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FERJ tera curso
-=z-;_

..

A Fundação Educacío
nal Regional Jaraguaense
(PERJ) e a Fundação E
ducacional de Santa Ca
tarina (FESC), estão acer

tando a celebração de um

convênio que possibilita
rá a implantação do curso

de pós-graduação, com

especialização em admi
nístreção de empresas, a

través da Escola Superior
de Administração e Ge

rfincia {ESAG). Segundo
a Diretora do Centro de
Ensino Superior da FERJ,
Carla Schreiner, o curso,
com 390 horas/aula, 26
créditos, deverá acontecer
no segundo semestre de
1986, com aulas às sex

tas-feiras e nas manhãs
de sábado.

o curso de pós-gradu
ação em administração
de empresas, objetivará
fundamentalmente aten
der aos docentes llgados
a área e a índústria e

comércio da região. As
.

disciplinas serão:· meto
dologia da pesquisa, teo

ria geral de admínístra
çäo, administração de re

cursos humanos, admínís
tração de suprimentos e

gestão de estoques, ad

ministração financeira e

orçamentária, admínístra
ção de vendas e método
logia didático pedagógí
ca.

.
VESTIBULAR:

525 INSCRITOS

'Foram encerradas no

día 14 as inscrições para
o Vestibular Unificado!86
da Acafe, que secá- rea�

lizado no período de 13

a 16 de janeiro. Em Ja

raguá do Sul, foram ins
critos 525' candidatos,
com maiores opções pure
o novo curso de adrmnis
tração de empresas, com

3.55 candidatos por. va-·

ga, seguidas de ciências
contábeis, que será o últí-

de pós-graduação li em- 8.6
. ";

mo vestibular. As provas
serão nas dependências
da própria FERJ, utilizan
do-se, para tanto, tam
bém as novas dtpendên
cias.. já concluídas.

Nos dias 17 e 18

dezembro, os candidatos
deverão apanhar as eti

quetas do Cartão Confir

mação de Inscrição, no

mesmo Posto onde' foi
feita a inscrição, no caso

local, na FERJ.
de

(�.-----------------------
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PREPARATIVOS PARA AMOSTRA

AGROPECUARIA/86

Vai acontecer ainda este ano, uma reunião

preparatória prelímínar, para dar início aos pre
parativos da 20 Amostra Agropecuária de Jura

guá do Sul, marcada para o mês de julho ,Ie 861
durente a semana de comemoração dos 110 anos

de fundação da cidade. O local será o Parque
Agropecuário Ministro João Cleophas' 'e

.

no en

centro. começarão a ser definidas as di versas
comissões de apoio, objetivando, com isso, o ê

xito da promoção e a superação da marca de 7.0 .

mil pessoas que prestigiaram a 10 Amostra, em 84,
Atrações variadas j á estão agendadas: -Ó. É.

pensamento - segundo o secretário Balduino Rau

lino - conseguir junto a Secretaria da Indústria
e Comércio, dois balões infláveis (nos moldes
dos utilizados nas comemorações do centenário
de Jaraguá), pare mostrar ao público o que a-

.

qui é produzido, além do que, a programação de
eventos que identifiquem o município dentro do
cenário turístíco, cultural e

.:»
social catarinense e Ibrasileiro.

� )

·Decoração
-,

"

sera acionada dia 25

rão prestígíar a solenida
.de, defronte a 'Prefeitura
Municipal. . E na terça
feira, dia 26, à noite, o

Papai Noel HM Estará
em Jaraguá, com uma sé
rie de atrações, devendo
arrastar um grande pú
blico à Marechal Deodoro.

CONCURSO DO BANCO

DO BRASIL

Leia o Edital na página 9

desta edição.

JARAGuA 00 SUL

c.P1te1 Latino Amarica"a do
Motor 'Elé�rlco

Com uma solenidade
marcada para as 19h30
mín de segunda-feiB, dia

25, vai ser acionada ofi-
cialmente a decoração
natalina de rua de Jara

guá do Sul, adiantada em

alguns dias em função da

viagem a Brasília e a

Bahia, do Chefe do Exe
cutivo Municipal. A de

coração sofreu algumas
mudanças. com maior nú
mero de lâmpadas multi
cores e novas alegorias,
proporcionando, desta

forma, um bonito espetá
culo visual à cidade. no

periodo noturno.

Autoridades municipais
e ligadas ao comércio deve
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Bibliotecários catariuenses

re�Ilem-se em .. Jaraguä do Su�
Jaraguá do Sul sedia, rés do Cone Sul e Caribe

nos dias 27, .28 e 29 de de 1986, . da qual foram
novembro, o 3° .En-· convidados . a participar
centro de Responsáveis' bíblíotecáríos responsáveis
por Bibliotecas Públicas pelo sistema de bíblíote
Municipais, que reunirá ces públicas de São Pau

representantes de todo
.

o 101 Paraná, Santa
.

Catari
Estado, no Salão Cristo na, Rio Grande do Súl e

Rei. No dia 27, o Sisté- a Presidente da Comissão
ma de Bibliatecas Públí- Brasileira de Bibliotecas
cas de Santa Catarina, Públicas e Escolares da
ministrará o curso de Febab.
confecção de bonecas . e A abertura do Bncon
fantoches e como drama- tro propriamente dito, a

tizar estórias infantis, ba- contecerá no dia 29; às

s:a�dQ-se na coleção da 81.1, Com uma
. exposíção

bíblíoteca. Dele poderão .

sobre biblotecas públicas
participar, também, pro- no Cejas. Além disso, a

íessores de pré-escolares Sra. Walda Antunes pales
e demais ínteressados, trará, assim como os de
desde" que façam ínscri-

.
maís convídadoa. sobre

cão prévia, gratuita, .

na biblioteca pública e o es

Biblioteca Rui· Barbosa, tudante. Ainda haver! à
de Jaraguá do Sul. valiação do encontro, re-

.
No día 28, no Centro. latos de experiências e

Empresarial, às 20_ horas, planejamento para 1986,
reunião extra pare for- segundo adiantou a bl
mar equípe para progra- bliotecária Dirce Terezí
mar o Encontro de Bíbli- nha Nunes, da "Rui Bar
otecas Públicas e Escola- bosa" .

O Prefeito Durval vai �. Brasilia
O Prefeito Durval Va

sel marcou viagem a Bra
sília, para a próxima Ee�
mana. Nos días 27 e 28,
será recebido em eudí

(<lcias pelos Ministros
Flávio Peixoto - da Urba
nização e Meio-Ambien
te, Marco Maciel - da E�
ducação, Affonso Camar

go Neto - dos Transpor
tes e Pedro Simon, da A

gricultura, oportunidade
em que entregará vários
projetos e reivindicações
para .

a liberação de re

cursos para obras prtorí
tá.rias ao município de
Jaraguá do Sul. Dentre os

pedidos destacem-se a

ampliação da estação de
tratamento d.e água do
Sernae, patrulha agrícola,
pav.mentação e reforma
(�O telhado da. Ferj.
Durval anunciou que

pre.ende ínaugurar ainda
antes do natal, o acesso
e a nova ponte construi
da pelo Município sobre
o Rio Jaraguá. no Jara-

guá Esquerdo, o novo pré
dio do Jardim de Infân
cia Irmã Anídía. de San
ta Luzia (dia 8 de dezern
bro), assim como o Cen
tro Turístico e a Praça
do Imigrante, na Rua Jo
invílle, onde está sendo
erguido também um mo

numento, qúe registra a

passagem dos cem anos

de Jaraguá do Sul, co-'
memorados há quase dez
anos atrás.-
PRl!DIO DO lAPAS
Informou o Prefeito que,

conforme comunicacäo
recebida do Supenuten
dente do lapas em San
ta Catarina, Lourenço
Brancher, termina no día
29 o prazo, para a entre

ga das propostas da Lici
tação pare contratacão
de mão-de-obra e ma.
teríal. para a. construção
do prédio do Iaoas I.

namps e Inps de Jaraguä
do Sul. com I.500m2. O

prazo
�

de conclusão é de
tl meses.

· Não destrua a bela,za da Jaraguá. Presarva as montanha$. Artama decorando lojas
. .

-. . .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. ENLACE'KOPSCH - BARATTO

..
A Capela Nossa Senhora do Rosário, de Ríbeírão

;Molha, acolhe à� �Oh30 deste sábado, para as bênçãos
nupciais, Os jovens Lídia Kopsch e Fábio Baratte, ii
lhos de Adolfo (Ana Lora Strutz) Kopsch e de Hilário
(Ingeruth Mahnke) Baratto. ° ato será apadrinnado
pelo Sr. M'iifCeius .!FontenelIi· e Srta Kátia Baratto, Sr.

,Waldemar,; Miit�i::�e Srta. Alíríe Kopsch, Sr. Ronaldo
. Koepp e Noi;v.-9í-{Bf. Marco António (Tessa) de Ar-aújo,
.Sr. Fleres .(R.9sely� .;ej.J,i(!tto e�·'$r. Rolando (Gina) Larsen.
Após a ceríraônía os convidados serão recepcionados
no-C:A;Ba-ep"'énâr 'e-'dcr"cõllitra"seguem os cumprimen
tos aos nubentes e a seus pais, com votos de perenes
felicidades-.... · - .. --<.�-�..'-'--"':'--.7"-":"-- _. . .. . .

CA$AMENTÖ-S'l_� Na Matriz, ontem, Antônio O. Rn-'

b�llq/Eroíd'es Cordelro;i�� Césãr' Xavier/Vania Frutuo
so. As 16h15-0snir· EiCllemberiúEÍizete do Nascímen

t�..! l7h15-Sérgib MigTotdUsôIÜa'Negherbon, 18h - .10
s� Edemar Haffel1J.lann!�aur'ita Mezoni, "t7h (Barra]
Benvínde LagQj.Jurandira Balbínottí, 17h30 (Barra]
Francísce de 'Soúzá/Sílvia Fagundes e às lßh-Vander-:
leí de :Oliveira/Sueli da Costa. '

'CASAMENTOS II_ Na' Capela S. "Estevão, 16h30 -

Antönío Scwírkówskl/Inês Lenert, 20h na Gruta do
Molha-Odaír Vàilihlj!Adfiana Grossklatz e 20h30, na

Capela N. Sra. do Rosárío-Pébío Baratte/Lídia Kopsch,
Na. Igréja Evangélica, Gláucío Keil/Rosane Leewen

� Márcio Mohr/Elenír Zapella.T; receberão as bênçãos
petas 'bodas âê _pr.at�,. Br:uno Vogel e Anita Lessmann

�oger' '. .. ..' "

, "

P#�Ç�ENTOS ;_. A coluna registra, 'com pesar, o

falecImento do seu leitor: Josef Henzler em Camuínas

�� ,Paulo, no últlmo {lia :16. ,Jos�f por �:Uitos anos re�
S��lU em !a:r:aguá .do .. Sul, Outro. que deíxou a vida
terrena fOI o jornalista Raulíno Preissler, diretor do
jornal "Informação", de São Bento do Sul. Aos fami

li9-rß.s, . .él,S. nossas sentidas condolências.

Celina . Caheléireiros
.

Atendimento uníssex. -Experíêncla comprovada em

C?rtes, penteadoa, maquílagens e tratamento ca

pílar, com aparelho. ínfra-vícleta. Profíssíonaís
, altamente. especiali�dOI?.'

Rua Gumercindo dä 'Sllva .;.;.;; Pone 72-2166
ao la�Q .da Caixa ,EconÔmica

Mamãe Coruja
Artlgos"':lnfantts, : Perfumes e Bijoute.rlas.

.-

Use nosse crediátio.
" '"

Rua Barão do Rio� Branco, 168 Fone 72-0695

JQias, re1'giDs, pülseiras, anéis, alianças, prataria
e artigos.. em ouro é na

.. Relojoaria '.' ·AVENIDA
..

''Sempre um. bom. pr_Hente à sua escolha"

Na Marechal, 431 • Jla Getúlio' Vargas, n° 9

:. Dê lIores' a· quein você ama. J)ecorações
de igreja e salão, buquês, arranjos,. plantas

ornélBlentais, com-�trega a domicUio.,Atendimen
. to: pOl""' prQfi'II10nàl nö. ramo. '

. Casa'
.

dás· '. Flores
Av.: Mal. Deodöro -n9 1.121" ao lado da Praça -

. Paul Harris
FUlal:Reinoldo Rau 606 -.EdU1Cio Santa Terezinha

Gente Informações
--------------------------

&
FESTA DA JUVENTUDE
Com a 'Noite do Hawaí',
no Caesar's Club.íntcíou
'se ontem à noite a Festa
da Juventude.Neste säba
do, dia 28, no 'Ginásio
Artur Muller,show com

os grupos �Cicatriz,Griffos
e Marca Registrada culmi
nando com o BaUe Rai
nha do Comércío.no Beira
Rio.Hoje e amanhã.também
as ,semifinais do Campeo
nato Cata.rinense de VOo
Livre. '

CLAUDEMIR E RAINHA
° 'Baile e Concurso Rainha
das Flores.do Cojas

'

e

'Secet,sábado,atingiu seus

objetivos.As oito bonitas
jovens que concorreram,

. deram brilho especial à
promoção.Coube a Clau
demir Garcia.da Jaraguá
Fabril.o título de Ramha
da Festa das Flores.Vera
Regina Senff foi ala. prín
cesa e' Rosecler Vaz a 2a.
princesa.Parabéns aos pro
motores.
SALÃO D.N. MULHER
A Menegotu Eletroma
quinas está desde ontem

participando em Curitiba
no "Parque de Exposições
Baríguí, do XI Salão da.
Mulher,que será encerra

do no dia 1 de dezembro.
O diretor iJídustrial Almír
Ideney Menegott] Rocha
e o diretor admíntstratívo
Gilmar Rogério Menegot
tí Rocha, com as esposas,
estão marcando presença
no acontecimento.
COMUNHÄO/STELLA
:Em Aparecida d0 Norte,
tomou a primeira comu

nhão; dia 26 de outubro,
a ga.z:ota St-eUa Baratto,
filha de FIares e Rosely.

