

Edital 14.560 de 07.11.85.
José Hélio Zalewski e

Valdecir de Souza /

Ele, brasileiro, solteiro,
torneir(). natural de Rio
.Negro, Paraná, domitili
ado e residente na RlJ.a
Ado];fo Augusto Ziemann,
584, nesta cidade, filho
de João Zalewski Sobri
nho e de Paraskevia Neis
ter Zalewski. Ela, brasi
leira, solteira, operana,
natural de Rio do Oeste,
neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Adol
fo Alfredo Ziemann. '584,
nesta cidade, filha de Ar
cinio Souza e de Lorena
Souza.

Edital 14.55'; de 01.11.85.

José Marcos e Evanilcile
Borck
Ele, brasileiro, solteiro,
operano, natural, de .J 3.

raguá do' Sul, domicilIado

PERSIANAS. BOI. ESQ. DE AlU'MiHIO

�
..'_'R_�_AJO_�_NV...:IL��;:::.t.:.:.:!;;;.:.._JAR.:.:.�.;:;;GU;;;.�_DO_�_UL_"SC_I': ....

FONE: (0473172-0996

Persianas horizontais. e verticais,
box para banheiros,

divisões, toldos, portàs .sanfonadas, luminosos
e serralheria eDi, alumínio.,

Consulte_-nosl, Fone 72-0995

E para' que chegue ao conhe_

cimento de todos, mandei pas.'
sar o presente edital, QU.. .f<_ '

� -- ,.

Mn cart6rio. onde sorá' am'd.

::EtliNa.l ·14.561. de 07.H..85.
Cópia recebida do cartó-.
rio de Guaramirim, SC.
Zair ,Carmellno Vicentin

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'Com relação ao siste
ma viário, foi pedida 'in-

.

terlígando o bairro com

Três Rios do Norte, bem
como outra opção de li

gação com o Jaraguá Es
querdo. Lombadas· nas

proxímídades da WEG J:
Kohlbach. Supermercado
Lenzí, Bar Nícocélli e

Gtl:/:po Escolar Albano
Kanzler também são ne

cessárías. Há falta de

placas com o nome das
ruas, o que dificulta 3. o

rientação das pessoas.
Não há transporte coletí
ve aos domingos e pou
cas opções de horários
aos sábados - durante a

semana o bairro é bem

atendido.
o abastecimento 'de a

gua, apesar de em alguns
pontos ser . insuficiente,
será normalizado tão lego
a ampliação da estáção de

trâtamento seja concluí
da. Pelo menos dois tele
Iones públicos - no Salão
União é defronte o Bar

I

-, �. _j)AGINA 05
'11"'+=""'- rz-n' .. �. !' "",_

·11·. -especialidade.: esid ..

.'. ·,jas ·f!tli"OS de il/lt':::,
.

- . -

pfoji;iió;iäi : , :
.

• ·POLIMENTOS-'
-, ,

"<;,.....(_,_.'_.;I.- Lav.agem, limpeza de
tetos e'estofamentos.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227 �
. Jaraguá do Sul/Se �

-.

-- --

ADVO:GADOS·· ,

- . , � . _\

AURnENE M' BUZZI
LEONEL PRADI FlORIANI

Questões de terras - acldentell- de transito - In
. ventärtos - cobranças e adv(,cat:lã- e.n g,eral.

. Rua Reinaldo Rau, 86 - sala 4 Fone-·'.''Z2:-271,.l
-, LEIA, ASSINE E ANUNCIE NO

"CORREIO DO POVO"

Compre seus materíaís de construção na

Arte Laj é Jaragu ,

a
A 'melhor laje da região,

e agora também com todo

o material de construção,

Visite-nos

ARTELAJE JARAGUA
LTDA.

Rua Exp, Antón.r, Carlos I'Ferreira! 850 - Fones 72�
1011 e

-

72-1292, Jara-rué \
do Sul - SC, <>! .

!

EMMENDöRFER COM.
DE VEtCULOS LTDA. I

Av. Mal. Deodoro. 557 - Fones I
i2
72-0655. 72-0060-Jé!Téi9Hê Se �ul ,

ser grave.

No Centro não houve

comparecimento, o que
faz pensar que os mora

dores
.

se consideram bem

atendidos, tarito em in-

Jaragwl do Sul_ Semana de 16 a 22 de novembro de 1986. . CORa.IO ao .oYtO

piana �i(at�fl comunidade aponta as deffél'-ên-cia-s-'
----...:.-�-.

Nas reunl?es reahzacilas Nicocelli - melhorariam fj,a.-estrutura, como de e- MARSCHALL POLIMENtOS
no Grupo Escolar' Älbano o atendimento nesta Te- quipamentos.
Kanzler, com os, morado- gião.' Praças para recre- ------------

res da. Vila Lenzi e Nova. ação' atualmente não eX1S-
FECAJA 1985

Brasília, foram colocados tem, mas a Prefeitura Com distribuição· "de
os problemas que surgem prevê esse equipamento Cr$. 3 milhões· em pré
em algumas ruas devido nas proximidades do futu- mios .estão abertas até o

as valas à céu aberto ou ro Batalhão da Polícia dia 20, as. inscrições para

tubos mal dimens-ionados Militar (Companhia), ser-
o 9° Festival da, Canção

na rede de águas. pluviais, vindo inclusive a Jaraguá
- Jaraguaense (Fecaja), que.

constantemente entupidas. Esquerdo. A ínsufícíén- vai ser .realízedo nos dias

Maior fiscalização e orí- cía de escolas 'também se-
-29 Iínterpreteção) e 30,

entaçãe qwanto a criação rá resolvida com a con:;-· às 20· e 14 horas, respec

de ahimais e esgotemento trução de uma municipal tivamente, no Ginásio de

sanitário também foi 50- de la a 8a séries deíron- Esportes _Artur Müller.
licitado. Quanto ao meío : te a Comunidade' São Ju- As .}nscriç&es ainda po

ambíente, a população re- das. derao ser feitaas na Aca

clamou da poluição at- O equipamento mais demia de Música Car

mosférica (fumaça, mau solicitado foi uma cre- neirinho, no Edifício Mi

cheiro, poeira) e SOIlIQ'Fa ehe, o que tem sido cons- ner.

(ruídos à noite). Houve tantemente em toda a ci- Este ano o Festíval é

ínclostve a. sugestão do dade. Todos concordaram de caráter estadual e lo

plantio de eucaliptos ao com os benefícios trazidos dos os detalhes estão

lado dos trilhos na
.

Ve- pelo Posto de Saúde mas sendo ultimados,
.

pronie
nâncÍ-Q dá Silva Porto, for- sugeriram que um pedia- tendo uma, ampla particí
mando uma cortina vege- tra fizesse parte da equi- pação de concorrentes e

tal que isolasse visual- pe e que mais horas os de p�bn_co.
mente os fundos da in- médicos ali permaneces
dústría Kohlbach. onde sem ou se ampliasse o a

vem sendo depositados tendimento no período da

resíduos. A írrtgeção de tarde. Por sua vez, o a

ruas deveria ser estendi- tendimento médico nos

da 'até a Francisco de hospitais foi severamen

Paula e na José Emmen- te criticado príncípalmen
doeder há necessidade te a demora no

.

Pronto

que o caminhão passe ma- Socorro, depósito de quan
is uma vez por día. tias altas no caso.de não

se levar carteira de 1-

namps ·e pagamento· -Ie

fonsultas se os atenden
tes julgarem o caso não

.
Uma empresa que

® IlíOHL-B-R-C
.....

H...... Cresce com sua
SUPERMOTOR

. gente.
ii,

�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Autorizada ,a

Escola
construção, da Gases
de Vieiras-

intoxicam funeionários
.da Malwee

·Rovaris :

",--' "PAGINA ',86 Jaracu4 do Sul .. s.a.. d. 16 a 22 d� novembro de 1985. PÄGlNA (fi

A Empreiteira' Cons- constando-de 5-.salas de
trusuI, já iniciou .as obras aula.: sanitários é depen
de construção, da Bscole dêncías admínístrattvas. A
Básica Ilha da Fíguerre. execução caberá ao ,De

Esta semana foi entregue partamento Autônomo de
a primeira parcela de Cr$ Edific.Çlções-DAE. O ter

'119 milhões, conforme reno para a construção
cláusula ,contratual. No dessa unidade escolar foi
dia 19' próximo,

-

arqurte- doado pela Prefeitura
to e engenheiro da Secre- Municipal:
taría da Educação, discu-
tirão na 19a Vere, os de- ENSINO MUNICIPAL
talhes do, projeto do edi-
fício-sede da unidade e- De 21 a.23 de novem

ducacional, na rua Tuííe bro, o secretárío de Edu
Mahfud, cujas obras se cação do Município, Bal
iniciarão no ano que vem. duíno Raulíno, participa-

Segundo a diretora 1- rá em Blumenau, do En
ris Piezera, que na sexta- contra de Planejamento
feira esteve na Capital do e Elaboração de Projetos
Estado acertando Os � con- Educacionais er dias 29 e

vêníos para reformas, 30, acompanhado do pro
ampliações' e construções íessor Jorge Carlos RaDS,
de escolas nesta, região tomará parte, em Floria

escolar, já foi autorizada nópolís, do Congresso Re
a construção da .Escola gional de Atualização para
Básica Alvino Tribess, da Secretários de Educação
localidade 'de Vieiras, dos Municípios.
Definidas as modalidades ao

EmobrescIII

II O município de Jaraguá
do Sul já definiu a sua

pertícípação no XI En-
contro Cultural do Mo
bral de Santa Catarina (E
mobresc), a ser realizado
de 22 a 24 de novembro,
em Concórdia. Será nas

modalidades de música
sertaneja, mágica, cante
individual, canto' coletivo
e execução instrumental
çoletiva. A delegação Ja
raguaense terá quarenta
componentes.

Por outro lado, no més
de dezembro iniciam-se
as inscrições para o cur-

so de educação supletiva,
que corresponde -da ,1 a à
4° séries do 10grau. E o

Balcão de Empregos do
Mobral, que funciona a

nexo ao Posto Cultural do
Mobral, na Getúlio Var

gas, dispõe de vagas pa
ra 'pedreiro profissional,
auxil�ar de padeiro, mOto
rista, operários braçais,
auxiliar de caixa, auxili
ar de vendas, auxiliar de
desenhista, vendedores,
cperadora de caixa, bal
conista, talhadeira, r,is
cadeira, eletricista, me

cânico de manutenção,
entre outras.

I
I·'

-- EDITAL
AURBA MOLLE� GRUBBA,

'

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

lei, etc. ,

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se al:ham neate Cart6rio para proteStos os títulos cOntra:

Ereto Jesuino, Jaraguá ,Esquerdo, sn, nesta _ Em-
, preUeira J. Oliveira, Rua João Januário A.yr030,
553, nesta _ Hilberto Geisler, Estrada Gaiibaldi,
sn, nesta _ Hilário Garcia, Rio Cerro II, nesta _

H.G.S. Galvanoplastia Ltda, Rua OUo Hilbrecht
sn, Corupá _ lIdefons Rudi Berchtold,

,

ac Aut�
Posto Berchtold Ltda, Schroeder _: João Santos,
R�dovia BR-280, Km 27, sn, Guaramirim _ José
Vicente de Oliveira Borba, Rua João Piccoli, 55,
nesta _ Magnos Muller, nesta _ Maristela Fletz,
Rua Joinvllle, sn, nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
'. ou se recUsaram a' aceitar a devida intimação, faz por
illterm6dio do presento e4ital para que ás mesmos eom

"areçam Deste Cart6rio, na Rua Artur Müller, 7ß, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito Ou então
dar razio pOr qu•. Õ não faz, so.b pena de serem os referi·
dOI tftulOi preMá" Da fonaa da lei" etc.

'

ns/Jaraguá do Sul, 14 de novembro de 1965.

Â............ Gndtba - Tabeliã' . de Notas e

.)ficial � Protesto. de, Títulos da Comarca de l.do Sul

it
, I

�
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Afora as' greves, que
tem perturbado o sossego
e agítado a opíníão públi-
ca, a intoxicação de cer

ca de sessenta funcioná-,
rias da Malwee, na ma

nhã de terça-feira última,
movimentou Jaraguá do'
Sul. O acidente aconteceu

quando da limpeza de uma

máquina de tingimento,
provocando _a mistura a

cidental de ácido muriá
tíco com ácido cloridico,
formando gases que atin

giram funcionárias da em-"

presa que trabalhavam nas

proximidades, causando
irritações na garganta,
pulmões e narinas.

'

'O sistema de seguran
ça foi acionado ímedtata-
'mente, 'com a dístríbui
cão de leite às atingidas
e encaminhamento de 52
funcionárias para o Hos
pítal São José onde os

enfermeiros paralizaram '

momentaneamente a gre
ve para dar atendimento

além do que, 8 foram ín
ternadas -no Hospital San
to Antônio, de Guarami
rim. A medida que os

sintomas de intoxicação
eram díssípados, os 'hospi
tais davam alta, através
,de uma' equipe de quase
20 médicos que foram mo

bilizados para dar atendi
mento as acidentadas.
Não houve nenhum ca

so grave, como esclarece
ram à ímprensa.vno perio
do da tarde, diretores da
Malwee.. Foi- a primeira
vez que tal fato aconte
ceu na empresa, que a

tribuiu o acidente a uma

falha humana, haja vista

que a pessoa que manípu
lava os produtos quími
cos, na oportunidade, não
tinha conhecimento dos
perigos que uma mistura
desses- ácidos provoca ria.

Todas. as precauções
Ioram tomadas, para evi
tar que um novo fato se

melhante ocorra, segundo
a empresa.

Matrículasem dezembro na Scar
A Escola de Música

da SCAR realizará nos

.días 11, 12 e 13 'de de
zembro, das 9 às 12h e

das 15 às 18 horas, as

matrículas para o ano

letivo de 86, junto a Ca
-sa da Cultura, na rua A
mazonas SB, entrada ao

lado de parafusos Ewald.
As matrículas de novos

alunos serão feitas samen

-te no, dia 13. E segundo
a diretora Vânia Pinho,
haverá,.- no próximo ano,

maior número de vago.
para instrumentos como

violão, violino, piano e

instrumentos de sopro,
quais sejam, clarinete,
trompete, trombone, sa

'xofone e flauta transver

sa.

sados em aprender a to
car viola ou violoncelo,
instrumentos estes que
juntamente com os vio
línos, formam a essência
de uma orquestra de Cê
mero ou Sinfônia. Músi
ca é cultura.

FCD
dia

escolhe
23

'caRRa,1-0 D-O p·OVO

8r-280 competência Federal
'Ö trecho Corupá-São Sul.

Bento do Sul, da BR-280,
na antiga Rodovia SC,-30l,
lião será asfaltado pelo
Ministério dos Transpor
tes, informou o secretário
dos Transportes e ·Jbras,·
Marcos Rovaris. A expli
cação, segundo ele, fez-se "

necessária em função, de:. recu

declarações feitas pelo menta
senador Jorge Bornhau-' devo
sen, presidente nacíonal tual a

do PFL, segundo as quaís térío
o Governador do Estado
é que não estaria queren-

,

do executar a obra.
Rovarís lembrou que

em abril, deste ano enca

minhou ofício ao ministro
dos Transportes, Afonso
Camargo] 'solicitando, re-

.cursos pare a. obra, de
. responsabíhdade do Go- '" em

vemo federal,' onde Irí-. futuros
, zava o potencial da regí- centra
ão, -. consolidando o corre- da no

í

dor de exportação pa va o '
' atende

Porto de São Francisco do gundo

mês de se

fe de gabi-
. ério dos
vo Morena,

,

o títular da

oDlunicando
de qualquer
esse asfalta-
o assunto
r que o a

do Minis-
o do DNER

o em que,
próximos

blema en

ção adequa
de melhor
tado". se

de-

monstra que o Covérno
estadual não pode ser

responsabílízado pelo fa-'
to de: o trecho não te r si
do asfaltado. "0 Ministé-

'

rio dos Transportes é que
não àlocou recursos".

�=�Jara9uá
COMPIlA. E VENDA,
TROCA, LOCAÇAO,
INCORPORAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO
DJ! IMOVEIS "

ÂV. Mal. DeodÓro" .. _ Galeria Dom Francisco
Sal. 13 _, FolIe 7�0510 -Iaraguá do Sul - SC.

A Escola de Música
da SCAR, entusiasmada
com a idéia de fonnuiar
uma Orquestra de Câme
ra em Jaraguá da Sul.
abrirá inscrições (nns
mesmos dias das matricu

las), para alunos interes-

O recém-fundado Núcle-
o da Fraternidade Cris-'
tã de Doentes e Deficien
tes, em Jaraguá do Sut'
marcou 'para as 14 hornS
do dia 23 de novembro,'
no Colégio Säo Luig, reu-

·riião, na qual será escolhi
do o Coordenador, D vice
Coordenador, Conselhei
ro e o Assistente Espiritu.