. Dia 1°, em Irati-PR, Stel
la fará a renovação, jun
�() com as colegas 1e dou
trina e em seguida, umá
festinha familiar, para a

a1egria dos pais e dos
avós Raul (in memofÍöu)
e Emília Vicente, HÚá

. rio (Ingerúth) Baratto.
Parabéns!.
DAESY RAFAELA
Com quatro quilos, 50
centimetros, nasceu às
8h30 do dia 14, no Hos
pital São José, a. garoti
nha Daesy Rafaela Mül
ler, para a alegria dos
pais, o casal amigo Os
mar (Rosane) MUller. Os
avós Verner (Isolde) KrU
ger, Rolando (Elvira) Mül
ler, tios e bisavós, estão
também muito felizes pe
la chegada da· nova inte

grante da familia .

RBS RECEPCIONA"
Na quinta-feira última,
dia 21, a Rede ,Brasil Sul
de Comunicaçõés, oiere'
ceu jantar no C. Atletíco
Baependi, por ocasiãQ da

visita a Jaraguá do Sul TORNEIO DE TENIS
de seu vice-presidente, - Com o patrocínio da Em

Jayme Sirotsky e do di- mendoerfer Comércio de
retor geral de rádio E' te- Veículos Ltda, imcie-se

levísão, Nélson Sírotsky, neste sábado, dia 23, no

Outros diretores também Beira Rio. Clube de Cam

se fizeram acompanhar, po, o 3°- Torneio Aberto
onde o CP marcou pre- de Tênis de Jaraguá do

sença, convidado que foi. . Sul, que deverá termmar

AUDIÇÄO MUSICAL no dia 30. Os melhores
Será nos días 9 e 10 de tenistas da cidade parti
dezembro, na Casa da Cul- cíparão do Torneio.
tura da SCAR (rua Ama BATIZADO

'

zonas, fundos Paratusos Hoje, dia 23, às 20 horas,
Bwald], a, audição -musí- na Capela N. Sra. do Ro
cal de encerramento do sérío, o batizado de Mar
ano letíve da Escola de co Antônio de Araújo Fi
Música. Bstä marcada pa- lho, filho de Marco An
ra as 19h30, onde os alu- tönío (Tessa Baratto) de
nos mostrarão as suas Araújo. Serão padrinhos
aptídões e

.
o que aprende- Rosely Vicente Baratto e

ram durante o ano. Rolando Larsen.
DALCELIS MISSA VOCACIONAL
Após o sucesso da sua Neste sábado, às 19h, na

participação na la Feira Capela N. Sra. Apareci
Têxtil de Santa Caianna da, da Ilha da 'Figueira,
-Fetesc, em Balneário de ..míssa vocacional e, spós
Camboriú, no início do o

-

Musical Vocacional
mês, a Dalcelis, .lira vés "Credo de Vida", com a

dos diretores Célio e Dal- presentação dos alunos do
va Cristovão, estiveram Seminário de Corupá.
esta semana em São Pau- SIMONE CARLA
lo, buscando as últimas' Acontecé às 9 horas deste
novidades dã moda. domingo, na Igreja E;.
NO BAEPENDI vangélica Luterana, Cen-
A partir, de segunda-teí- tro, a confirmação da [o
ra começam as vendas vem Simone Carla, filha
de mesas para o baile de de Ingo e Adelaide Lange.

. encerramento do bolão, O acontecimento será' co
marcado para o dia 30. memorado na resídêncía,
Loren's Show, de São BAILE DO CHOPE
Paulo animará o embíen- Musicado pelo Conjunto
te. As mesas custarão Cr$ de Ritmos Soçaíte, de
60 mil para associados e Blumenau, a S.E.R. rvíene
Cr$ 100 mil para não as- gotti promove- neste sá
socíados. Dia 31 de de- bado, em seu ginásio tle
zembro, o reveillon. .

esportes, o r Baile do
ARTE NA PRAÇA Chope. O caneco �:usta
Das 9 às 16 horas clt;ste Cr$ 40 mil.
sá.bado, na Praça Angelo NO eINE JARAGUÁ
Piazera, as escolas que :n- Em ca ..taz, a partir de
tegram o Prodiarte (E.da hojEi, até qúinta-f�ira,
Cunha, Julius Karsten e liAs Grandes SacanagenS
Abdon Batista), exporão e do Sexo .Explicj�o". E de
venderão trabalhos, com 30 de novembro 'a 05 de

apresentações de núme- d)�zembro, \"Amadeus":,
ros artísticos, durante a ganhador de oito Osc:ars.
1 a Feira de Arte na Praça. IDADE NOVA
ADEMlRnROSANE Troca idade hoje, 23, o

Para breve o "sim" .do Comendador Heinz Kohl
simpático e querido casal bach, dia 26, o prof. Ho
Ademir Izidofo e. Rosane lando Marcellino' Gonçal
Moretti .. Ele, vereador e ves e o industrial Geral
gerente administrativo da do' Werninghaus; dia '27,
Energe, em Guaramirim - Sra. Mairan Vierg,utz
e ela, administradora es- Stinghen e Sr. Júlio Fer
colar, filha _do professor reira Filho e dia 28, Sla.
Paulo e de D. Leonida (in Alba, esposa do Pastor
memorian) Moretti. Ingo Piske.
----------------------------�...

BODAS DE FERRO - RUDOLFO E ELLA DORNBUSCH
A data de 20 de nove\!r��' foi de singular 'impor

tância na vida do casal Rud�fo Dornbusch/BUa Heus
chel Dornbusch. É que assinalo.u a .passagem dQS 65
anos dE-' vida matrimonial (bodas de ierro), 'um 'acon-'
teciIIiemo raro nos dias de hoje, marcado com' lima'

'confraternização familiar, domingo último, na l'E.si: ..

dência. ° casal jubilar possui uma filha, Melânia, ca

sada com Otto Kuchenbecker Júnior., dois netos - Er
mes' Kuchenbecker e Astrid Schmauch e dois bü;ue
tos - Karine e Charles. Da nossa trincheira de traiJ:llho',
enviamos cumprimentos ao casal jubilar, pelas J)odils'
de ferro. -

.

1
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Jarag'lll do Sul .... Semana de 23 a 29 de, DO......,. _1185# C.ORau'o,
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.Bananicultores foram, à Colégio Holanda M. Conçalves COßl8m:ora' 20 anos
exeursão a Sã 'p 1.

o au t) a Colégio Estadual Ho- sendo 100' no Pré-Bscolar. crianças e Jovens da' aos-
Um grupo de 36 banani- Exposição Agropecuária, lande Marcellíno Goncal- 626 de· 14 à 8a séries e sa comunidade.'

cultores da região de Jara
.

no Parque Castelo Bren- ves, comemora no dia 26 280 no 2° grau. Possui um Neste .ano, o Colégio
guá do Sul,participaram co, em Curitiba. Ne total de 'novembro, próxima quadro de 55 íuncíonénos, entrega à comunidade a

esta semana, de uma cx- serão 36 produtores,' que terça-feira, o seu vígésí- incluindo professores, di- primeira. turma de Técní-
cursão técnica a lavouras. seguirão em ônibus es- mo amversärío, com o retores, auxiliares, se- cos em Comercialização e

de bananas .em Míracatu, pecial, pago pela ?refei- cumprimento de uma pro- cretérías e serventes. E Mercadologia, sendo a

São Paulo, onde são em- tura. A Visita j'á �Sa a. gramação alusiva às íes- dirigido por Ivete Lombar- turma composta. de 43 a-

pregadas as técnicas mais '2a Amostra Agropecuária tívídades da data. di, na direção geral; Mar- lunos. a Colégio conta

avançadas no cultivo do de Jaraguá do Sul, em ju- HISTÓRICO ly M. Gonçalves Pieper também com um grupo
produto, buscando, com lho do próximo ano, on- No ano de 1965, pelo na direção de 1° grau e teatral, coral, clube de
isso, novos conhecimentos, de se. pretende supl<mtar Decreto nO 1699, a Escola Iria Tancon, na direção jovens, com atletas de
subsídios, intercâmbio de o sucesso alcançado em MUnicipal "Morro da Boa do 2° grau. renome tnteraacíonel,
informações e motivação -1984, onde 70 mil pessoas Vista", passa a ser E3CO- como e o caso da aluna
pará a adoção" dé tecnolo- compareceram ao. Parque la Estadual "Morro da a educandário tem co- Claríce Kuhn. e do prof.
gias, para o aumento da Agropecuário Mi!l1'itro Boa Vista" e transferida mo destaque o trabalho Jorge Luis da Silva Sou-

produtividade. A excursão João Cleophas. pare a Ilha da Figueira. que desenvolve em prol za e corri o Conselho De-
foi coordenada pelos Es- Em 1966, transformada em da comunidade, graças 'a liberativo, que é um ór-

critóríos Locais da Aca- 'FERIAS COLETIVAS Escolas Reunidas, recebe sua qualificada equípe gão coletivo, de decisões
resc de Jaraguá do Sul e O Supervisor Regional o nome do professor Ho- de professores e ao apoío e análise dos problemas
de Timbó. Daqui, foram da Acaresc, José Demarch lando M. Gonçalves. E da Associavão de Pais e da escola, com represen-
oito Os produtores de La- informou ao '''CQfl'ao do através do Decreto 8.867, Professeres. presidida pe- tantes de todos os seg-
nanas que foram obser- Povo" que de 23 de de- de 16 de janeiro de 1970, lo Sr. Lino Dalpiaz, e que, mentos da comunidade
var e tomar conhecunen- zembro a 26 de janeiro, foi transforniada em Grilo juntamente com os dema- escolar, tendo como pre-
tos acerca dos métodos a Acaresc terá férias co- po Escolar e, em 1971, is membros da Associa- sídente o Sr. Sérgio Sabei,
empregados pelos bana- letivas. No entanto, os com a implantação do cí- .

ção, não mede esforços conforme normas do 1:,0-

nicultores paulistas, em agricultores poderão ser elo básico, passa a fun- para o alcance dos obje- vo Plano Estadual de E-
suas lavouras tecniíica- atendidos pelos plantões, cionar como "Escola Bá- tiv�s da educação das ducacão.
das. junto ao Escritório Re- siea: Holende M, Gonçalo
EM CURITIBA gíonal (Fone 72-10ô6)c pa- ves".

No próximo dia ; 2 de ra o receituário agronó- Com o desenvolvímen-
dezembro, grupo de agri- mico, laudos do Proagro. to da cidade e do bairro,

.

cultores que se dedicam informações técnicas e bem como da clientela es-

a pecuárta leiteira, de demais orientações ne- tudantil, foi necessária

Jaraguá do Sul, irão a cessárias. uma ampliação no estabe
lecimento e também ,.!ie
vação de sua' categoria.
Tornou-se então Colégio
Estadual, tornando reali
dade uma aspiração da
comunidade, quando em

09 de março de 1983, foi
autorizado o funciona
mento do 2° grau, com as

habilitações de Técnico
de Comercialização e

Mercadologia e Auxiliar
de Escritório.
O Colégio tem como pa

trono o professor Holan-
.
do Marcellino Gonçalves.
Seu nome foi escolhido
em 1966, quando em reu

nião da associação de pa
is e mestres, com 82 par
ticipantes, cogitava-se
um .nome para a escola.
e o então diretor, prof,
Holando, apresentava 1'.0-

me de pessoas ilustres
ligadas ao povo e ao cn

sino de Jaraguá .do Sul.
Colocado em votação se

creta! o resultado {oi de
81 votos a favor do no

me do prof. Holando M,
Gonçalves, que mereci-

. damente é o patrono do'
estabelecimento, e por
ser um grande mestre e

admmístrador, muito íez

pelos alunos, que pelo
Colégio passaram.
A data de 26 de no

vembro, escolhida para
comemorar. a partir dE"'
te ano, o aniversário do
Colégio, é em homer=.
gern ao patrono que co

memora nessa data o seu

natalício.
O c;_oL!GIO HOJE
.Atuelménte o Colégio

ci>n� com 1.006 alunos,

Massaranduba
Os industriais, comer

ciantes e agricultores de
Massaranduba, estão vi
vamente interessados em

criar a Associação Comer
cial, Industrial e Agríco
la, por entenderem que
ela trará inúmeros bene
fícios às referidas classes
O movimento tem total
apoio do prefeito Zeferi
no -Kuklinskí, que é um

.

dos principais incentiva
dores da iniciativa, pois
considera que o atual es

tágio de desenvolvimento
do município está a 're
clamar por esta organiza
ção de classe.

.

NO CIF� FÉIRA CUtTU
RAL

Está acontecendo des
de ontem, sexta-feira, no

Centro Interescolar de' 10
Grau "Mário Krutzsch", o

CIP, a 3a Feira Artístico
Cultural. A abertura hou-

. 've-se às 8 horas, às 19h
30 aconteceu palestra pa
ra os pais e às 21 horas,
foi aberta a visitação pú
blica, o mesmo devendo
acontecer neste sábado
,das 13h30 às 17 horas.
O CIP funciona' na Ave
nida Getúlio Vargas 820
e a sua direção, através
'do "Correio do. Povo",
convida para apreciar e

prestigiar os trabalhos de
seus alunos

-".

e professo-
. res.

forma Assoeiação
,

Para os entendimentos i
niciais, foi realizada re

centemente uma reunião.
convocada pelo Prefeito,
onde igualmente compa
receu o presidente ria As
sociação Comercial, .