'

aI e aceitar também os

colaboradores amigos e

voluntários. Conforme o

convite, ,lia nossa frater
nidade é maior que as

nossas deficiências físi
cas. Você veii provar tu
do isto. sem medo e sem

pena de si mesmo".
'

Imóveis

Paróquia São

PRECE A SÄO JUDAS TADEU
(Para ser recitada em zrande aflicão, ou auando

, se parece privado de todo o auxílio visível p/os
casos desesperado). '

São Judas zíonoso apóstolo. fiel servo e amizo
de Jesusl o n9me do traidor foi cause de uue
Iosseís escuecído nor muitos. mas a ízreta vos
honra e invoca uníversalmente como o patrono
dos casos desesperados. dos nezócíos sem re

Cléd�os. ROQai nor mim aue sou tão miserável.
Pazeí uso eu vos imploro; desse nartícular nríví
Iézío aue vos foi' concedido, de trazer visível e
Imediato socorro. onde, o socorro desaoareceu
quase por comoleto.

'

Assiste-me nesta zrande necessidade nara aue

elf possa receber as consolações e o auxílio do
ceu, em todas as' minhas nrecísões. atríbuícões
sofrimentos alcançando-me a Qraça... (AQUI
FAZ-SE O PEDIDO �ARTICULAR), e nara aue
eu nossa louvar a' Deus convosco e com todos,
os eleitos por toda a eternidade. '

,
'

Eu vos prometo, ó bendito Judas, -lembrar-me
.semnre deste zrande favor, e nunca deixar de
vos honrar, como meu esnecíal e poderoso na
trono. e fazer tudo o' aue estiver no meu alcance
t?�ra incentivar a devoção nara convosco. Amém.
Sao Judas rogai POr nós. e Dor todos os aue os
honram e invocam o vosso auxílio (3 ,P N 3 AM
3 G.P.)

, .

I fS.Z.\

INFORME PAROQUIAL DB

Sábado - día i6 de nove�bro '

N.S.Aparecida 19h _ Matriz I
19h; (Missa vocacional) _ São L
de Fátima (Alto S. Luzia) - prím

� munídade - com míssa às 19h,
co-

Ciro's
lavanderia
vai

m 'u d a r

Descontos especiais em toda linha de
jóias e presentes na

JOALHERIA "A P�ROLA"
\.

Dömíngo .;. dia 17 de novembro
Matriz 7h.; 9h. (lll comunhão), 1
vão eh. _ São Judas 8h. _ São

comunhão) __ Rio Manso l5h. _

tup Socorro 17h. _ N.S.Fátima 10
da, Cruz e galpão .de celebr�s
,tas __ Säo Estevão 'loh. (festa'de

·0 Cristó-
o 9h. (la
.S.Perpé
e bênção
·0 de fes-

Rua Reinoldo Rau 289
"\ Jaraguá do Sul

Concede contribuições à Liga Jara
guaense de Futebol e Associação Re
creativa dos Servidores Públicos Mu
nicipais - ARSEPUM e dá outras pro-
vidências, '

,

r,e,sla· de Vendas, reatto
CiJapéus, bonés vizeiras; cami

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

Fone: 72-1823

PRECE A ,SAO JUDAS
(Para ser recitada em grande a

'

se parece privado de todo o a
'

casos desesoerado).
São·Judas glOIlQSO apóstolo, fiel
d� Jesus! O nome do traidor f
f,Qs�eis" esa\lecido oor muitos,
hOJlra ·e ihvoca universà.mente
dos casos desesperados dos ne
médios. Rogai oor mim aue sou
Fazei uso eu vos iffip)oro, desse
!és:!io aue vos foi concedIdo, de
imediato socorro, onde o' soco
auase por conmleto.
Assiste-me nesta QTande necesSi
Cli oossa receber as consolações
céu, ein todús as' minhas pleel
softimentos alcançando-me a II
FAZ-SE O PEDIDO PARfICU
eli oossa louvôr a Deus conY,9s
os eleitos Dor toda a eternidade.
Eu, vos prometo, ó bendito Jud
sempre deste nande favol: e' n

vos honrar, como meu especial
trono, e fazer tudó o aue estiver
pf,lra 'incentivar a devoção oara c

São judas rOQ'ai por nós e por t

hqmam e invocam o vosso auxíliO
3 G.P.)

,brar-me
IXar de
roso Pd
alcance

. Amérn.
S que os

:l\A.M.

e affiiQo
de Jue
reia vos
patrono
sem re

iseráveL
r nrivi
Visível e
pareceu

Estado de Santa. Catarina
Prefeitura MuniCipal de Jaraguá do Sul

L047/e5
.

�

o. Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
no uso das atribuições que lhe são conferidas,

,FAZ SABER a todos os habitantes. deste
Município que a: Câmara de Vereadores aProvou
e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 19 - Fica o Chefe do Executivo Municí
pai autorizado a abrir um .crédito suplementar
concedendo contribuições à Liga Jaraguaense de
Futebol no valor de Cr$ 2.000.000 (dois Plilhões

C f
de cruzeiros) e Associação Recreativa dos Ser-

on ecf"'lo-es Sue 11- Lida vidores Públicos Municipais - ARSEPUM no

V valor de Cr$ 5.000.000 (Cinco milhões ·de cru-
Veste bem Senhoras e Crianças . zeiros) e a despesa correrá por çonta da seguinte

Antecipe suas compras de Natal aproveitando as dotação do Orçamento vigente, a saber: '

vantagens do preço e crediário Sueli. 0603 -, DIVISÃO DE ESPORTES'
Fábrica e Lojà 1 Av. Mal. -Deodoro d& Fonseca, nr. 1085 _

0603.08462242.041 - Contribuições a Entidades
. F. 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC. Esportivas e Recreativas.

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n° 530 _ F. 72-2911 _
603.06 - 3.2.3.3 - Contribuições Correntes .... r.

Jaraguá do Sul _ SC.
.

Cr$ 7.000.000

l· L_O_J_a 3 - Rodovia BR-280 (km 63) -, Portal de Jaraguá. 'Art. �9 - A despesa decorrente do artigo an�

_) -

tetior, correrá por conta da anulação parcial' do
===========::..:===========.-:===========:::::. programa e v€:Iba abaixo discriminados, cons--

taIites do Orçamento vigente, a' sabe'r:
0703 - DIVISA0 DE SERVIÇOS "

'

0703.16915751.021 -, CoilstruçãQ e Ampliação
-das Garagens, Oficina e

Fábrica de Tubos.
703.01 - 4.1.1.0 - obras e Intalações .. Cr$7.000.ÓoO'

,

Art. 39 - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em

, contrário.

�,'''''''' '_(;",<"r�_f�>"" ,/;,..,

,,.,..11...'"

A rota da malha'

Jaraguá do Sul. 30 de outubro de 1985.
DURVAL VASBL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secr. de Adm. e Fin.

FURGÖES, FURGÖES ISOTÉRMICOS E FRIGORÍFICOS
Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-1,077 Jaraguá Esquerdo

Oficina Mecânica TIBERIO _Ltda.
Rua Leopoldo Malheiro no 61 _ Fone 72-1059 __ Jaraguá do Sul _ SC.

Serviços de lataria, pintura, polimentos em to�as as linhas de earros-panseio

Motores à base de troca çom garaJ Ha de lO. _, .

Ret4fica de moteres, !egulagem, r�vi sees e tlemail H.I.IlJi._ ......it�.s

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. Mitomaq Equipamentos �/
Escritório Ltda.

M'qUÜlas de escrever Faelt-OUvettl, Calculadoras Faelt,
Sbarp • DiImu, Móveis 'Es. • Imalan, Móveis de aço

. MojAuo e ....... Assistência, t'cDica e equipe .de ven

dedor.. Cooaulte-DOfI
.. Filial: Ru. Pm. Bpit4cio Pessoa 723 - Forie 72-1398,
em laraauá e Matriz na Av. D. Pedro II, n9 166 -

Si0 BOIlto do Svl - SC.

Viação- Canarinho 'ttda.
o . trilDSPOrt, carinhoso

. Programe bem as suas VIagens de férias e
. recreação. A "Canarinho" coloca à sua dís

posíção Os modernos e confortáveis ônibus da sua
.

Irote., Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 12-14�2

J.raguá do Sul SC.

Desfil Máquinas lfda.
Equipamentos pare fábrica de doces de fruta-s,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.

Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

Rua Joinville, 433 - Fone 72-1564
.