In
dustrial e Agrícola de

- Guaramirim, Francisco
Schork, que, acompanha
do do seu Vice-presidente,
deu várias explicações de
COJ;110 funciona a sua As
sociação, dos beneficios
que traz, incentivando,
por conseguinte, a cria
ção da' co-irmã em Massa
randuba.
Após troca de Idéias,

constitui-se a Comissão
Provisória da Associação
Comercial, Industrial e A

grícola de Massaranduba,
que está assim

.

formada:
Adalberto Baumgarten
(Ind. de Confec. A. Baum
garten), Sinésio Eccel (Su
larroz), Antonio Marti
ni (Loja Dímar), Edith
Bruch (Lojas Edíth Bruch),
João Soares (Coral - Com .

. Repres. Agropecuária
Ltda.) e Nélson José da
Costa (Costa Serviços
Contábeis). Esta' Comissão
reuniu-se dia 19, pare de
finir detalhes acerca da
fundação da ACIAM,
que tem previsão pala o

início das suas atividades,
no começo de 1986, haja
vísta que o Interesse é

muito grsnde entre 68
índustríaís, comerciantes
e agricultores massarab;.-
dubenses.

»o. PAGINA oa

PRO-CRIANÇA FOI AVALIADO EM JARAGUA
...�......--..--..--....--....--......--...

a Clube Atlético Baependí sediou quarta-feira,
día 20. 'o I Seminário Regional de Avaliação Pró-Cri
ança, que reuniu cerca de centena e meia de repre
sentantes das Comissões Municipais Pró-Criança, dos
18 municipios da região admínístratíva da Acaresc de
Jaraguá do Sul, ligados à saúde, educação, desenvol
vimento social, Acaresc, Acarpesc, prefeituras." câma
ras de vereadores, clero, sindicatos e líderes de co

munidade.
O. Coordenador Regional do Pró-Criança é. o a

grônomo José Demarch e durante o dia foram apresen
tados os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões
Munícípsís, seguidos de debates, visitas às comunida
des onde se desenvolvem experiências do Pró-Crían
ça (Bluroenau, Joinville, Schroeder, Jaraguá do. Sul,
Massaranduba, Benedito Novo e Pomerode) e avalia-
ção do Seminário. .

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

ADVOGADOS
JOSÉ ALBERTO KLITZKE

E
. MÁRCIA BUTTCHEVITZ

_ Advocacia em geral .:

Rua Jor2e Lacerda, 169 - Sala 02.

SUBA HONDANA

eHE Gau A

CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÄO. CO
MSRCIO DE MOTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA ..
Rua Acl611a FisCher, 239 (Rodovia BR-28b)

Pttle 12-2099 . .:.. JlUsguá do Sul _ SC .
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Edital 14.569 de 12.11.85. operária, natural de Ma- Edital 14.580 de 13.11.85. P'
e

'r····_·""'0"- C l' 'a m'.a s cl
"

Moacir da Costa e Maria ripá-Palotina, Paraná, do- Ademir Iztdoro e Rosane
" ede Souza. mícíhada e residente em Morettí

Ele, brasileiro,. solteiro. Rio da Luz II. neste dís- lHe, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ca- tnto, írha de Bruno Gross- técnico

'

admínístretrvo.
juro, Curitiba-Paraná. do- klas e de Gertrud Laube natural de Pouso Reden-
mícilíado e' residente em Grossklas. 'do: neste Estado. domící-.
,Ilha da Pízueíra. neste Edital 14.575 dé 12:11.85. liado e residente BR 2.80
distrito, filho de João Car- Valmor Ehnke e Marcia Km 56, em Guaraminm.
doso de Moura e de E- Klúzke.· neste Estado, filho de An
milia Ricardo da Costa. lHe,' brasileiro, 'solteiro, tonio Izídoro e de Rosa
Ela, brasileira, solteira. servente, natural de Ja- Machado Izidoro. Ela,
"operária, natural de Cia- razué do Sul, domícilia- brasileira, solteira, admí
norte-Parané. . domícíhada do e residente em I'rês nístradora escolar, naeu

e residente na Avenida Rios do Norte, neste d.s- ral de Jerazuá do Sul.
Marechal Deodoro, 317, tríto, filho de Amo E.Rei- domiciliada e residente' na
nesta cidade, filha de An- nold Ehnke e de Irene Rua Dommzos da Nova,
tonío Francisco de Souza Behunz íshnke. lHa, bra- 221, nesta cidade. filha
.e de Azuíde de Souza. sueira. solteira, operária, de Paulo Moretti e de
Edital 14.510 de 12.11.85. natural de Jarazua do Leonida da Silva Moretti.
Lwz Carlos Maria e Ade- Sul, domiciliada - e resí- Edital 14.581 de 14.11.85.
laide Dommaues. dente em Três Rios do, Reinaldo Ruedíaer e Ro
Ele, brasileiro. solteiro.' Norte, neste distrito, fi- selei Salete Dias.
operário, natural de Ja- lha de Rodolfo, Klitzke e Ele, brasileiro, -solteíro,
razue do Sul. domícília- de Paula Klitzke. servente. natural de Gua
do e, residente em Rio da Edital 14.576 de 12.11.85. ram.irim, neste Estado,
Luz I. neste distrito, fi- Elias de Azular e Teresí- domiciliado e residente
lho de Mizuel Maria e de nha Volpí, em Jacú Acu, em Guara
Eva Bruseck Maria. Ela, Ele, brasileiro, solteiro, mirim, neste Estado; fi
brasileira, solteira, operá- operário, natural de Bar- lho de Paulo Ruedízer e

ria, natural de' Jarazuä . ra Velha, neste Estado, de Hilda Kretschmer
do Sul, domiciliada e re- domiciliado ,e residente Ruedízer, Ela, brasileira,
-sídente em Rio da Luz I, em Ilha da Pízueira, nes- solteira, operária, natu
neste distrito. filha de AI- te distrito, filho de Má- ral de São Valentim, Rio
fredo Domínzues e de A- río de Azuíar e' de Mal- Grande do Sul. domicilio,
na Cardoso Dommaues. vína Sousa de Azular. ada e residente em Ri
Edital 14.571 de 12.11.85. Ela, brasileira. solteira, beirão Molha, neste· dis
lrlneu Pereira e Sueli Di- bordadeira, .natural de trito, filha de'Dei'almo Di
emon Massaranduba� neste Es- as e, de Teresinha Pavos
Ele. brasileiro, solteiro, tado, domiciliada e resi- ki Dias.
pintor, natural de Massa- dente ein Ilha da FiQuei- Edital J4.582 de 14.11.85:
randuba, neste Estado, ra, neste distrito, filha de Wilfred Baade, e Valtru
domIciliado e residente Euclides Volpi e de Mer- des Alves ,

'

em AQua Verde, neste cedes Volpi. Ele, brasileIro, solteiro,
distrito, filho de Antonio Edital 14.577 de' 13.11.85. comerciante: natural 'de
Pereira e de Alma Fla- Cópia recebida do cartó- JaraQuá do Sul.' dOl1iici
moncini. Ela, brasileira, rio de,Guaramirim; neste liado e residente na Rua
sou:eua, bordadeira. na- Estado. Joinville, 3.013, nesta ci
tural de JaraQuá do Sul, bdesio Socrepa e Maria dade, filho de Norberto
domlciliada e residente ApareCida Ferrari'

,

Ernesto ,Emilio Baade e
em Vila Nova, neste dis- Ele; brasileiro, solteiro, de Ema Selma Jordan
trito, filha de Romualdo escriturário; natural de Baade., Ela; brasileira"
lJlemon e de Tereza Nllz Laurentino, ' neste' Eslado, solteira, balconista, na
DIemon. domiciliado e residente tural de Massaranduha
'Editál 14.572 de 12.11.85. na Rua Athanasio Rosa, neste Estado, domiciliada
Adolar Eneelmann e' Ma- 175" em Guaramírim, nes- e residente na Rua Padre
riniza JaRelski. te Estado, filho de SérQio Horácio Rebello, 587" (�m
Ele. braSIleiro, "solteuo, Sebastião Socreppa e de Guaramirim. neste Estado,
bancário, natural de Ja- Helena Tambosi Socreopa. filha de PasauaI Alves
ra,Quá do SuL domiciliado Ela, brasileira,. solteira, e, de AUQusta, Vargas
e reSIdente em Três Rios auxiliar de' encarreQáda, Alves. .,

,do Norte, neste distrito, domiciliada e residente na Edital 14.583 de. f4.11.85.
filho de Herberto EnQel� Rua Afonso Bartel. 313,' ,WUmar Berndt e AreU-
mann e de Herta Weller nesta cidade," filha de na Horoneoso

',',.

En'lelmann. Ela, brasilei- Leopoldo Ferrari e de 1- Ele, brasileiro solteiro,
ra, solteira, costureira, racema Ferrari. operário, natural de Jara
natural de JaraQuá do Edital 14.578 de 13.11.85. Q'uá do Sul. domicUli'ldo e
SuL domiciliada e resi- Carlos Alberto Tomazelli residente na Rua, CarIos
dente em Ilha da iliQuei- e Vauneide Pinter Mever. 113, nesta ciddde,
ra, neste distrito, filha Ele. brasileiro, solteiro, filho de Willv Berndt e
de Al.!-Qusto JaQelski e bancário, natural de Ja- rie Edit Marauardt Bemdt.
de �lmda Kochella Ja- raQuá do Sul, domiciliado Ela, brasileira, s altena,
Qelskl. e residente na Rua Fre- operária natural de Ja-,
Edital 14.573 de 12.11.a5. derico Curt Alberto .Va-. raQuá do Sul, domicilia
,\E1son de Castro Ferreira seI, 145, nesta cidade, fi- da: e residente 'na R.ua
A,e Leodilce Hoepers. de Lauro Tomazelli e de ' J'osé PavaheIlo, 260� nes

. Ele, brasileiro . solteiro, Elza da Costa Tomazelli. ta cidade, filha de An
�soldador, nato de Mutuns, Ela, brasileira, solteira, dré Horonposo e de Wal
iGuanambi-Ba., domicilia- auxiliar de' escritório, traut Leitzke HoronQoso.
do e residente em Vila natural de Matelândia-Pa- '

'

Nova, neste distrito, filho raná, domiciliada-e 'resi- Edital 14.584 de 14·11.?5.
de Valdemar Ferreira dos dente na R. Emílio Burow, Gilberto petrv e, Laurlta
Santos e de Amélia de 63, nesta cidade, filha de Junkes

,

Castro Lima Santos. Ela Artilio Pinter P. de Eliza- Ele, brasileiro, solteiro.
brasileira, solteira,. ope� bete Steinmacher Pinter. oDerário, nat .. de Massa-,
rária, natural de Rio do randuba,n. Estado, dömicÍ- '

.oeste, neste Estildo" do- Edital 14.579 de 13.11.85. liado e residente em Vlla
miciliada e residente na Séreio Scherer e Marisa Lenzi. neste' distrito, fi
Rua Joaauim· Francisco Sasse lha ,de José�Petrv e de
de Paula, 1368, nestà 'cl- Ele, brasileita, solteiro, Lucia Marcelino 'PetN.,
dade ,filha de Valderniro industriário, natural de Ela, brasileira, solteira,
Hoepers e de LUci Hoe- Luís Àlves" neste Estado, costureifa; natural de Ja-,
pers. domiciliado e residente raQuá do SuL dorriicilidda

na Rua Walter Maraudrdt. ,e residente, em Nereu Ra-
103,' nesta cidãde, 'filho mos, neste distrito, � ,fÍlha,
de Ursinos Pedro Scherer de Laudelino Jurtkes 'e
e de Maria Rech Scherer. 'de Lourdes junkes.

'

Ela, brasileira, solteira, Edital 14.585 de' 14.11.85.'
industriária, natural de Valdemar Klann e Maria
JaraQuá do Sul. domicili- Salete Campestrini.
ada e residente na Rua Ele, brasileiro, 's0lteiro, '

Joinville, 2.000, nesta ci- operário, natural de' Ja
dade, filha de Gerhard ratma do Sul. domicilia
Sasse e de Getrude Da- do' e residente, ein,Vila
rem Sasse. Nova, neste distrito: 'fi-

Edital 14.574 de 12.11.85.
Nllson Greul e Mauria
Grossklas
Ele,. brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja
raQuá d-o. SUl. domicilia
,do e residente '

em Rio
Cêrro, neste distrito, fi
lho de Wipando Greul e
de EUi Wendorff GreuJ.
Ela, brasileira, solteira,

miciliado e residente na

Rua nanocusmno. 458,
nesta ciuade. nino de Ar
tnur '1 eske e ae rteiza
Teske. .tola, brasuerra.
soneira. coatureira. 'na

tural ae Jarazua do Sul,
domicinada e resideme
na kua naposínho. 4ó8,
nesta cidade, tuna de A
nno Barbosa e de Marza
rida Nietsen Barbosa.
Euítal 14.�91 de 18.11.85.
CÓPIa recebida do certo
rio de Massaranduba. nes
te Estado.
Leomr Sasse e Marlv Laz
zarís
Ele, brasileiro, solteiro.
motorista, natural de Gua
rammm. neste Estado,
dormcínado e residente
nesta cidade, filho de Lo
thar Sasse P. de tirica Mai
er .Sasse, bla, brasueira.
solteu-a, comercIO, natu
ral de lVlassaranduba,
neste obstado, aomlCIliada
e resiaente em Massa
ranauba, neste bstado,
l11ha de João Lazzans e
UnHa Lazzaris.
bdítal 14.ó�2 de 18.11.85.
ArlIndo Schumückel e
Mana GoreUi MIranda
Ele, braslieiro, sOiteiro,
I.p.dustnano, natural de
JaraQuá do Sul, domlcili
ado e residente em Três

-

Kios do Norte, neste dis
trito, lilho de LeoPoldo
Schmücker e de Alrum
Ha1emann Schmücker.
bla, brasileira, solteira,
mdustriária, natural

'

de
Guaramirim, neste Esta
do, domIcIliada e resi
dente na Rua João Sotter
Correa, em Guaramitim,
neste Estado, filha de An
tônio Cassiano de 'l\'fi
randa e dE' Gertrudes de
Muanda.