Jarapa do ,Sul _. sc

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

Prefira sempre "Vinagre Brandenburg" ;

Rua JoiDville, Íl9 1.255 - Fone 12-0239

Jarapá do Sul _SC.
Com Posto de Vendas íunto a Fábrica

COMERCIAI. 'FLORIANI
Méq1alllu e Equipamentos para Escritórios.

Temos ii disposição: Assistência técnica de má

quinas de escritório em geral, relógio-ponto, au

tentícadora Burroughs e caixa registradora.
Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC,
máqUinas de escrever Olivetti novas e usadas,
JIláquina de escrever eletrônica DISMAC-OLYM
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga-

. da" móveis para escritórios e acessórios .para
máquinas em geral.

.

.CoDlulte-ll08 pelo FOlle 12-1492 ou na Rua Ve
nAlldo da Silva Porto, 353. _ Jaraguá do Sul - SC.

CORR.IO DO POVO PÃÀ!UNA
-

00

Reserve pelo Fone 12-0091 CÖMUNICADO DA REDAÇÃO
Em função de problemas de ordem técnica,

excepcionalmente não' publicamos nesta' edição,
o capitulo de "Os Herdeiros da Duquesa" ,como
vem ocorrendo há vários meses. A partir da
pröxíma, a publicação seguirá normal.

o seu espaço para a

mensagem de boas festas.

mBESC �
._-_ ...._--_..

.

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

>

Lançamento
./ .

More bem. more no IordímAna Paulal
Lotes com infra-estrutura completa, prontos para ceastruír o seu lar.

- Localização privilegiada no NOVO Jaragua ESRUerdo, agore com a pavimentação
-__

- facílitando o acesso e valorizando o seu investimento.

APROVEITE AS CONDIÇOES ESPECIAIS DE LANÇAMBNTO.

Informações e Vendas com a garantia e segurança de

EmpreendiDlenlos /I:mobiliários Morcctto
.'.

Àv. MtÚ. ;'Ôéodoro, 1 t 19 - Fone 12-1136 - CRECI _ 093 --1..1 a REßlÃ� •
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Qrganizaçã.o\Contáhil" A COlnerci,al" SC Ltda.
Ru� CeI. PrM!�i6 Gomes de Oliveira, nO 290 - Fone 72-0091

Jaraguá cio Sul SC.
�._._--�--------------------------------�----------------�--��----���--------------------�---------

FUlldado em 10 maio 1919•. CGC 84.436.591-10001-34.
Dlreter: Eúg8nio Victor S�bmöckel - Jotn.Prof.DRT-SC
n9 71>9 e'Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem
bro efetivo do Inst, Hístéríco e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator:FJivio José Brugnago .• ORT-SC 09 214!
84. Repórter:' YVODDe A.S. Gonçalves - DRT..sC n9

1"/84� -..o Administração e Pu.Ucidade: Rua Co
..:ui Pte.6pio Gomes de Oliveira, n9 290 - CX.Pos
.1. l' - Pane 72-0091 _;; 89.250-Jaraguá do Sul-SC

, IaipruSD em Gr6flca Própria '

AI_tura para Jarilguá de Sul •.••••••• Cr$ 3Q;OOQ
Q:utraa oidad.. .. C:r$ -40.000
Número Avulso "',, " " " " ". Cr$ 800
.Nám.tro Atrasaéo Cr$ 1.000
�pre5entmtes credeadadu: Pereira de Souza &Cia.
Ltda. Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda, e Pro'
,pá! Propaganda Representações Ltda.
.r.te Jornal é associado a ADJORI!SC e ABRAJORI.

Relojoaria AVENIDA
As maís tinas iu,tatões para presentes,

I
) j6ias. re16!p4>s, violões, troféus,

medalhas CI artigos de prataria Oitão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas'

Funilaria Jaraguá Ltda,
Calbas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

eneBIIe solar.

ltua Felipe Sehmidt, 279 - Fone 72-0448-

Lanznaster -:- O SEU RELOJOEIRO

Re16gios, erístais, violões, troféus, medalhas e

, artigos. finos para presentes em todas

as ocasiões.

) LANZNASTl!R fiea aa Mal.Deodoro, 3M-pone 72-ia67

A miJQa çorta em roupas e calçados está na

CINDBRELA. Vista-se bem eorn a

moda Ver ã o da

CINDERELA

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

,'.

TERRAPLENAGEM VARGAS

. Serviço, de terraplenagem e aterros

'TUBOS SANTA' HELENA

Tubos. de concreto para todas as ob�as.
Consulte-nos!

Rua Join.ville, 1.016 - Telefone 72-1101

Foto L OS S
Potograflas _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

Pofte '1!-01S1

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão' de Itapocu

•••HA 40 ANOS •••HA 20 AL'lQS

No día 3 de outubro de 1965 rea-:
_ Pelo Tribunal de Apelação do Es- lízavam-se eleições e, além da alegria
tado era coníírmada.a sentença do dr. dos vencedores, as cabeças inchadas
Juiz de Direito da Comarca, qüe de- "dos demais. Baseado nos ú1t1mos, N.P._
terminou a demarcação da chamada Silva escreveu os seguintes versos:

"Ilha do Policarpo", na confluência dó "OS VENCIDOS. Sim! Eu conheço to..;

río Itapocuztnho com o Itapocu, há a- dos os vencidos: IPassam por i1�S. _ço_-, _

ção que Antonio Jimenez Garcia mo- mo despercebidos tDe \'\1(10' que 'ínte- •.�

via centra Artur Mohr.
,

ressa ou que fascip,a;/,S�() $er��· de: aJ- ,

,

�'"
_ As atividades empresariais' 'nein ma 'em flor e corpo em 'r�iria,: 'I �nl}r� ::
sempre navegavam em mar calmo. A Eu conheço todos 0$ venctdós; )S��s. _;
Justiça era acionada e a Sociedade' de

.

ares humUhados e ofendidos.' I Reve

Indústria e Çomérc1o de. Aguardente Iam tudo que padecem "só!>� ( oilÍam:::
"

Ltda., sucessora de Caloprezo & Cla, era:
_ de um modo estranho' para nós/E é '

condenada a pagar salários atrazados toda gente dessa caravana L Desilu��-
de Erwín BehUng, WUly Sasse e Au-

. tia da virtude humana. I Sim! Eu co

gusto Schlup. Ainda o dr. Juiz de Di- nheço todos os vencidos: I São os ho-: .:

reito da Comarca decretava a prisão ' mens de gestos combalídos.: I Que de

preventiva de Dortval e Amadeu Ca- pois de uma vida dtlusörta / Em, 'que
loprezo, 'indigitados autores do crime perderam tudo pela glória / Acabam
previsto no art. 168 do Código,"'Penal. lamentando intimamente, / O seu .pas-

'

Finalmente, era proferida sentença que sado como seu presente. I Siln! Eu 'con«:
condenava Caloprezo & Cia. ao paga- .nheeo todos os vencidos, / Os que iI-'
mento .de 13.000 cruzeíros a Leopoldo verem sonhos desmedidos,' l: Anelas'"
Augusto Gerent e Ricardo Bürger. de heróis, de. gênios ou' de santos/Mas
_ Constituía-se o Diretório Munlcí- que sofreram tais desdéus ., e - tantos/
pal Provisório do Partido de Repre- Que acabaram nos' coutos dos bandi

sentação Popular: Presidente Leepol- dos/Ou nos abrigos' para os : índígen-
do Augusto Gerent - Lavrador; Secre- tes / Ou nos refúgios para os peníten
tário Dr. Luiz de . Souza - Advogado tes ,' Ou nas prisões de onde não vol-

e Tesoureiro - Antonio Zimmermann- tarn maís, / Ou nos hospícíos- ou I:I0S

Comerciário. hospitais, / Ou nos hospíeíos ou·· nos
_ Era festejado o término das obras hospttaís, / Sim! Eu conheço todos os

do suntuoso prédio que veio substítu- vencidos!" , ,

Ir o que durante trínta anos serviu à ,'"
, .,

laboriosa população de Rio ·Cerro II. • •.HA 10 ANOS
O Sr. Ricardo Roeder recebia em sua

residência as maís altas autertdades
da COmarca, além de inúmeros amí
·gos.

A semana era de poesia. Os netos
. do "Braguínha" Lauro Domingos e

Marta Suely, ehetos de amor p�IO. avô,
soücítaramo espaço para uni A PEDI--

,

DO, que a imprensa local aceitQu pra-
'

.'
zerosamente: "HOMENAGEM AO VÖ� ,

vo LAURO BRAGA. E no 'día de se�
antversärto ! Que uma homenagem de-

Asínala-ss na Capital do Paraguai .. ve receber, I Embora simples, com po
o mitigo presidente da Argentina. Ma- bre vocabulário,! E multa humilda
is de 30 jornalistas estrangeiros, fo- de, a quem cumpre o seu dever. / Seu
tógraíos e cínegratístas queriam avís- pobre coração que tudo sente I Aju
tar-se com o ex-presidente argentino dando a todos com Igual aféto,/ Com

I I Peron e' não lograram o seu intento, sua calma de homem· inteligente, /
, jporque as condições de : asilo ínclulam Vários, anos de lutas _, incansáv-eis' /

I?ão. ,df�r �ntrevistas, nem deixar-se 10- Em sua posíção de proceder correto
.

�ogra ar, . c�m vários anos de ,lutas invenslvelsf

1_ A TAC � Transportes Aéreos Catil,- Sempre, alegre com todos a brilicar, /

�.inenses S.A.,.lan5ava no .Estado o Selos& em seus serviços favoráveIs, I

I
Plano de Produçao e Turismo"e como �pós estes, sorridente volta ao lar. ,!
complemento do novel plano, distri- Homem de bem, por todos estimados!'
buia em suas Agências, para conheci- Bom chefe de familia e estremoso IHd,/
mento de seus fregueses, amigos e pú� Em seu càrgo, funcionário dedicado, /
blico em geral o "Guia Ínformativo", POls sendo chamado prontamente vai,!
para orientá-lo�coJIl referência a pre- Grande Cearense que ama este BIa-

I ços, endereços de hotéis.' condução em' �iil I Respeitador das leis que esta l�r
geral, passeios e informes sobre esla- ta impõe, / Merece com justiça, feUçi

: belecimentos comerciais, I: industriais, dade� mil; / Pois já entrou, c�m a sim

'I' banCáriOS,' de ensino e mui�os outros patla em todos corações".

..
i:nte��santes e úteis inforIIles ao pú- Certamente para reanimar o "vÔ" que

I
blico em geral. Pena é que, depOis a- . 11 dias antes perdera sua esposa Ma
pagou-se. Era Agente ,neste município rJa Magdalena Braga. Bonito gesto des-

,

o sr,. Sérgio Thomsen. ; ses netos...
.

I ..
.

.

..

·

..•HÁ30ANOS

PASSAGENS AER6AS E CARGAS VIA VARIG fi CONOSCO.
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��:�m::d�:C�d���mei�: VI Encontro dos Farmandos da
Estudos Sociais da FERJ
voltam a reunir-se pela de ICM do Estado, 3° par- wín Murara, Líno Bartol- Barbosa, .João Bettoldo

,sEptta vez, após a forma- que índustríal díversití- di, Luíza Dutra da Fonse- Petry, João Joaquim Fron
tura que ocorreu em 1979. eado de Santa Catarina e' ca, Maria Áurea Serafim, za, Irací Schwindler, Wil
Turma pioneira que se nacionalmente o lugar 'Marisa Kaufmann, Mari- son Zimmermann" Victor
formou nesta terra, de- onde não existe desem- za Pradi Floríaní, Marist.er Bazzarela, Pedrinho' Pecci
pois de uma longa luta prego, segundo a Revista Raulino, Maurí Ferrazza, nínní, CUo Francisco de

pela interiorização de VEJA. É significativo o Norma Maas, Rosa Maria Souza. Padre Elemar Sch
cursos superiores, os for- que' os [araguaenses e os Kitkoski, Sandra Scheí- eíd, Carla Schreiner e

mandos mostram a sua que nela desenvolvem as bel, Maria Alcides Camí- Eugênio Victor Schmö

disposição de se reunir a- suas atividades, conse- lo, 'Maria Balbina Ruy ckel.
nualmente, na alegre guem em termos de realí- sam, Suely Terezínha Vai ser uma reunião sen

companhía de seus 'pro- zação, Exemplo que se ex- Lenzt Xavier dos Santos, secional. .Será para os

fessores, certamente 'leva- 'porta pelo" Brasil atöra Tânia da Silva Geffert, formandos mais um día
des pelo desejo-de assína- em termos de estudo e de Tarcisio Küster e Herta de gala. A carreira esCO
lar o ínícíó de outros trabalho. Jenssen SpUter. lhída é, -sem dúvida, tra

tantos cursos superiOres' A Comissãó composta dos Na ocasião serão recebi- balhosa e ingrata, mas

que hoje estão à dísposí- formandos �
I Ingo Sell, 1- dos os professores, con- quão sublime e heróico

ção da, mocidade estudío- racema Schloegel e Her- vídados,' pera uma perfei- não será o sacerdócio do
sa de região da grande ta E.J.SpÜter _ saíram em ta confraternização: Lí- magístéríot
Jaraguá do Sul. Eles a- campo para juntar a tur- gia Emmendoerfer, Bal- Nem todos, seguiram a

creditaram na vitória de ma e os professores, atra- duino Raulino, Gílio Ja- carreira. Mas o que isto
uma luta que começou vés de uni singular con- comossi, José Alberta ímportaê Para o desen-
com a administração May- -víte. ..----------------....-----�--...

er - Schmöckel, mobil i- Na próxima 6a feira, día
zändo todos os recursos 22 de novembro de 1985,
disponíveis para viabílí- ex-alunos e professores
zar uma faculdade que se reúnem-se às 19 horas no
tornou realidade na ad- Restaurante - Beira .Río
mínístração de Strebe-Lú- Clube de Campo, para o
cio da Costa. encontro -anuel.
Os formandos em Educa- 'Reunem-se, salvo algum
ção Moral e Cívica foram imprevisto, os seguintes
os frutos frondosos des- formandos: Ademar Pras
sas atividades" genuína- setto, Adolar ,João Ber
mente jaraguaense, que tolí, Ana Elisa Moretti
as administrações seguin- Pavanello, Anita Lúcia
tes engrandeceram' com Marquardt, Arnoldo Schu
os cursos de economia, lz, Arlete Schwadler, Cer
ciências 'contábeis e los Roberto Vídal, Elvi
admínístração de empre- ra da Costa Malheiro,
sas. Felizmente, os jovens Gerthades Quast Schwartz,
da região já não preci- Odaír M.dos Santos Feiler,
sam ausentar-se da sede' Gílmar Miguel

'

Schwartz,
da AMVALI pera adquí- Ineída Zanella Iracema
ri.r a, instrução.superió.r .e- : Schloegel, Ing� SeIl, Ira
xístente no PaIS. HOle a cema Wagner, Ivantr
rápida industrlelização Schuester. Zanetti Maria
premia a cidade sede ::0- Frànzner Lecidete Maria'
mo 3° maior arrecadador Pereira Úma, Lori La-

� .. �-_. _._ .. _ ....

1979 'da
- .

volvímento jaraguaense e.

da grande Jaraguá dó
Sul, vale arriscar uma per
gúnta: Arrancar alunas à
ignorância, iluminar es

píritos imersos em trevas,
semear nas consciências
juvenis o amor à virtude
e ao bem, não será 'ist:)
tudo um programa de 'a

postolado dos mais ele
vados a que alguém se

possa entregare.'
Este é o primeiro e ver

dadeiro exemplo jara
guaense de como bem
servir a comunidade que
mais cresce numa região
que soube com sabedorta
o valor da igualdade so

cial. E a história contará
o quanto contribuiu para
o bem,etsar de Jaraguá
do Sul. Parabéns!'

Ferj

C.AMAS DIRETAS PARA TODO BRASlk '

r'''ADAA''TCSOI''·'l7�WAGNER Trãnsporte. e Comércio Ltd•.�
CAI'IOAS DE �ARAGuA DO SUL E REGIÂO

Pl SAO PAULO' CAMPINAS -

CAMPINAS, sso PAULO A �AFíAGUA DO SUL
E REGIAO

-

,AQropec,uária
,Lavrador

-Casa
Lida.

do

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

e ferramentas agrícolas.
Lola 1 _ Rua JoinvUle, 1.194-F. 72-0919-Jaraguá do Sul.
Loja 2 _ Barra do Rio Cérro _ Jaraguá do Sul -SC.
Loja 3 _ Rua 28 de Agosto 2345 - Guaramirim - SC. '

Clínica'· Velerinária
SCHWElTZER

SPEltA " CIA� LTOA.
SERllARlA I SERVIÇOS DE TRA,TOR SCHWElTZERWALDEMARDR.

Cl1ni<;a de pequenos e grandes anímaís, cirurgias. vacínacões,
.raío x, intem�entos, boutique.