Edital 14.593 de 18.11.85,
Idemar João Schmitz e
Rosicler Adriano
Ele, brasileiro, solteiro,
desenhIsta, natural de
Luís Alves, neste EStado,
domiciliado e residente
na Rua Pe. Alberto Ja
cobs, 194,. nesta cidade,
filho de João Schmitz e
de Rosa Pereira Schmitz.
Ela, brasileira, soltena,
do lar, natural de Jara
Quá do Sul, domiciliada e
residente na Rua Pe. Al=
berto Jacobs, 194, '1esta
cidade, filha de José A
driano e de Julia Peixer
Ádriano.

Edital 14.594 de 18.11.85.
Daeobert Erdmann e Se
lemr de Oliveira
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Cn
mpá, neste Estado. do
rn:ciliado e 'reSidente na
Rua, Friedrich Wilhelm
SonnenhohL '462, nesta
Cidade, filho de' Harold
Er-dmann e de Frida Erd
mann. Ela, brasileira, sol
teira,

. operária, natural
de Barracão ,- Paraná,
domiciliada e' residente
na Rua Henriaue Geifert:
1617, nesta cidade, íllha
de Paulo Pinto de Oli
veira e de Laerta de o
liveira.

MAR.GoT AUEUA ORUBBA I,.:EHMANN, O&ial 4'0 R:�
gistro. (,;ivl1: áQ ·1'1 J)l.IlU�iO Ga (..Qmacca de JaraaLla � .sUl. .tis:.
laua.-· de�.$aJlla· Calan�a• .ör.u, lu lIiaber que compareceram: em.
Cartono eximnco Oi documentos eXlgldOi pela iei, a 11m de se

hamnlarem paca caiac. QI 8�tes:
'

lho de . Bn'lelbert Klann
e' de una .t\.ru'ler Kiann.
bla, brasneira, soneira,

uo tar. natural de Jara
'Quá ab, Sui. uormcuiaua e

resicente na Kua r-reuerí
-co LUfl Aroerto vaser.
1:l5, nesta. cidade. nina
,C1e Geralao Lampestrim e

'eie hermmIa' 'A.M.Cam
bestnní. .

banal. 14.586 de 14.11.85.
hUIO César Moretti eAr-
lete Anarecica i'aPD

.

Ele, "brasueiro. solteiro,
zerente .ce 'serviço, natu
ral de Jarazuá do SuL
dormcílíado

'

e residente
na ,Avenida Marechal
Leodoro. tl45, nesta' CIda
de, niho de Vírzuto Mo
-retti .

e de Hítana Leut
nrecht Morettí. ,bla, bra
sueíra. solteira. professo
ra, natural de J.ara'lua 0.0
Sul, domIcilIada e resi
dente na Rua An'lelo ).{u
blm, 903, nesta cidade, li
lha de· Alvaro PaDP e de
Odila Stin'lhen Papp.
EditaJ, 14.587 de 14.11.85.
Leonardo Ramos e Ivo
nete Cardoso.
Ele, brasÜeiro, solteiro,
motQrista, natural de Ja
ra'luá do Sul. domicilia
da e residente em Vila
Lenzi, neste' distrito, fi
lho de Antonio Manoel
Ramos e de Ilda Bodem
berQ Rainos. Ela, braSI
leira, solt., oper., natural,
de Rio do Oeste-neste Es
tado,. domiciliada e resi
dente na Rua Joaaullll
Francísco de Paula, 981.
nesta cidade, filha de Odi
João Cardöso e de EroU
di Saber Cardoso.
Edital, 14.588 de 14.1l.85.
Antonio. Volpi e Marlene
Faeundes dos Reis
Ele, "bra§ileiro, solteiro,
operârio, natural de Mas
sarànduba, neste É.stado,
dörtiitiliädo e residente
em Es.trada Nova , neste
distrito, filho de Liberato
Voloi' e de Clara Volp1.
Ela, brasileira, solteira,
operária-,. 'natural de Boa
Vista; Joinville, neste
Estado, domiciliada e re
sidente em Estrada, Nova,
neste distrito, filha de Hi
!ihio FaQundes dos Reis
e de' Marlv Faeundes dos
Reis,

Edital 14,589 de 14.11.1:35.
Sebastião ,Petrv' e Marli
Forlin ".
Ele, brasileiro, solteiro,
oDerário, natural de' Gua
ramirim, neste Estado,
domiciliadb e residênte
em Ilha da Fi.eueira, nes
te distrito, filI10 de Rafu
el Petrv Junior e de Oti
lia Manes Petrv. Ela, Ltd
sileira; 'solteira, costurei
ra, natural de Luís Alves,
rieste"" Estado, domiciliada
e residente em Ilha da Fi
pueüa, neste distrito, fi
lha, de, Anselmo Forlin e
Almariri.a Scaburri Forlin.
Edital 14.590 de 14.11.85.
Rubens Teske e Terezi
nha Barbosa

' ,

Ele,
.

brasileiro, solteiro,
mecânico, natural de Po
merode, neste Estado, do-
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oe ODERÁ FABRICARa S a m e n t O Alceu Luiz Franzner e EMPRESA L AL P
.

.

Rosanzela Judite Wolf ROBOS EM 1990
Ele, brasileiro, solteiro, A Weg, empresa de Ja- família, "a Cooperalfa e
eletromecaníco. natural

raguá do Sul, do ramo de a Wegl formada por trêsde Jarazua do Sul. do- "
mícílíado e residente em metal-mecânica, voltada sócios, sem parentescos .

Barra do Rio Cêrro, nes- para dois setores de pon- Os capitais iniciais eram
te distrito, filho de Lauro ta de alta qualidade, será geralmente de pequenasFranzner e de Honoria

a primeira empresa do poupanças da família ouTecilla Franzner. Ela bra- . . , ' "

sileira, solteira, vendedo- Sul do Brasil, em 1990, a do propno empresano .

ra, natural de Cidade Ga- fabricar robôs, Este tato "Utilizavam parte capital
úcha. domiciliada e resi- e outros relacionados e parte crédito para a ob
dente na Rua José Em- com os grupos empresa- tenção da matéria-prima,mendoerter, 123,

.

nesta
riais catarinenses, em que quase sempre, eramcidade, filha de Walde- .

I
-

compradas. de erapres.as.mar Wolf fi de Elfrída suas ongens, evo uçao e.
Winter Wolf. . perspectivas para o. íutu- falidas ou em concorde-

ro. foram pesquísados por tas". O pesquísador cons
Edital 14.606 de 19.11.85.

__ Ady Vieira Filho, para tatou que a grande maio
M;arlo Manoel de Souza e

sua dissertação de mes- ria da sempresas cataríDírleí Kaszubowski.
CP' nenses foram formadasEle brasileiro solteiro trado do urso de os-

oD�rador de mÁquina,' na� Graduação em Adminís- por imigrantes vindos da
tural de Jarazuá do Sul. tração,

.

da Universidade Alemanha e da Itália.
domiciliado E7 residente Federal de Santa Catarina. A pesquisa prevê tárn-na Rua. Henríoua

.

Mar- Segundo Ady (Jornal bém que em 1990 Santaouardt. 365, nesta CIdade, . I C'
" >filho de Izenasío Manoel de Santa Catanna 17,13 atanna estara exporran-

de Souza e de Francisca novembro), das 50 e1'l- do cerca de dois bilhões
Pereira de Souza, Ela, bra- presas catalogadas, 50- e duzentos milhões de
sileira, solteira. auxílrar mente duas não foram i- dólares que exporta nos
d� cobranca. natural de niciadas com capital rie días atuais,Sao Bento do SuL riesle
Estado, domiciliada e re
sidente na Rua Victor
Rosenberz. 590, nesta ci
dade, filha de Thadeu
Kaszubowski e de Maria
de Lourdes Kaszubowski.

Etlitál 14.595 de 18.11.85,
bvaiUo .l(Oanflues e rva
Dar l1.111elSDelW
lile, brasueiro, solteiro.

.

motOnsla, natural de Por
to umao, neste t:staao,
.cormcinado e residente
em .iarazuä - Esoueruo.
neste uistnto. filho ue JO
se koorizues e de :'lebas
bana rvioreira de Lima.
bla, brasueira. solteira.
costureira, natural ue
LUlS Alves, rieste bstado.
uemicuiaua e resiaen.e
na Rua í-rencísco Hrus
cnka, nesta cidade. tuna
de Ervmo

:

Osvaldo Hil
íesheim fi ue Loureeie
Schmitz Hutesnenn.
bUltal 14.�Y6 de 18.11.85.
Coma recebida do cartó
rio ce Btumenau. neste
listado. '

Som ßeber e Lilian Apa
recida Melato.
Eie, brasneiro." solteiro,
ínoustnano. natural de
'falá, neste Estado. do
-rmcrnauo e residente na
kua Fritz vozei. 4Y, nes
ta cidade. filho de Albi
no Beber e de Hereine
Beber. Ela, brasneira.
solteira, do lar .natural
de Biumenau, rieste Es
tado, domiciliada e resi-.
dente na Rua Ben iamín
Constant Marllarida,. 534,
em Biumenau. neste Es
tado, tílha de Renato Me
latia e de Valdete Melato.
Ed.J.tal 14.597 de 18J 1.b5.
Cirineu Marcilio e Lout
des Maria Webers
Ele, brasileiro, solteiro,
operário. natural de Ar
mazém, neste Estado, do
miciliado e residente na
Rua Joinville, nesta ci
dade, filho de Santi:no
Marcilio e de Oraridina
Melo Marcilio. Ela, bra
sileira, solteira, massdllis
ta, natural de São .Iodo,
LtaDiranlla, neste Estado,
domiciliada e residente
na Rua Joinville, nesta
çidade, filha de Albano
João Webers e de Helena
Olila Webers.
E'dital 14.598 de 18.11.85.
Luiz Antonio Coarossi e
Juraci Kajarosk1.
Ele, brasileiro, solteiro,
Qarcon, natural de Coru
Dá, neste Estado, domi
cHiado e residente na Rua
José Bauer ; lateral 318,
n° 152, nesta cidade, tilho
de Stefano COllrossi e de
Maria Roberti C02rossi.
Ela, brasileira, solteira,
oDerária, natural de JD.- .

rallU� do Sul, domicilia
da e residente em VHa
BaeDendi. na Rua Afon
so BarteL 422, nesta ci
dade, filha de _Juventino
Kaiaroski e de Luiza IvIa
ria Kaiaroski.
'Edital 14.599 de 19.11.85.
Cópia recebida do' cartó
no de Màssaralll1uba,
neste Estad,o. .

Ivo VoilZt e Marli Feiler
Ek brasileiro, solte1'ro,
lav�ador, natural de Mas
saranduba, neste Estado,
domiciliado e residente
em Massaranduba, neste
Estado, filho de Vict:or
Voi2t e de Valér�a KUDdS

,

Voi2t. Ela, brasileira, sol
teira, oDerária, natural de
Massaranduba, neste Es
tado, domiciliada P. resi
dente nesta cidade, [i-l.ha

de Ivo José Feilet e de
Conceição Diomira Bettí
Feiler,

'

Edital 14.600 de 19.11.85.
koche Cristiano Raboch e
tsaner Aparecida Kisner
Ele, brasneiro. solteiro,
soldador, natural de Ja
razuá do Sul. domíciliado
e residente na Rua Joa
cuím Francisco de Paula,
nesta cidade, filho de Es
mael Raboch e ·de Olan
día Raboch. Ela,' brasüeí
ra. 'sotteíra. índustnana,
natural de Jarazuá do
SuL domiciliada e .resi
dente em Estrada Nova,
neste distrito, filha de A
nastacío Kísner e de Ir
ma Sardanha.

Edital 14.601 de 19.11.85.
LUiZ Canos Mendonça e

Vanessa Andréa bwald
Eie, brasneiro. soueuo.
tecníco eietromco. naiu
rar ae Jarazua do Sul, 00-
rmciuauo e. residente na
Rua Carlos Harermann,
',y, nesta cidade. runo de
Nascimento Manoel Men
donca e ae Llauama z.im
mermann Mendonca. Era.
brasueira. soiterra. estu
dante, natural de Rio <.10
Sul, neste Estado. domi
ciliada e residente. na Rua
Procorno Gomes, 139, nE:'S
ta cidade, filha de IVO

Ewald e de Norma Mana
Schwmden Ewald.

Edital 14.602 de 19.11.85.
MarciO Drews e bille l'a-
,uma :t<ornUflarl.
Ele, braSIleiro, solteiro
oDerário de Jarà2uá ao

SuL domiciliado e resi
dente em Rio da Luz fI,
neste distrito, fUho dê Al
fredo Drews e de Cillv
Glatz Drews. Ela, brasilei
ra, solteHa, operária, na

tural de Cedro Alto, RiO
dos Cedros, neste Estado,
domiciliada e residente
em Estrada GaribaldL nes

te distrito, filha de Ar
naldo Formillari e de o
límpia Formil!ari.

Edital 14.603 de 19.11.85.
Osn1 Carl e Irena Tann "

Ele, brasileiro, solteiro,
operária, natural. de G.a�
Dar, neste Estado, domICI
liado e residente em .Ja
ralluá-Esquerdo, neste
distrito, filho, de Franz
Carl e de AQnês Carl. E
la, brasileira, solteira, 0-

Derária, natural de [tou
Dava, neste Estado, do
miciliada e residente em

Jaralluá - J31squerdo, nes-

te distrito, filha de Car
los Tann e Anita Rowed(;r.