Rua JoinvWe,' n«} 1.178 (em frente ao Supermercado Bretthaupt)
FODe 72.-0919 - Jaraguá do Sul - Silnta Catarina.

/-----------------��--------�--�.�-�='�==�.��==

Madeiras para construção e serviços de trator
aom profissionais altamente especializados.
Rua João Janumo Ayroso, 772 ...,. Jaraguá Ei
'qUerdo ..... fODe 12-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.
, '

'

.Ó: 12'
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.

CiOl:lt:aJO J).O.; P.... 'PAQIHA 11

VILA LENZXS O CAMPEÃO Do _..,,-��, rotou a ARG por 1x5 e a Cone..,

'V,�EANO 1985.; ;.', - ': , __ ,? _
_., _" .,

za goleou a M.Weber, 4a1. Com
(!orn gols de Ivanir aos 10:',do:

. -- _.

�'._' .': .:��':,
-

. ��!� resultados, forél!D q�fini·
priui�iro tempo. e aos; 51 do s�, , -- 'das a� p_artid�s ela fase 'decisi-
gundo, o Vtla tenzi conquistou

.. I
va, 'iniciada ontem, 'día 'iS,

.

.no-

domingo à tarde o título do, 3.<' Ginásio Artur Müller, reuníndo
Campíoneto Municipal de Fute..·

.

na preliminar ARG x Móveis'
bol Varzeano, no Estádio Max Weber e AABB x Coneza, as

Wilhelm, disputado eom o 'In- ,

,
mesmas partidas da próxima se·

4épendente que teve ri seu gör DOS JASC ,E PARTlCipAÇÃQ síleira de Atletismo ,para ínte- mana, no mesmo local e hora-

anotedo por Augusto, de pênal- Durante o jantar em homena- grar o selecionado. nacional, rios, quando será definida a

ti, aos 20 minutos da etapa COlU- I gem aQS atletas, técnicos' e di- para as disputas do Campeonato classificação do Intermúnící-

plementar, Público superior a rígentes que participaram dos . Sulamericano Juvenil, días 23 e' .pal de Futebol de Salão ,".
,i .500 pessoas compareceu ao., . Jogas' Abertos, dia 7, no. Sha- ,24, em Santa Pé, Argentina. KOaLBACH POPE DECIDIR O

Jastlu:lio. Na preliminar, em díse; . .'�ro.n, oferecido- pela Preíeíturar. Ov Antes disso, díes; 16' e '1'1,. Q TltJJLO D9 �JJ'TºMq�I,��Sl'4Q
puta do 3°IUgar, a" Viação Ca- :

prefeito Durval Vasel.. ao fazer .a atletismo .de: J'â!a2.'!lâ,'·_;compete.: .

.: A nona e pêIfúUitnii' êlapa, d.o:
hannho levou a melhor; derro- .

saudaçãó parabenizou-se p.ela .em Cncíúme, . ,n:q, �,��()*��P. Csmpeonatö e�ta"tln.eIlSé·. <le ;í\u.::
tanp,o o Floresta: do, Jaraguá Es... - participação -condígna, . pelo, es-: . Catarínense de Menores até 1:6 ·t'omqbilil)IDO:;Divis.aO" .1';

.

"aconte-:

querdo 2 a 1 nos -pênaltis, aJ!>Ós. -Iorçó, dedicação e garra do il- ,. anos, seletivo ao Braiilaifa,
.

ce 'nesta . final-de:l:i'e'tnâna, em
empate no tempo normal a 2 tleta jaraguaense. O Prefeito so- marcado

.

pare "e ·8 de detem- Sã.o Ca.rlos, ge�e do ßS,tado,
tentos, marcados pol' Luiz e E- licitou a,' DME e SECET para. bro, em CuriUba., onde. a KolÜb�h poderé d.eç\-
díneí (Canarinho), Feliciano e que promovam reuniões. de a-: COMEÇOU ONTEM RETURNO dir, o. título da temporede. ilas"

Jaíme (Floresta). valíações, com vistas a melho- DO CERTAME DA la DIVISÄQ categortas 5QOOcc, através de

�lberto Taranto apitou a par- rar a participação do. muníclpío, O jogo Alvorada Ox2 Estrel- Sévío Azevedo e na 1600cc, pe-

tida decisiva, onde o Vila Len- para que, em 86, maiores lou- .la, domingo à tarde complemen- lo piloto. Orlando "Padilha' de
zi foi campeão com Zecão; AI� fOS sejam. colhidos, através de tou a quinta rodada do pnnieí- Souza, atu,ais líderes elI) , S\J&$

cír, Zehnder .Rogérío e, :erico; um amplo dia.gnóstico. do espor- ro turno do Campeonato da l CI categorias. Por outro lado, par-

Joel, Maurícío e MiJ;o,j Amq. jJ- te amador .jaraguaense. Ele con- Divisão da Liga Jaraguaense .de ticipando do Estadual Mirim de

vair (Darci) e Zé Roberto. O,In- citou, também, a consciência da Futebol. Com ísso, a' danifica. Volíbol, etQ P.oD;).erod�J'� Ko!}}.
dependente f'Oi de Pil�.l�a; Lui- indústria e do comércio .para cão oficial ficou; Cruz de Mal- bach cumpriu bom papel, a��

sínho, Warley (Amílton}; GirQl- ..
· que se engajem ne, promoção do ta 9 pontos, Seleto e Baependi '6, sar de estrear em copapetíção

la e Claudemír: Juquínha, Ta- .esport-e,·· adotando atletas e e- Estrella 5, Alvorada 3 e Bota. desta envergadura, Seus resulta-
ranto e Ismar (Sérgio). Chalt- quípes, "objetivando, com isso,' fogo 2 pontos. O returno da dos foram: Chapecó 3 x Q K9ht-

n.r� (Laércio), Augusto e' Cano- sermos .também sempre os pri- Prímeiroan, foi aberto ontem, bach, Pomerode 3.x 1 Kohl,bªçh,�
ae, A entrega da premla,ç,ª,o aín- meíros no Estado".

.

'. dia 15, feriado nacional, eavol-
.

Kohlbach 3 x 1 Sedía, Kohlbacn,�
d� não tem data,' segundo Raul ·SÄO LUíS VENCE O BASQUE-' vendo Seleto x Estrella, em GN, O x 3 AO Blu e Karsten 1 X' ;J,
Rçdrígues, Chefe da Divi"ão".de· TEBOL: ESCOLAR REGIONAL devendo a fodada· ser cQmple- Kohlbach,.

,

-

I;sportes da· Prefeitura"
.

e (-es.- A Djvisão
.

d.e. Educação Física mentada domingo,cl as part\das PELADÃO TEM RODADA HO-

PQ:nsável direto pelo sucesso. do' e· OeSP'<>:rtÇ>s da 19a Ucre; reaU- Cruz de Malta X Botafogo, em JE NO GINÁSIO/MENEGOTII-
�arzeano. O artilheiro. do cer-

.

zou de 7.a 9 deste mês, os VI Rio da Luz .

e Alvorada x Bae-
. O Peladão de Futebol de 54:'

t�me foi Serginho (Bé!llgu) com Jogo� Esc.olares R.egionais, Mi- pendi, em Rio Cerro II. Ião, da Div:isão MUIl:icípa,l de

1.0 gols, goleiro menos vazado 'rim e: Infantil de Basquetebol, p.o VIEIRENSE PROMOVEU TOR- Esportes e Liga Jaraguàense de
Walm.or (S. Luzia) cotn,,)3 gols. . Giná:aio.' Ârtu,rMüller, :yencidos NEio DE BOLÃO FEMIN.NO Futebol de Salão�;eritrciu' na' te-
troféus disciplina

.

� par�, as, �- '.' pelo COl,égio ..·. S.ão LuíSf em tó- Com à organização e' promo- ta final: Nà' quarta�feiia, dia '13,

quipes da CQhab .e ColumbiJir ,

__

.

da$ ·as -cªtegorißs. Os resultados ção das Da�as de Ouro, !taco- na Meriegotti, jogaram ,Müller
. s.éndo.... atleta revela9,ão ",;0 Neil: fina�s fQr.am: Mirim Masculino - . lomi e Diana, clubes de bolão Tr�ilsp. x :Coop. Itajar�r . P�n.
40 Atlântida. �,'.'