Edital 14.604 de 19.11.85.
LeodelZário Pereira e I
nes Marceneiro.
:ele, brasileiro, sQlteiro,
·i.OlDe.IO. lli:llUl·dl oe Jetrd··
Quá do Sul. domiciliado e

res.dente em Nereu !\.í:l
-rt10f, neste distrito, iilho

.

de l-'ed,ro PerelTa elle tm·

d.na Serafim Pereira. Ela,
brasileira, solteira, do 'd'r,
natural de Cedro Alto
Rio dos Cedros, Ileste es
tado, domiciliada e resi
dente em Nereu Ramos,
neste dis.trito, ftlha de
Manoel Marceneiro e de
Ottilia Marceneiro.

Edital 14.607 de 19.11.H5.
José Carlos Nunes e Ma-
ria Janira Scoz.

.

lilIe, brasileiro, solteiro,
montador. natural de Jara
puá do Sul. domiciliado e
residente na Rua Presi
dente Costa e Silva,' 190,
.nesta cidade, filho de
Antonio Nunes e de Ro
sa Correia Nunes. Ela,
brasileira, solteira, auxi
liar de escritório, natural
de Jara2uá do SuL do
miciliada e residente na
Rua Antonio Carias FEr
reira, 1.759, nesta cidade,
filha de Tercilio Scoz e
de Rita Scoz.
E para que cbt!J;:ue ao conil<:.

cimento de todos, mandei f).".
sar o presente edital; Que Si...

em cartório, onde será afh <d�

JARAGUÁ PRESENTE NO FORUM-FACISC, '.

A Federação das As
sociações Comerciais e

Industriais de Santa Ca
tarina, Facisc, presidida
com muita determinação
pelo empresário Francis
co Mastella, realízará nos

dias 28 e 29 de novem

bro. no Centro Integrado
de Cultura, o Fórurp.-foa
cisc, a economia nacional
na voz do empresário Cd

tarinense,

A classe empresarial'
de Jaraguá do Sul tam
bém estará representada
no Fórum-Facisc, que se

rá abertQ às 10horas do
dia 28, pelo Ministro ela
Indústria e Comércio Ro
berto Gusmão, que abor
dará o tema "A Politica

ADVOG'ADOS
AURILENE MI] BUZZI
LEONEL PRADI FLORIANI

Questões de terras - acIdentes de trânsito - in
'venlários - cobranças e a.eílvocacia em geral.

Rua Reinaldo Rau, 86 - sala: 4 Fone 72-27 \ 1

Compre seus materiais de construção na

Arte Laj e Jaraguá

Industrial e Comercial .e

a Nova República". ;�in·

da no mesmo dia o Mi
nistro Aureliano Chaves,
das Minas e Energia, fa
lará sobre "Aproveita
mente dos Recursos Mi
nerais de Santa Catarina".
ao passo que o M:inist.ro
do Interior, Ronaldo Cou
to, tratará sobre "Politica
de Desenvolvimento R�

gional'!.
No dia 29, o pamel

"Participação do Governo
Estadua.l na Retomada- do
DesenvolvimentQ", sérá

apresentado pelos Secre,
tários Nélson Mada��na,
Etevaldo' da Silva, Mar
COg; João Rovaris e Fwn
cisco ele Assis Cordeiro.
O ministro do Planej..l
menta ,João Sayad, abN-"
dará a temática "O I Plano
Nacional de Desenvolvi
mento da Nova RepubJi-_
ca" e o Ministro da Fa
zenda, Dílson FunJro,
"Política Econômico�Fi'�
nanceira". Após as pa
lestras um amplo debêl�e
sobre os temas será c .... 'JTl

prida:

Visite-flos

A melhor laje da região

e agora tamb�'m com tocte

o material de conslruçZlo

ARTEI:.AJE JARAGUA,
LTDA,

Rua Exp. Antón:o �'a,'lc�
. Ferreira, 850 - Fones n .

1011 . e 72-1292. Jilla,�uá
do Sul - SC ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rede Municipal abre matrículas 2a. - feira
'- Jaraguá do Sul ... Semana de 23 a 2Q de novem.bró de U.85.

"

lAPAS-Instituto de Administração Finance�ra da
PrevidênCia '. e Assistência Social

A V I S O

CONCURSO PÚl)LICO PARA fiSCAL DE

CONTRIBUIÇÖES PREVIDENCiARIAS

211 PROVA ESCRITA

- O Dire�or Regional de Pessoal do lAPAS em

.
Santa Catar:na, convoca os candidatos. aprovd
aos na 1 a prova escrita (conforme relação Cims

tani.e do Edital/JAPAS n° 24/85, publicado no

Dlélrio Oficia! de 25,10.85) para compareceíem ao

Órgão Regional de Pessoal, à Rua Felipe Schmidt,
3.1, no período de 26 a 28,11.85, de 13:00 às 113:00
,horas, a fim de receberem o seu CARTÃO, DE
CONFIRMAÇÃO.

.

Não será permitido o acesso ao local de pro
va de candidato que não portar cartão de con

firmação e documento de identidade.
Não 'navera, sob nenhuma hipótese, 2\l chél-

·mada para a pIava.,
'

-

Florianópolis; 11 de novembro de 1985.

Paróquia
São Sebastião
INFORME PAROQUIAL
Dia 23 - sábado
Matriz São Sebastião 19h.
São Cristóvão 19h. - Fi

gueira 19h. missa voca

cional _ SS. Trindade 20h.
Dia 24 - domingo
Matriz 7h" 9h:, 19h., São

Judas 8h. (la comunhJo)
São Luiz 8h. (la comu

nhão) - São Francisco 9:20
h. missa vocacional
Santa Luzia 8h. - São
João 9:30h. - Aguas Cla

ras 17h. '

Próximo curso de prepa-
'

ração ao Casamento dias
30 de novembro e 01 de
dezembro.

.;w.-·��i

An6ndo não é

despesa, é

lnvestimento

- BDITAL -

AURBA MOLLER GRUBBA, 'Tabeliã

do Notas • Oficial do Protestos do 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 acham neste Cartório para protestos os títulos centra:

Angelo Pedro dos Santos, Rua Bolívía, sn, nesta -

Auto Posto Transp. Berehtold Ltda., Rua Mal.

Castelo Branco, 5490, Schroeder _ Dortval Mu

rara, Rua João Januáríó Ayroso, sn, nesta _ Ma

rístela FietZ, Rua Joínvllle, sn.-nesta - Valdir Ar

no Stricker, a.c Banco do Brasil SA, nesta.
E, como os dítós devedores não foram encontrados

e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz' por
intermêdio do presente edital para que QS mesmos som

l'areçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim de liquid� o seu débito ou então

dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi

<![()s títulos protestados na forma da lei, etc.

ns/Jaraguá do Sul, 21 de novembro de 1985.
Aurea MüU.er Grnbba • Tabeliã de Notas e

.)ficiaJ de Protestos de TItulos da Comarca de I.do Sul

Posto de Vendas· ��a'rcátto

=Ja=rtI=i=u=ã=d=o=SU=1= Sem_aD_a_d_e_2_3_a_29_._d_e_Jll_O_V_em_b_!l'O.;,_;fJ..:.:e_l:.:ga:...:...::..::'._�,__c:_n_ua_··_o_._.DO_,_".:_-PO_·_YO......_:,_......----------p-A.....GIN---A�._;"_.
Banco do Brasil SA

EDITAL DE CPNVOCAÇÃO
Seleção Externa Nível Básico n? 23 "d _

OBJETIVO:, Convocar os candidatos inscritos,
para a realização das provas de: - Português,
Matemática, Contabilídade ,;Geral e Técnicas
Bancárias e Comerciais.
DATA: - 10 de dezembro de 1985.
LOCAL:
1) -Colégio São Luís ..

Av. Mal. DEodoro da Fonseca, 520
-.,

Obs.: Todos Ob candidatos inscritos na Agencia
de Jaraguá do Sul (SC) e cuja ficha' de inscri
ção conste da. numeração de 0904501 até 090
5069.

.
.

2)·Colégio Estadual Abdon. Batista
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 473

.

Obs.: Todos os candidatos inscritos na Agência
de Jaraguá do Sul (SC) -e cuja ficha de inscrição
conste da numeração de 0905070 até' 0905467.

HORARIO
.

- 09hOOmin

Catarina
icipal de Jaraguá dó Sul

eRETO N° 1.238/85
ollleia Diretora do Centro de Ensino

penor da FERJ.

feito Municipal de Jaraguá do Sul,
atribuições que lhe confere o item

'go 70, da Lei Complementar N95,
elllbro de 1975 e nos termos do ar

egimento do Centro de Ensino Su

J;

A:
Pica nomeada a Professora CARLA

para exercer o cargo de Diretora
DE ENSINO SUPERIOR da Funda
nal Regional Jaraguaense-FERJ.
O mandato será río dia 20 de Se-

985 até 19 de março de 1988, com

ím, o período de 04 (quatro) anos

egimento do Centro de Ensino :-lU
J.

. Este Decreto entrará em vigor na

publicação, ficando revogado o De
/83, de 30 de setembro de 1981.
ué. do Sul, 14 de novembro de 1985

A Dívísão de Educação O periodo de recupera- municipal, se coníreter-
da Secretaria de Educa- ção será de 9 a 13 de de- nízarão no día 18, no

ção, Cultura, Esporte e zembro. Os alunos do pré-: Parque Malwee.
Turismo de Jaraguá do escolar terminarão as

Sul, deflniu para o perí-' suas atividades no dia NA VILA LALAU
ado de 25 a 30 de novem- 13 de dezembro' e a festa

bro, o prazo para as ma- de encerramento está mar- O Posto de Saúde ela
triculas dos alunos da cada para o dia 15, no Vila Lalau, liberou o. re

Rede Municipal de Ensi- Ginásio de Esportes Ar- latórío do mês de outu

no, do pré-escolar e das tur Müller. Os alunos de bro. Naquele período, Io-

10" 'à 4a séries. Basta a- la à 4a séries, entrarão em ram atendidas 287 pesso
presentar certidão de nas- férias a partir do 13 de as, 133 consultas médicas
Cimento (fotocópia)' e dezembro. Os professo- e 154 atendimentos de

carteira de vacinação, pa- res e demais responsáveis enfermagem. As doenças
ra os novos. pela educação, da rede, maís frequentes detecta-

.

PansteÍn no Seminário de das foram. verminose (15
casos), gnpe (11 casos),

Resíduos Sólidos lombalgia (11. �asos), con-
trole de crescimento e

A Fatma, a ACE e a coleta e destinação final desenvolvimento
.

(8 ca-

ABES-SC, promoverão de resíduos. Durante o sos] e diarréia (7 casos).
nos dias 05 e 06 de de- evento, será montada nma Foram atendidos, tarn-

zembro, em Florianópo- exposição pelas empresas bém, 27 casos para cura

lís, o 20 Seminário Catarí- projetistas' e/ou fabrícen- Uvas, 36 para aplicações
nense sobre . Tratamento tes de aquipaméntos pa- de Injeções, 27 nabullza

de Resíduos Sólidos, com ra tratamento de resíduos ções e 25 casos de medi
a finalidade de discntir sólidos, facilitando ás au- ção da pressão arterial.

e analísar a tecnologia toridades com poder de

disponível para o trata- decisão política, o aces
mente de resíduos sólí- so à tecnologia mais ín

dos urbanos, bem como dicada para a realidade

avaliar os resultados ob- catarínense.
tidos a partir do 1 ° Semi-Deste Seminário,

'

par
nárío, .realízado em junho tícíparé o Secretário de

de, 1984. Planejemento da Preíeitu-

Hoje, 99% dos mumcí- ra Municipal de .Iaraquá
pios catarinenses carecem do Sul, engenheiro Aris
de sistemas adequados ele tides Panstein.

Surge no va' entidad� orquidofila
A 3a Exposição de Or- Enquanto isSO, ventila-

quídeas, Bromélias e Plan- se a formação de uma

tas Ornamentais, reali- nova �mtidade orquidófila
zada de 14 a 18 de no- nâ região, que deverá re

vembro, no Agrodpecuà- ceber o nome de Agre1ui
rio, foi muito aquém das ação Amadora de Orqllí
expectativas, sendo visi- deas-Agraor, que neste

tada por cerca de., .np e sábado realiza a sua pd
duzentas pessoas. Pro� meira reunião. Deverá
blemas internos na orga- reunir orquidófilos da re

nização e o feriadão, con- gião.e para nQvembro do
tribuiram para afugentar próximo ano a Agremia
o público. A promoção ção pretende promovt!r a

foi do Círculo de Orqui- 1 a Festa da Orquídea, em

. dófilos e da Secretaria local central da cidade.
de Turismo do Município.

A rota da malha·

Anuncie aqui' e tenha

retorno garantido

CORREIO DO POVO

Fone - 72-0091

Cbapéus, bonés vizeiras, camisas, shorts, benuv
das e cordas.

Ern frente à fábrica. Amplo estacionamento:

I ' .

moveis

IVO KONELL
Sec. de Adm. e Fin.

Lar

�==�Jaraguá
COMPRA E VENDA,
TROCA, LOCAÇÃO,
INCORPORAÇÃO E

ADMINISTRAÇÃO
DE IMOVEIS

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

Sala 13 - FORe 72.8510 -Jaraguci do Sul - SC.

J

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas maos de um

prqftssional
POLIMENTOS

'<;...��Lavagem, limpeza de
tetos e estf!famentos.

Eua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227

Jaraguá do Sul/SC

.PERFLEX
RUA JOINVILLE, 1839· JARAGUA DO SUL - sc

fONE: (04731 noé95

horizontais e verticais;
x para banheiros,

Idos, portas sanfonadas, luminosos
rralheria em aluminio.
te-nos! Fone 72-0995

,/

Equipamentos pl
Ldta.

crever Facit-OUvetti, Calculadoras Fadt,
I Móveis Esül e Imalasa, Móveis de aço
'0, Assistênci,a técnica e equipe de ven-

te-nos! _

. Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-.1 398,
Matriz na Av. D. Pedro II, n9 í 66 -

São Bento do Sul - SC

tos especiais em toda linha de
jóias e presentes na

ALHERIA "A PÉROLA"
do R.l!u 289 ,fone: 72-1823
JaraQuá do Su I

Estado de Santa Catarina .

Prefeitura Munlcípal' de J'araguá do Sul

DECRETO N° 1.239/85
Nomeia Vice- Diretor do Centro
Ensino Superior da FERJ.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
110 uso das atribuições que lhe confere o item
XXIX do artigo 70, da Lei Complementar N95,
de 26 de novembro de 1975 e nos termos do ar

tigo 69 do Regimento do Centro de Ensino Su-'
períor da FERJ;

de

D E C R E T A:
Art. 10 _ Fica nomeado o Dr. JOSÉ. ALBER

TO BARBOSA para exercer o cargo de Vice
Diretor do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR da
Fundação Educacional Regional JeraguaensePer].

Art.· 29 _ O mandato rerá do .dia 20 -íe se

tembro de 1985 até l°de março de 1988 com-
1 d

'

p.eta.n o, assJm,. o período de 04 (quatro) anos

previsto no Regimento do Centro de Ensino Su
perior da FERJ.

Art. 39 � Este Decreto entrará em vigor ;la'
data de sua publicação, ficando revogado o De
creto N° 880/83, de 30 de setembro de 1983.

Jaraguá do Sul, 14 de novembro de 19ö5

DURVAL VASEL
Prefeito Munícípal

IVO KONELL
Sec. de Adm. e Fin.

Estado de Santa Catarina
Pieíeítura Municipal de Jaraeuá do Sul

DECRETO N° 1.237/85
Abre credito suplementar para reforço

,
de programas e verbas do SAMAE.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do �::;ut
no uso de suas atribuições e de conÍofllllddde
com o artigo 4° a Lei Municipal N9 943/83, de
1 ,) de dezembro de 1983;
DECtRETA:

Art. 10 _ Flca aberto tim crédito suplemem,u
no valor de Cr$ 6.399.180 (Seis milhões, trezell
to,;; e noventa e nove mil, cEmto e oitenta cruzei
ros), para reforço dos programas e. verbas C(lns

tantes do Orçamento do SAMAE-Serviço Autô
nomo Munrcipal de Água e Esgoto, .de Janguá
do Sul, aprovado pelo Decreto N° 1.039/84 de 05
de dezembro elf' 1984, a saber:
13764472 03 - Operação e Manuten'ção do Sist2ma,

de Agua.
:lo 1 .2. O - 2.03 - Material de Consumo .

Cr$ 6.399.WO
Art. 20 - Os recursos para abertura do pn�

sente crédito suplementar provém do SUPERA
\!IT do-Balanço do Exercício de 1984.

Art. 39 _ Este Decreto entrará em vigor na

tta'a ele sua publ'cação, revogadas as 'disDosi-
ções em contrário.

.
'

Ja:;.-agLlá C]O Sul. 13 de novembro de 1985.
DUkVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secr. de Adm. e Fin.

---�-

- abertura dos portões do prédio pa
ra entrada dos candidatos;

- 09h30.!llin - fechamento dos portões;
10h05min - início das provas;

- 12h20m!n - término das provas.
CONDIÇÖES DE PARTICIPAÇÃO
O candidato deverá chegar ao local das provas
no horário estabelecido, munido de:
a) ficha de inscrição;
b) do�umento oficial que o ídentifíque, de pre
Ieréncía o apresentado ne fase de inscrição;
C) caneta ésferogréfíca (tinta azulou preta} e
boi Jéicha: N.enhum outro objeto (livro, cademo,
bolsa, maquina calculadora, etc.), pode ser leva
do para as salas de provas.

,
Jaraguá do Sul (SC), 20 de novembro de 1985.

SELEÇAO EXTERNA N1VEL BAsICO NI! 023
Local: COUlGIO SÄO LUiS

'

Sa!a 1 - �nscr�ç�es 0.904.501 a 0.904.536
�ald 2 - !nscr�ç�es 0.904.537 a 0.904.574
�a�� 3 -

�nscr�ç�es 0.904.576 a 0.9U4.60H
�aJd 4 - !nscr�ç�es 0.904.609 a 0.904.644
�ala 5 -

!nscr!ç�es 0.904.645 a 0.904.681
.....al�.6 - �nscr�ç�es 0.904.682 a 0.904.714
�al<t 7 -

�nscr�ç�es 0.904.715 a 0.904.752
��la 8 -

�:nscr!ç�es 0.904.753 a 0.904.783
�ctla 9 -

mscr�ç�es 0.904.784 a 0.904.828
u�ÜiJ. 10 - �nscr�ç�es 0.904.829 a 0.9048'75
�ala 11 �nscr�ç�es 0.904.878 a 0.904:924
�al� 12 -

�nscr�ç�es 0.904.925 a O.\:J04.9'T:l
S�Lt 13 - �nscr�ç�es 0.904.973 a 0.905.023Sala 1.4 - mscncoes

�
0.905.024 a 0.905069

;ocal. C?LE�lO E:sTADUAL ABDON BAllSl'A
�ala 1 - �nscr:ç�es 0.90tj.070 a 0.905 102Sala 2 -

!nscnç�es 0.905.103 a 0.905'1.10Sala 3 -

_ �nscr!çoes 0.905.141 a O 90S'li7
�ald 4 - �nscr�ç�es 0.905.179 a 0:9Ô5:219
.a a 5 - !nscr!ç�es 0.905.220 a 0.905258
�ala 6 - �nscnçoes 0.905259 a O L" ...

��lél 7 - �nscr�ç�es 0.905'.297 a 0:8Ö�'3;>b
��!d 8 �nscr�ç�es 0.905.338 a 0.905·')��
..ala 9 - �nscnçoes 0.905.373 O 90'- .�:) - ISala 10 - m:,cfJções 0.905.421 : à'90S 46�
BA���Il�Ô dIPR�J ISÇ). 20 de novembro de l�!U5 ,

1\1'
:\ IL 1.A. - Jaraou ' elO"

ISNARD �:�N�ARJgß��i�&��!t�_2ílr��fi' I
j
I

Esle ano vaíseromelhoreomaior
da sua vida. Melhor, porqueVocê vai
sair por ai de Caravan Comodoro 65.
Um carro ágil. versálll e esportivo, ainda
ma.is bonito com novas· cores e •

'

novo estilo. Maior, porque SÓ o Caravan
COITlodoro lem um porta·malas com
1.170 Illros pra você levar aquele morile
de bagagens. Enlim, um carro que lern
ludo pra você tirar férias deliciosas

•

com a família.
'

Passe agora mesmo no nosso
.
Concessionário e conheça as Inúmeras
vantagens que nós lemos pra você curtir
uni Caravan Comodoro 85.
Você vai simplesmente' +'114.·adorar. .

.

Minadenlor

EMMENDöRFER· COM.'
DE VEICULOS LTDA.

Av. Mal. Deodoro. 557 - Fones
72-0(355. 72-0060-Jara9)1Á elo_ Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o. Herdeiros da Duquesa
51 JOSÉ SEVERlNO s EDU.ARDA MOREIRA

. Vieram da- Dha da Figueira em outubro- de
19.22. Ele nasceu aos 12.05.1883 e ela aos 13.10.
1890. Compraram a propriedade que- hoje é do

üího,
.

Honorínho Moreira. O proprietário anteri
or que comprou -diretamente do Domínio era o

Saturníno Marcos, que fez a derrubada e as pri
meiras plantações. O Sr. Severino montou al1 O

primeiro moínteo de tarínha e melado.
O casal criou a- seguinte Iamílía: Tecla, ca

sada com Manoel Araújo; Sebastião, casado com

EmUia Prestint; José, cas!ido com Luiza Araújo;
David, casado com Lidia 'Araújo; Honório, casa

do com Glória Anvers; Osório, .casado com Flo
rinda Pessattl; 'Marta, casada com João Dias; No
êmra, casada com Trajano Budal;João, casado com

Lassy Anvers; Ebanesa, casada com Juventino
l�osa (irmão do Abrão]; Z�nalde, casada com

W1lly Schmitz e Jaime, casado com Riele Man
toiff. Ele faleceu aos,06.06.1947 e ela aos 27.03.68.

JOÄO MOREIRA E FRANCISCO MOREIRA:
Moram muitos anos nos fundös da propriedade
da Viúva Pradi. Oprímetro era o pai deMariazi
nha, do José e da Catarina; conhecido por Nonö.
O segundo era 0- pai do Severino, do Francisco,
da Irmã Dulce, do Rafael e da Lourdes. Temos só
estes dados deles. Se fosse possivel encontrar
outros ficaria bem melhor. (Próximo capitulo:
"Artur e Júlia Ropelato]. -

• - FlIGOR-íFfCO G U'M Z S. A.

ANO 40
1,945 - 1985

PRODUZINDO ALIMENTOS COM QUALIDADE E
HIGIENE, COM INSPEÇ:AO. FEDERAL SOB Nº82;
FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇÕES

-COMERCIAII FLORIANI
Máquinas e Equipamentos para Escritórios

Temos à disposição: Assistência técnica de má-
quinas de escritório em geral, relógio-ponto', au

tentícadora Burroughs e caixa registradora:
Toda linha de calculadora SHARP e DISM..l\C,
máquinas de escrever Olivetti novas e usadas,
máquina de escrever eletrônica DISMAC-OLYM
PIA OAT 1200 com memória e escrita- conjuga
da, móveis para escritórios e acessórios para
máquinas em geral.
Consulte-nos pelo Fone 72-1492 ou na Rua Ve
nAncio da Silva Porto, 353. _ Jaraguá do Sul - SC.

Jog,?s dos Excepcionais em BIn
De 5 a 7 de dezembro, mente com o objetivo de

será realizado em Blume- integrar e oferecer uma

nau, os VIII Jogos Cata- opção de lazer e antrete
rinenses dos Excepciona- nímento a um segmento
ís. Eles acontecem anual- comunitário que não en-

•

contrariai - de outra for
ma, um encamínhamento
natural para esta ocupa
ção. A APAE de Jaraguä
do Sul também' pärtícípa
rá.

oBANCOTOTAL.

mBESC �

Lançamento
More bem. more no Jardim Ana Paula)

.

. Lot:s co� .infr.a-estrutura completa, prontos pare construir o seu lar.
Locahzaçao prtvílegíeda no NOVO Jaragua Esquerdo, agora com a pavimentação'

Iacílítando . o acesso e valorízando o seu mvestímento.

APROVEITE' AS CONDlÇOES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO ..

Informações e Vendas com a garantia e segurança. de

ElIlpreendiDlenlos
Av. Mal. Dc.odero, 11'9 - PODe M-ll$G - eRBCI _ 093 _ 11 a REGIÃO

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

Imobilíéríos Marcaflo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FUlldado Im 10 maio 1919. COC 84.436.591/0001-34.
Dlreter: EupDio Victor Sl:hmöckel - Jorn.Prof.DRT-SC
ntl 139 o Diretor de Empresa Jornalística n� 20. Mem
bro ef.tivet do Inst, Histórico e Ge0!l'MiCG de Santa Ca
tarina. Redator:....vio José BrilpalO - DRT-SC n9 2141
84. Repórtor: YVODDe: A.S. Gonçalves - DRT-SC nC?
l19184. &...0 AllDabüstração e PubUcidade: Rua Co
reuJ. PreQópio Gomes de Oliveira, nl? 290 - ex.Pos
tal, l' - P_e 72-0091 - 89.2S0-JIU'a&Uá do Sul-Se

Impruso em GrAflca Própria
'

AaUatilra ldla lar.pi cio Sul •••.•••• ; er. 3I.OOQ
Outras' ekladfi ," � Clt 40.000,
Número AyulJo : Cf$, :800
Númtro Atrasado ......•..... ' : Cr$ -1 :,040
R'pr.aentantes cre.d.en.l:ladofl: Pereh'a de Souia' &Cia.
Ulia, Tábula Veículos de Comuwoaçlo SIC Lt4a. e Pro�
pai. Propaaand.a ReprOientaçõcs Ltda,
Este Jornal é associado a ADJORIIiC e ABRA.JORI.

[i'J a � � e.) tI.) ;t.l'[.]

Relojoaria AVENIDA
As maís finas 8u,"tles para presentes,

jPfas, reléjjl.a.s, violõ.s, trQf.i6UIl,
m.dalhlul o artilj)s de prataria estio na

REUUOARIA AVENIDA

Na Marecllal e lia Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora ta..bém aquel:edores a

enesaia so".
Rua Pelipe S�idt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relégies, CriS�1S, víolões, troféus, medalhas e

artigos. finos para presentes em todas

.

as ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal.DeodGro, 36-4-Fon. 71-1261-
,

'

A mada c.rta em roupas e calçados ostá na

CINDERELA. Vista-so bem cem a

moda Ver ã o da

CINDERELA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS

Serviç9s de terraplenagem e aterros

TUBOS nNTA HELENA

Tubos de concret0 para todas as obras.
Consulte-nosl '

Rua JoinvUle, 1.016 - Telefone 72-1101

Foto L OS S
Potognfias _ E!qul'pamentos de eine

foto _ som e video.

�OJle 72-0181

CONFIR'f\ '1\ HISTÓRIA ... Barão de Itapocu .