.' ':.: :São êLuí§,' Abd...on:.'Batista ..e ,Giar- Iémiri..ino ligados a Sociedade �u!m X,Mlft�!, I:'an�meª x PlD·,
V,OLTA DA INTEGRA..ç� EN- . dini':L.en�j;. I!J,fétnHl Màsculinó., :;�:: Viéirense, foi 'r�lizàdo ne di.a, n��ros e S1,l�J;: �e.I?-�1 x_'��ar�. �:
CERRA ATIVII)ADES�" ÇICUS-.·

'

.. São.: Luís, [)�Q.;fte.·.MagMhães'· e ".23� 'de outubro',' \0 .Teméio ·de :.' bOJ� ,no,c
..mel>�o..,.l?ca.L ..ª!L .14l.1�,

TICAS
," _ .... ,:; '. '<A:'bd��t B.ati�ta.:· Mirim"Femihl:riö-: <Boião' \Fetnininó, com.' ii pa.rtici"" '" ço,�p. �t�Jªg,' � J'�1�ne._r; Transp: '.,

A última competição. :do qnQ',;·., . 'São Luís,,' Miguel, Couto" e A�b� pãÇãõ 'de 62 equipes .de várias 1�h40:Mlfte�, x . Pmguun,. l5h20
da FCC, injciou oIlt��,:dia ,JS. ; don, :a�ti�ta '-e'Infantil Feminino·� 'regiões do Estado, inclusive' de PlOneuoß. JÇ fantInen e ,as mIl-
� a la Volta ,Ciclí$tica: 'da Inle-- SãQ __Lú�Sl Mtgu�l, Cóuto e .Ab�

.

Ponta: Grossa, Paraná. As pn- Sear� x. Super,L:nzL A�.parti ..
gração _ Prova Proclamação:,dq_' Q,Qn J,3áJ:i�ta.; Esta semana, dit1 meiras colocadas no TorIleio d�s fmalS do Pelaâão seraO' atra-

R:epúbUca, largél,da :às ß. horas 14, realizou-se Q 1° Campeonato ,
foram As Pipneiras (Alvor�da/ ves de 'tabela dirigida.

etn 'Joinville, passando por Gua- Escol�I:_ de Judô e dia 20 acon- Blumenau), i'Dàmas do Bolãd VOO_ LIVRÉ, ATRAÇ,M) EM
ramirim e Jaraguá do ,Sul;' e� tecerá ,0 2° Festival de Ginástica. ,(Ponta Grossa), Ttldo Azul (Ba- DOIS FINAIS.DE-SEMANA
direção a Pomerode,' onde: à CLAlUCE BRILHA EM SÃ,o. ependi), Froshinn (Pomero.de) e Nos próximos íinaÍs-de-sema-
tarde, foi realizada provài . ",-de �, PAULO E VAI A ARGENTINA Dinâmicas (Baependi) .' Os o'r- na ,(.22 a 24 .� 29, 3Ö e.·1 °/12), i�-

qircuito. Hoje, di�. 16; láigada, .... ,
!Poi .realizado. em São, Paulo :gani'7.,adotes, )a,través do "Cor-' rão realizadas em Jaraguá

.

do
em Pomerode para Brusqüe, '(:)0"":'" no lbíTapu�;ra ',nos dias ·9 e·lO reio do' Povo", agradecem as Sul, as provas tinais do Cam·
de também haverá, .J�:r,Qya \ de' "passados; o .Campeonàto ,Brasi- ..... empresas pela cqlabQraçãp na pe.onata Catarinerise de .vôo Li"
Circuito -é amanhã, tiiã"i?; na'·úl· : l:eir� :de ·Atletismo Juvenil, do' freta de medalhas e 'brlndes. vre. As- 'asas deltas voltarão ii

tima .etapa da Vol�a,·'·perc\irso quaFpartrciI>aram nove· atletas possibilitando, com isso, . que colorir os céus .. jaraguaenses,
de 10() -q�lÍlômetros entré Brus-· .. ·· de ·Santa Catarina. . Integrou I) o 3° Torneio de Bolão FeJIlJui- saltando do Morto das Antenas,'
que e" Jaraguá do Sul, - tom lar-' 'seleeionadocatarinense ·a atleta no resultasse ,em pleno ê�iLo. onde estão localizadas as )ne-

gada def�onte a Pr-ef-eiturá de Clarice Kuhn, de Jaraguá do AABB E CONEZA DECIDEM Ihores rampas d<)' Sul do Brasil.

Brusque, passando
'.

por"Gaspdr, Sul, que obteve o 1° lugar nos INTERMUNICWAL NA- SJp(TA E por outro lado,. no dia. 24, a

Massaranduba e .chegando ém 100m'
.

c-fbärreiras, o 3° no sal- No dia 8, sexta-feira, pela se- Arweg prollloverá competição
Jaraguá do Sul, às -l1h30, em" <to ·em· altura e o 3° também nos gunda rodada da fase semin- interna de b,aterias, com larga-
frente a Prefeitura,' -onde hav.e-· 200m· com .baH'eiras. Clarlce,. nal do Campeonato Intermuni- da na' ponte' de Nere.u Ramos e

rá a premia·ção.
'.

':.. pelo seu desempenho, .foi COll-, cipal Extra-Oficial de Futebol chegada sob a ponte Abdon' Ba-
VASEL QUE� REAVALIAÇÃO 'vocada pela Corifed�ração Bra- de Salão, da, LJFS, a AABB der· tísta_ no centro ,da cid,ade,

•• • •••
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AnofaçóBs da Flávio JOsé
�. terça-feira à tarde" :'apeau da' forte canícule

grupo de professores da rede 'estadual, participou de
.

.ato póbl1co e passeata, reivindtcandQ, dentre outras,
o Plano de Carréira que, apesar de pranto, não ,foi
remetido pelo Governo à Assembléia, junto com o Es
tatuto .dos Prolessores. Comandou o ato a Assoeíação
de Professores e Educadores do Vale do Itapocu-Apeví,

A. concentração pacífi
ca ocorreu na Getúlio
Vargas, na antiga plata
forma 1 de Setembro,
com faixas, cartazes e o

sistema de som. Apesar
do protesto dos docentes
muito dos quais pareci-

am que foram contra a

vontade, tal o estado de
ânimo - as aulas não so-'

freram paralização, haja
.vísta que a mQbilizclçäo
foi írace, abrangendo cer-.
ca de cinquenta professo- '

tes, somente.

Em termc;»s de parallza�'Q, aU.s, a ,greve dos en

fermeiros, com reflexos di..,tos sobre os bospltals da
cidade e por consequência !jobre toda a popuíeção,
causou indignação sobre respeitável parcela da, comu
nidade. No meio da semana, com a policia omissa,
cumprindo ordens para não 'intervir, foi sugerida o a

ção da Poíícía Federal ou do Exército, o que não o

correu.

IHá quem atribua ao Se
cretário do Trabalho, Sér-.
gio Uliano, o episódio e

a radicalização nas nego
ciações. Uliano, aliás, não
é bem visto pela classe

empresarial, que remeteu
ofícío ao Governador, re-

A Associação dos Vereadores do Vale do ltapo-'
cu-Aveví, que tem na presídêneía o vereador Ernes
to Felipe Blunk, de Corupá, reúne-se día ;lO próximo,
em Jaraguá do Sul, para o encontre bimestral. Além
do pronunciamento do Presidente da Uvesc, está pre
vísta para às 11 boras, a palestra do Presídenteda Te.
lese, Pedro Ivo Campos, sobre os planos à microrregião.
Na segunda-feira pró- do Sul. Presidido por Eu

xima, às 11 horas, Fran- elides Emmendoerfer, .

o

cisco Pompeu, assessor do Grupo tem realizado' 'lá
BNH em Florianópolis, rios encontros, buscan
participará' de reuníão do uma solução à questão
cOJD. o Grupo de Traeelho que é das maís urgentes e

,que estuda o problema g.raves do Município.
habitacional de Jardguá

clamando as atitudes do
Secretário, pelo seu a

poio aos.' grevistas da Tu
py e, antes disso, pelas
declarações concitando à
busca da "verdadeira Pá
tria Socialista".

o ex�prefeito de Massaranduba, Dávio Leu, teve
seu, nODle aprovado para ocupar o cargo 'vago no

Conselho de Administração da Erusc, presidido por
Paulo Roberto Bauer, em assembléia' realizada no fi·
nal de setembrO. E, realmente não palram mais dúvi
das que os esquemas estão todos acertados. Como
Dávio quer disputat candidatura a deputado com
Paulinho? Eu hein.