.. ��.... ""-

•.•HA 40 ANOS
Real1zava-se 'grande festa em ·bene

tíclo da construção do Edificio Cristo
Rei, já demolido e que deu lugar a u

ma moderna construção, ao lado da I

greja Matriz. A comissão da festa a-
I

gradecía a população o valioso auxí-
110: que prestou para o resultado que
classificaram de auspicioso: renda
bruta Cr$ 16;521,00" despesas, Cr$.
4.324,00 e um

-

resultado �liquido, .; Cr$ �

12.202,00.
_ Uma: nota falava em gasolina à
vontade: U(}.Conselho Nacional do .

Petróleo" declaröu que de 1q dé no

vembro em diante será suspenso o

racionamento da. gasolina. Vai assim
·acabar" um dos .maíores negócios de
cambio negro que a .hístorta do Bra
síl já registrou e que enriqueceu muita
gente ..• sem vergonha".

.

_ Já se praticava a democracia no

pais? Uma nota à imprensa assim pa-
.

recta responder às indagações dos dí-:
as de hoje: "Bm São Paulo, no campo
de Aviação, encontraram-se os srs.

General Gaspar Dutra e Brigadeiro E-
. duardo Gomes. Um abraço e amistosa
palestra entre os dois adversários. Em
Porto Alegre, no elevador do hotel
onde estavam hospedados, encontra
ram-se o generat Gaspar Dutra e o

snr. Flores' da Cunha. .Um aperto de
mão e amistosa, palestra. Ah, se todos
pensassem assim, como seria bela a

democracia" .

..•HA 30 ANOS
_ O Governador Janío Quadros in
formava à imprensa que a saída do
ministro José Maria Whítaker elo Mi
nistério da Fazenda, não alterava a

posição de São Paulo, em relação· ao .

,

governo do Presídente Café Pífho.
nem implicava no afastamento dos
demals ministros paulistas Marcondes,
Ferraz e.Cândido Mota Filho. Por ou

tro .. lado acentuou que considera ur
gente e necessária a' reformá cambial
e explicava, que a renúncia de Whi
taker devia-se ao fato que que' consíde,
rou finda a sua missão na Pastá da
Fazenda, uma vez que só aceitara pa-

I ra proceder a reforma. '

1- Era Austregésílo de Athayde que

I coment.ava o, "poder do dínheíro": Os
entendidos dizem I que houve muito
dinheiro. Dinheiro a rôdo para com

prar consciências e amaciar os- recaí
cítrantes. Sei lá sí é verdade. Mas es

tá no espirito de todos os que nas e

leições do Brasil, sempre e cada vez

I mais, queJ;ll dispõe de recursos finan
! ceiros vence o pleito. Vê sair das U1'-

I nas relUZind();, pela vitória o seu nome.,
Embora seja nome desonrado e llÚ de

: qualquer merecimento. As reclama
: ções tem sido incessantes, mas ainda

i não 'Ee consegue levar o
.

Parlamento
I e faz�_r uma reformà eleitQral que pro-
íha aos candidatos exibir, em vez' de
'suas qualidades, o dinheiro que pos
suem nas burras. O númeto dos rica·

I
ços que hoje ocupam cadeiras' rias Cã-

PASSAGENS AeREAS E CARGAS VIA VARIG :e CONOSCO.

Org :_uização Contábil '�A C0I11erej'al�' se Ltda.
Rua CeI. Procopio Gomes de 'Oliveira, n° 290 - Fone 72-0091

JIl1'agué. do Sul SC.

mares- Legislativas da União e dós '{',s-'
tados é surpreendente. Será que o po
vo prefere os homens do dinheiro in

telectuais, aos Idealistas, aos que só

lhe podem oferecer a honra de sua

vida? "

•••HA 20 AI.'lOS .
.

_ O "Correio do Povo" recebia lon

ga carta dê Iríneu José Rubíní, da 1-:
tália, acompanhada dé um cartão pos
tal, -mostrando a Casa GeneraUcta.
Contava o dr. Rubinl <detalhes de SUa

viagem, via VARIG; pela Europa .. -

Portugal, Espanha, França e', ttnalmen
te a bela Itália, "o calorzinho de fim- .

"

de-verão, tipicamente brasileiro e . ja
raguaense". Rubíní submetia-se a ri

gorosos . estudos. . "São doze matérias
no prtmeíro : ano", -dízta o 'nosso con

terraneo e nos conndencta: "e' togot"
.

Hoje o dr. Iríneu José Rubíní trabalha'
na Procuradoria Geral do Estado, on

de recebe regularmente o' "maís 'anti

go".
_ Jaraguá do Sul comparecia aos VI '

Jogos Abertos, em Bursque. O Poder- -

Público esquivava-se de auxiliar, os

atletas da Pérola do Itapocu. HO\1,ve
coleta de dinheiro entre homens bem
intencionados e lá se foram os _atle
tas, que mesmo assim, saíram-se airo
samente. Fibra não tem dtnheíro que
pague. !

.

.•.HA IBANOS
_ A Prefeitura e o Clube de Direto
res Lojistas preparavam-se para a de-.

. coração natalina. Com pequenas modi-

ficações do desenho original, seriam,

aproveitadas. para os festejos dO "A
no .CEM" .de Jaraguá do Sul. Segundo
o preíeíto Eugênio Strebe, seriam. co
locadas ao todo 150 peças, numa ex-.

tensão de' três quilômetros. nas avení
das Getúlio Vargas e Marechal Deodo-
roo .

_ A FERJ - Fundação . Bducacíonal
Regional Jaraguaense dístríbuía co

municado sobre inscrições para os e

xames vestíbulares em Jaraguá do
Sul, para ingresso na nossa prímeírá
Faculdade - a de Estudos Socíaís, es

tabelecendo o prazo de 03 a 28 de No-,
vembro de 1915. Eram �OO vagas, sen
'do 50 para o turno vespertino e 50

para o noturno ,critério que foi, poste-
ríormente, modificado. Hoje temos ex

tensão .de Economia e, à partír de 1986,'
a de Admínístração de Empresas. De

grão em grão ...
_ Dia 17.11.15 dava-se a cerimônia de

coíação de grau dos bachareis da Fa
culdade de Administração de tlmpre
aar;, da Fundação Universidade Norte
Catarinense, 'relativo ao ano ce 1 'iT.:
Dentre os formandos: Douglas Con
rado Stange, filho de Werner e )�.na
Stange, então gerel).te da divisão de

orçamento, custos e finanças da ,"V EC
casado com Ivone Wolf) filha do casal
BlUllO (Edle) Wolt Dez anos, hein?!
Com ele formava-se Ademir ß?rtoU
íHhode João Bértoli, exi>o�nte do co.

mércio local.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Quem passa pelo Oeste
Catarinense depara ne á
rea conflagrada c/cartazes
proibindo a entrada em

determinadas proprieda
des, "não se responsabili
zando pelo que possa a

contecer" . É a briga en

tre os sem-terra e os In
dios, na disputa de uma

área de chão - onde mor

rar e trabalhar, ainda não
resolvida totalmente. Co
mo os invasores não es

colhem as terras o jeito
é fazer advertências, mes

mo que não estejam .den
tro das faixas desapropria
das. E acaba gerando
tensões e, também, con

fusões,

Não ,é de hoje a luta pe
la propneaade. 'Canos
Schramm, em sua coluna
"Coisas e COIces", no Cor
reio ao None, de Canoi
nnas, conta uma hísróna :

acontecida logo ,após o

'MoVImentO ao Contesta
do e vaie ia sua transcrí

çao: "A companhia Lum

ber [Southern nrazu LUlIl

ber & Ccromzanon Com

pany) possuia em Calmon
uma rezenua de munares
de alqueires (ao redor de

1�.OUU1 com 400.0UO pi-
.nheíros adultos e multa

, maneire de lei. A rererí
da .tazenda fazia parte do

patnmönío da companhia
que .toí toda ela vendida

para o grupo Dalcanale.
Foi 'uma transação vuítu

osa, .íeíta entre as empre
sos incorporadas ao pa
trimónio da União, com

sede no Rio de Janeiro .e

o grupo empresarial, Por
diversas 'vezes, quando
funcionário da referida

companhia, . estivemos em

Calmon a serviço, do que
guardamos uma imagem
que nos deixou maraví
lhados.O velho e saudoso
amigo Alfredo Mlynarc
zyk agrimensor e fiscal da
Lumber, em uma de suas

visitas. de inspeção' desco
briu numa porta caida de
um rancho velho que ser

vira. antes de armazém,

Política , Politicos , Folclore' 8 CiB. budega entre a estaçó de
San Juó e Rio Caçadores.
Único - É para o bó anda
mentos dos noços negoci
os que faço o favoro de
avisarios tutos çó mOB
doros. (a) Nicola Cadag
none - M:D.F,iscalos e

Inspetoros Quarteró. A
gradecemos de coração
ao velho e querido com

panheiro de trabalho Ly
sandro Tabalípa, pela Ie-'

messa da antiga e amare
lada cópia que muito ser
viu para esta crônica".
Quer dizer: para duas é
pocas diferentes, com re

dações, sotaques, avísos e

éditos o negócio era e é
manter a ordem. Custe o

que custar! Afóra o mo

nopólio, mas isto é outra
história ...
EVI SINSVAL - Nov,i85.

·;f.:,�

Lumbros, entre Satt Juó
e Rio Caçadores que Ií
cam obligatos de oji per
diantes a ponharos na U-,
na os .dítos drumentos
nas bitola das novas cir
culares da estrata de fer
ros S.P.R.G. e para me

lhors entendiments pes
sos se dirigirs aos SISo

Fiscalos e Marcadores,
aqueles que não complírs
estos regulamentes esta
nas sugets as refugs por
sua contas.. Saudaç6 - (a)
Nicola Cogenone • M.D.
Píscalos da Lumbros. (II)
Calmós, 11 de Julio. '1911-
EDITALOS - Aos morado
res da fazendas da Lum
bros. Faço seientos que
todus aqueles que virus

o presente Editalo fica

proíbíto de carregaros es

gingardos e- facó na sin

turas, quando víeros fa
zers compros neste negá
gócio, fica proibitos be
beras cachaça quando es

tíveros presents estrange
ros, díco be píçalo bé
vestidos do Porto. Os ca

buks que desrespeitaros
estos, será ponhados pra
fóra da fazendos e manti
dos no cadeíos, també co

munícolos que ne uno 50-

brobereteros ou seus ca

buks té direitos a rícla

macó dos precios destes

negócios, no da banha, e

tampouco comprares do
Porto e né aemitos que
outro negociantes- ponhas

os "editalos" que passa
mos a descrever. Antes
porém, vamos fazer' uma

descrição do autor· sr.

Nícola Codagnone. Depo
is de terminada sua fun
ção de empreiteiro de dor
mentes que eram. ven
didos à estrada de ferro
pela Lumber, o sr. Co
dagnone se transferiu de
fínitívamente para Porto
União, 'Como grande .

em

presarío, correspondente
do Banco do Brasil e até
dono do jornal, cujo ti
tulo era liA Nota". No
governo do saudoso Dr.
Adolfo Konder,' äe quem
ele era incondicional cl

migo, o jornal fazia a a

pologia daquele gover
nante ,e Seu governo. [rà
pessoa muito conhecida e

estimada. Pela sua forma
curiosa de "brasilíaní"
despertou a atenção ..

Sempre afeito a essas cu

riosidades e amigo de
Nicola Çodagnone, tira
mos diversas cópias e as

distribuímos entre pesso-
as conhecidas, especial
mente madeireiros quan-
do das reuniões da classe,
pois eramos -representan-
te da Lumber no sindica-

. to em Joinville. Natural
mente, essas cópias devem
ter passado por muitas
mãos, tanto assim que
nos surpreendemos en
centrá-Ias no livro "Guer-
ra Camponesa" de Jean
Claude �Bernadet e no li
vro "Nosso Século". Sal-
vo erro ou omissão, nos

parece que o intuito aqui
é outro: provar "de leve"
(como diz o Ibrahím Su
ed) que os americanos ti
nham culpa na guerra do
Contestado. Nada diss�
trata-se de uma curiosa \

"ordem de serviço".
Vamos ao "Leit Motiv" ,

desta crônica: - CIRCU
LAR - Calmós 25 de Mai-
o 1918. Comunico-los aos

sobro-bereteíros
.

de do
cumentos da fazenda da
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O público jaraguaense terá o'
.

portunidade de assistir, neste
final de temporada, a poderosa
equipe de futebol de salão da
Soeiedare Eport Club Corinthi-
ans Paulista, que medirá íorças
us 10h3� deste domingo, dia 24,
contra a Kohlbach, no Ginásio
de Esportes Atrur Müller. Para
este -embate, a Kohlbach realí
zou dois amistosos contra a Se

leção de .Joinville, empatando
'aqui a um gol e. perdendo lá,
pOI; 4 x 1, após empate no pri
meiro tempo. Na preliminar de
Kohlbach x Corinthians, joga.
rão as equipes de vohbol rnas-

cunno adulto \ da Kohlbach/DME ..

vs, Seleção de Blumeneu. O in

�resso para o espetáculo custe

Cr$ 5 mil.

aqui a um gol e perdendo lá,
De outra parte, a Assocíecãe

Atlética Kohlbach elegeu a sua

nova diretoria pata o biênio t351
87. Presidente de honra Wil
son "Bibe' Kohlbach. 'presidente
Elmo José Lenzi. vice-preso Mar
co Fogaça, tesoureiro Walmor
José Garcia, secretária Tânia
Simão e contador Gelásio Cam

pestrini. O Conselho Fiscal é

formado por Danilo Piva, Mário
Junkes, João Moreira, Reínaldí
no Erbs, Oscar Jungton e Curt

Dorow. Walmor Garcia é o di
retor de futebol de salão e Jo

sé Kniss diretor geral de es-.