A Rede Globo deverá
levar ao ar neste domingo,

.

ou no seguintel durante
o "Fantástico" I reporta
gem enfocando a ineXIS
tência de desemprego em

Jaraguá do Sul. Isso é
muito bom em termos de

divulgação da cidade, po
rém, é uma faca de dois
gumes, podendo ,atrair

. conti:ngente _ considerável
a procura de emprego,
criandol consequentemen
tel um grave prob13ma
social.

o PMDB procura nom� para concQrrer a deputado
estadual, em 86. Dentro do cipoal politico, OS "ti-li-tis"

. indicam que o J;lome s�ria o do ex·prefeito, e secretá
rio do PDS Eqgênio Strebe,. que novamente 'estaria,
sendo "namorado" a ingressar no· partido de Dutval
Vasel, a exemplo das negociações anteriores, que ten
tàram IE'var Eugénio Strebe à direção do,Samae.

RALAS E CAF.E S ASS E

O PRAZER DE FAZER

BEM FEITO.

P�OVEI

Sâcíetarla dI ·Ob-ras 'ta
_ vlrià8� fr8nf8s� �B trabalho

o SeCi'ét1irio de Obras O Secretário de Obras de dos trabalhos, Já . estão
e Víaeão, Engenbeko A- e. ViaÇão da Prefeitura, prontos. Na próxima se

fonso ,plazeTa Neto, in- ie Järaguá, do Sul, disse mana, o .treche concluído
formou ao "Correio do » ainda ao "mais antigo" será. sinalizado. , ,

que o convênio celebrado, E dias ' passados - se
entre o DNER e a MUnI- _ gundo Píazera - esteve na

cípalídade já vem sendo cidade o engenheiro Mar

executado, qual seja, o· co Antônio Dias, Coorde
acostamento da .BR-280, nador da EBTU, em Santa'
daa Ponte Abdon Balista Catarina, - analísendo o

à .Ponte (ia divisa com anteprojeto da ciclovia,
Guaramirim. Na verdade, que foi prelimínarmente
a Rodovia vem sendo a- .aprovado, devendo, ag9:.
largada, no perímetro ra, ser remetido" para
urbano de Jeragué, com Brasília; quando a: _pqltir
o derramamento de 2.200 de então os. recursos, se
toneladas de asfalto, pré- rão .líberados pelo Gover-
misturado a frio e a meta-, no Federal. r

Povo" que foi 'concluída
.

a terraplenagem da área
onde vai ser construída
a Escola Municipal Mor
ro da Boa Vista. Terá
100m2 de área, constando
de sala de aula, sanitários
e cozinha e cujas obras
terão . inicio na' semana

qu� vem, onde serão in

vestido$ Cr$ 80 .. milhões,
O títular 'da SOV disse
também que a draga, lo
cada junto ao DNOS, pelo
Município, ínícíou na ter
ça-feira o' desassoreamen
to do Rio Jaraguá, a pou-
"cos metros J4baixo da
Ponte Tavares Sobrinho,
na Ilha da Figueira, cu

jo material (arete), será
empregado para as obras
de calçamento e .outras,
PAVIMENTAÇÃO
Píazera Neto acrescen-

. JaraQUá '. é�;,: O . qugrlo
, arrecadador. de ICM

OS dez municípios que',.' A' arrecadação, até se"

compõem a 'Região Frs- tembro ,. de 1985, Situou-se
.

cal com sede em Joinvil- "em 4° lugar no Estado,
Ie, participarão com 11 f com Cr$ 63' bilhões e '526
899 dos 20% do Imposto milhões, perdendo apenas'
de Circulação de Merca- para Blumeneu. .Jolnville
dorias, no exercício de e Ploríanöpolís,

' .

1986. Somente JoinvlUe ., ....

receberá .sozínho . 12,1%,. A .terceíra - arrecadacão
sendo o . primeiro da Re-·· da RegIão ,é a .de-Guara
gião e do Estado. O se- mirim; que OCUp9,.: 0',,41°

çundo município da :sa re- lugar. no Estado.'Em 1983",
gião em retomo' do '

ICM, sua agropecuária - ... agre
ê Jaraguá do Sul, que'. gou Cr$ 4 bilhões e 21

havía agregado, em 1983, .. milhões .e a indústria e

Ba agropecuária, Cr$ 6,2 comércio ·do munícípío. a
bilhões e na indústria e gregaram Cr$ 6 bilhões
comércio Cr$ 94,1 bi- e 121 milhões, Em 1984, a
lhões, em 1984, o Munícl- agropecuária permaneceu
pio agregou, 'na agrope- em Cr$ 4,4 bilhões. I mas
cuária, Cr$ 13,6 bílhões v a indústria e comércio E:�

tou à sua Informação que crescimento bem .abaixo levaram o valer agrega.
foi iniciado ô calçamen-' da inflação � e na índús- do para Cr$ 25,9 bilhões.
to a paralelepípedos da tria e' comércio Cr$ 346 'Esses -resultados ' deram' ii
rua Frederico Curt Alber- bilhões e 222 milhões.

.

Guaramírim. um índice de
to Vasel, de 1;OOOm2, de-" Com esses resultados, Ja- , 0,313600 para partldpa�,
vendo estar concluído até raguá ,do Sul alcançôu ção no ICM em 1986,
fevereiro próximo. Em um indice para 1986, de 'corn um crescimento de
janeiro, vai ser inidado 3,61994, suPerior ao do 1,6% -em relação ao lndi
na Rua 25 de Julho, na ano anterior, em quase ce de participação deste
Vila Nova, trecho ete 22, 10%. ano de.1985. .

200m2, juntamente com·

C 1 Aa Rua Domingos OUvio U lUla e' rlesanal.ô
Burgnago, no mesmo bair-

�Zl i:�:n�a:J�e�e���r:m�:: na, -lPr(lç�..

' ,

".':
...e

s�rios! com tubulação de
J
A F1,1Iládação Cultural de "tos � ä�igos

.

ijäia o :N�tâ.r.
um metro de_ diâmetro,', aragu do Sul, como o

'

,

para o escoamento das á- faz nb terceiro sábado d� 'SHOW MOVIME1,�·tA ...
"

guas pluviais, evitando, cada mês, realiza neste ,Ö Show da 'Juventude,
com isso, os constantes a- sh'ábado, a partir das '1 ina�c::ado paJ::�' '9:,pió.lÇimo
lagamentos em épocas oras, na rua Quintino sábado, dia 23, no Giná-
de chuvas, Bocaiúva, defronte a Pfe· sio ÃJ;_tur M:tll1�JfI já m<?�

feitura, a Feira de Arte vime.n,ta. A,.pa,m.'1', da,.s Hr
També,m foram inicia- A

.
.

e rtesanato, com muita.s �horas, apr�se"ntar,&o "sua,$_dos o preparo da rua Ln- -
. .

,

, atraçoes. Na área ct\Uu- mÜ"si,cas ,no.. p.alc,o". os. ,2n�-,rico Fermi", no Jaraguá Es- ""

ral, às 9 horas, 'teatrô' de pOs 'ei,c,Çltriz. ' ,(Jara,gu"á ,. do,querdo, que demanda a f h
•

Ponte Argi, assim ;::omo
antoc e por um grupo Sul), Griffos (Blumenau}: '

de alunos do Grupo Alba- e Marca Registrada'� ($13,qo �alçamento a lajotas da K
rua José Emmendoerfer,

no anzIel, que mOl'J;len· -Paulo)., A ,noitada será

da Venâncio Cla Silva
tos após, apresentará a concluída com 'um baUe,'

'Porto até a Rua Dona An-
peça, teatral "João Sapi- no Beira Rio Clube de'

tô�ia, trecho d�. 3.000m2.
nho"; às 10 horas apre- Campo, quando será :elei.
senta-!;ie () Gl'UPQ "Nossa ta a mais bela' comer

Nesta mesma,. r�gíão! 10-' MÚ4ica", 'de JolnvUle e ciária de Jaraguá do Sul,
ram concluídos bs traba..,
lhos de lajotaniento da' às 15h30,. o Grup<;> "Tom a pártir das 23 horas.

Rua Thomás Francisco dê Natural"" de Jaraguá ,do "Os Incandescentes'" ani· "

Góes, de 3.0281B2, 'Jflde'
Sul. Na pat:t(\ do 3rtesa7 marão' a promoçã,o dan�

foram investidoS Cr$ 200
nato, ,haver. '4 ,venda mUi- . çante.

milhões ,conforme Afon· NÁO FAÇAMOS DE NOSSOS ;RIOS
so Piazera Neto.

.

� IMUNDAS.
ACOSTAMENtO SAL� OS·RIOS ITAPOCU E JARAGlJA

- •. '_'-!'�' .•"" ,- �-.'�
�

--_: •. , � ..
- •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