·portes.
MABA TINTAS É A CAMPEÃ
DOS COMERCIÁRIOS
O Sindicato dos Empregados

no Comércio de Jaraguá do Sul,
encerrou o 3° Campeonato de
Futebol de Salão dos Comerei
áríos, com a' Maba Tintas bi
sando o título de 1984. Na rode
da decisiva e final, a Narloch
derrotou oZonta, 6 a 2, enquan
to a Maba Tintas faturou o Su

permercado Lenzi, 4 a 1. A clas

sificação ficou sendo: 10 Maba
Tintas, 2° Narloch, 30 Breithaupt.
4° Sup. Lenzi e 5° lugar Zonta.
O artilheiro foi Raul. do Brei

thaupt, com 18 .gols e o goleiro
menos vazado, o Miro. da Ma
ba Tintas. A campeã do certa

me dos comerciários .. também.

campeã estadual "da catego:-ia,
no ano passado, vai defender o

titulo catarinense I!o próximo
dia lOde dezembro no 3° Cam

peonato Estadual dos Comerci
anos, aqui mesmo em jara�uá
do Sul. do qual participarã.o
cinco equipes. campeãs das
suas respectivas regiões.
CElnAME DE VOLIBOL RECO

MEÇA NESTE SÁBADO

PÁGlNA.I$

te de volíbol Jairo de Olivei
ra. Na mesma data, iniciou-se.
o primeiro circuito da Copa
Pínínvest de Tênis,· 'da qual
participam 45: tenistas, tare

goria adulto masculino, cUJO
término está previsto para o

final de novembro.
O clube .azúrra, inicia na pro-

. veis Weber e AABB 3 x 2 Co- xima terça-feira, día 26, às '19h30,

I neza. De outra parte, o Campeo- o Torneio de Encerramento do
.

nato Aberto de .FutebQ'1 de Sa- 'Bolão, envolvendo os nove du-

ião, o Peladão, que tem a chan- bes (quatro masculinos, quatro
.

cela da LJFS e da DME, elas- íemínínóse um. misto). No día
sifícou para as finais, Müller 26,

. bola 23tm 'M/F, día . 27 bola

Transportes, Pínguím, Fantmen
' 16cm femíníno e dia 28, 'bola 16

e Seara, que jogaram nos dies I. masculino.'
.

O encerramento a-

19 e 20 e cujos ganhadores de- contecerä nó dia 30; com O .bàl-

cídírão o título em duas roeía- Ie, musicado por .Lcren's Jhciw,
das, nos dias 2� e zg, -no Giná- dé São Paulo.
sio de Esportes Artur MüÍler,
enquanto que ..os perdedores
disputarão o terceiro lugar.
SÄO LUiS. VENCEU CAMPEO.,. .

NATO' DE JUDO ESCOLAR
Coube ao Colégio São Luís

o título geral do 1° Campeona
to Escolar Regional de Judô,
disputado no dia 14, nas de
pendências do C.A.Baependi; so

mando 126 pontos e . Em segando
a Escola Jaraguá com 4:5 pon
tos, em terceiro o Colégio LauTO,
Zimmermann, com 311 em 4� o

Abdon Batista e o Holando Gon
çalves com 30 pontos e na SEX
ta colocação o Divina Provi
dência, com 16 pontos. Os pri
meiros colocados foram estes:

Categoria "A" - Ligeiro Jeen
Noemberg .

(L. Zimmermann);
Leve Cassíus Schiochet (S. Lu
ís); Meio 'Leve César Kojikows
ki (E. Jaraguá); Médio Júlio Ç�é
sar .Negreiro I. (H. Gonçalves);
Meio Médio Eduardo Neves [E.
Jaraguá); Meio Pesado Emerson
Souza (H. Gonçalves); Pesado
Mauro Mahfud ,(A. Batista) ,e

Absoluto. também o Mauro.
Categoria "13" - Leve Róget -vVd]Z
(S. Luis); Meio Leve Marcelo I

Rozza (Divina); Meio Médi�
Sandro Antonius (S. Luís) e Ab
soluto - Adolfo. Mahfud Júnior.
(A. Batista).

.

BAEPENDI INAUGURA ,;)UA-·
ORAS DE TENIS/POLIVALENTE
O patrimônio esportivo de Ja

raguá do Sul foi substenc.al
mente. enriquecido, ,,0001 .a :'nau
guração, segunda�feira à noite,
de duas quadras de tenis dE!
campo (de saibro) e da :::[uçldra
de esportes polivalente, ·do Clu
be Atlético Baependi, num in
vestimento de Cr$ 100 milhões
segundo o presadent€ R-a.i:::1ef
Modro, destacado no' -;eu cl:E
curso. Usaram da· palavra tam
bém, na oportunidade, o v ce

prêsidente de tênis Ângelo Pi
azera. Jú.n10r e o vice·presi'C[.:'l1'

Paralízado há cercaa de dois
meses, recomeça neste sábado,
dia 23, o 1° Campeonato de Vo
líboI Adulto, da Liga Regional e
de volibol e basquetebol, a prin
cípio 'marcado. para final de se

mana passado
não concretízado devido a Tal
ta de arbítragem. Assim, no Gi
násio Hallst Verch, da AABB,
jogarão pelo naipe Iemíníno. a

.partír das 8 horas, AABB x Kí
Kaska e AGV x Clube das Do
ze; à tarde, 14 horas, pelo mas
Iíno, Arweg x Armalwee e Kohl
bach .x Ki-Kaska e, posteríor-

.

mente, pelo Ieminino novamen

te, AABB x Clube das Doze e

AGV x Kí-Kaska. Amanhã, di.a
24, a .partír das 15 horas, na

AABB, Clube das Doze x Ki-'
Kaska e AABB x AGV. Para a

defímção -dos Classifica.dos,. Ií
.cara pendente a partida entre
Ki-Kask.a x Arweg, no masco

EXPULSÖES MARCAM O T-RO
F:EU "JOÃO NUNES"
.
O returno do Cainpeonato da

la Divisão da Liga Jaraguaense
de Futebol, Troféu "João Nu
nes", iniciado no fmal-de-se
mana último, foi marcado por
expulsões em todas as partidas:
No d.ia 15, em Guaramírim, o

Seleto derrotou o Estrella por
2 a O e no domingo, Alvorada
1 x 1 Baependi, em Rio Cerro
II e, no Rio da Luz, o invicto
Cruz de Malta derrotou o Bo

tafogo, 3 a 2. Estas partidas fo
ram arbitradas, respectivamente,
por Tibério Stuy, Emílio do Ro
sário e Cláudio da Silva. O Tro
féu "João Nunes", que será cn

trague ao campeão, foi doado

pe1a Prefeitura, assim- como o
.

troféu de vice-campeão. E a se

gunda rodada do returno -narce
para amanhã, dia 24, a partir
das 16 horas, Baependi x Cruz
de Malta, Alvorada x . Seleto e

Estrella x Botetogo.
PELADÄO E INTERMUNICI
PAL· CHEGANDO NO FINAL
Os CamIYeonatos Intermunici-

.

-pal e Peladão chegam as finais.
O Intermunicipal, aliás, termi
nou ontem à noite, com a !:Ie

,gunda rodada da finalíssima,
envolvendo Móveis Weber x

ARG e Coneza x AAHB, após
os resultados da 'rodadà anl.eri

or, �'sexta-.feira última, foram
ARG 4 x 1 Mó-

AUTOMOBILISMO:' $AVIQ E
PADILHA OECIDEMjMAFIiA·.
Segundos lugares. Esta a clas

sificação obtida. pelos . pilotos
Sávio Azevedo e Orlando "Pa
dilha" de Souza, da Equipe
Kohlbach de Jaraguá do Sul,
no Campeonato Catarinense de
Automobilismo - Divisão 1, nas

categorias 5000 e 1õOOcc. Na
classe 5000, .Sávío contínua na

liderança e vai decidir o titu
lo no dia 8 de dezembro, em

Mafra, na última etapa do Cam
peonato, onde uma colocação
até o terceiro lugar lhe assegu
rará o bicampeonato. Já . na

1600cc, a classificação está em

bolada, no entanto, residem
grandes .. chances de Padilha se�,
gurar o título da temporada.
ao passo que ria categoria Mdi--'
cas 1600, outro jaraguaense,
César Maba, quinto colocado na

prova realizada em São Carlos,
.
divide a liderança com o pilo
to Clóvis M��ler, de JoinVille:;
ESPORTE .TQTAL / ESPORTE
TOTAL / ESPORTE TOtAL
l.A Liga Jaraguaense de Fute
bol está a procura de um S8-

cretário executivo, para traba
lhar três vezes por semana. das
17 ou 18 h, em diante, em dias
a combinar. Contacto pelo tele
fone 72-2634, ou. com Walde"'
mar Vieira, no Foto .Rápido/-'I
2.0 Jaraguá Motor Clube, Lo
jas Breithaupt . I Bicicletas Mo-'
nark. realizam neste domingo
a partir das 9 9horas, a ta, eta-

.

pa do Campeonato Jã.ragua2n
-se de Bicicross, na Pista da Mar
catto. I/I 3.Jaràguá do Sul se

dia neste final-de-semana, a e

tapa semifinal do Campeonato
Ca.tariIlsnse de Vôo Livre. Pi-

.

lotos de todo o Estado, inclusi
ve ue outros, virão a Jaraguá
para participar da competição,
proporcionando um espetáculo

.·ai c'e a"a )Jp'eza
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com as Associações de
Classe, devem viabilizar

. meios alternativos com a

fínalídade- de minimizar a

evasão escolar, principal
mente da 4a para 5a sé
rie e de 8a para a la sé
rie do 29 grau.

'1J' 'Anolações de Flmó': JÓS8 !�Mãõ�«e.obra: fdtUt8=l'iJ1jjäfO de .päsquisä--estolar
Terminaram as eleições municipais nas capitais

e em cidades antes áreas de segurança nacional. No
Estado, 'como em quase todo' o País, o PMJ?B fez bar
ba cabelo e bigode. Levou tudo. Na Capital, Edson
Andrino surpreendeu Chiquinho Assis e a máquina do

governador Amin, dando uma "lavada" hist�rica,
vencendo com uma diferença de quase catorze mil vo-
'tos. Coisa de louco.

No extremo-oeste, levou de vencida nos seísmu

níeípíos. Com Isso, o PMDB ampliou para 60 o número
de munícípíos catarmenses por ele governados, um

excelente "handícap" que credencía o partido a ser

O vencedor' nas eleições majoritárias para o Governo
do Estado, em 1986. E todos, os de maior poder econô
mico e eleítoral. Se não houverem atropelos, deve
levàr fácil.

,

A obscura aliança Jaíson-Amín, a AST, a falta
de atendimento e psestígtamento do governador aos

correlegionários são alguns fatores apontados coiuo

decisivos à derreta do PDS, hoje uma sigla praticamen
te intragável, -a quem é atribuída o tudo de ruim a

contecido nos últimos 20 anos. O povo deu a respos
ta. Não está contente e protestou nas urnas. Demo
craticamente.

'0 PDS, aliás, em menos de um ano, trocou a con

dição de maquinsta pela íncomõda posição de guarda
freio da composição. Em Jaraguá do Sul, o partido'
vai aguardar o andar da carruagem, no entanto, o

presidente José Alberto Klitzke afirma que as mu

danças e a reciclagem são inevitáveis. Os erros' co

metidos - e que são muitos ':' não podem continuar a-
contecendo, adverte.

.
-

Zeca reclama da falta de atendimento por parte
do Governo do Estado e' do próprio Diretório Regio
nal. o- governadé>r Esperidião Amin, veio somente
uma vez a Jaraguá, no início da sua gestão e em prin
cípios de 86 desincompatibiliza-se do cargo para con

correr a outro cargo eletivo. Certamente não .naís
voltará. Amin, no aspecto político, deixou muito a

.desejar, aqui.
.

, Com a vitória, o PMDB revigora-se no Estado e já
nas ruas com nomes de peso. Pedro Ivo Campos é o

preferido ao. Governo, em 86,' nd' entanto, cresce a

candidatura de Lu1z Henrique. São dois do Norte,
que, parece, agora terá vez. Uma guerra surda trava
se nos bastidores, muito embora os bombeiros do par
tido. tentem apagar. Deve haver a reprise .Iaíson/Pe
dro, Ivo.

A nível local, o Dr. Fogaça diz que quem vai de
cidir o nome do candidato a deputado estadual P. o

Diretório. Ele continua na boca de espera, afirmando
que vai disputar dentro do Diretório. Fogaça lembra
o seu trabalho na microrregião e a sua folha je ser-

.

viço prestada ao PMDB, desde os tempos das "vacas
magras' . Temos raízes e por ela lutamos, acrescenta.

A ação bestial e íneívílízada de alguns moleques,
tem trazido prejuizos ao patrimônio público. O iato
é frequente, mas no último final-de-semana, vândalos
destruíram dezenas de árvores na rua Jorge CzerJ11�.
wícz, causando indignação e proporcionando um tris
te espetáculo. Para essa corja de malandros tem um

bom .locel: a cadeia. No apartamento 24· da Delegacia.
Com a melhora do mercado e o reaquecimento da

economia, a grande preoêupação da classe empresartal
jaraguaense, paro o próximo ano, relaciona-se a mão
de-obra. Vai faltar mão-de-obra e sobrar vagas. As
empresas já começam a procurar alternativas para
suprir as suas necessidades, haja vista que está pre
vista a abertura de muitas vagas no mercado de tra
balho local.

A Adjori/SC, indicou o nome do colunista, para
'. integrar a chapa única que concorre à diretoria da A8'"
secíação Brasíletra dos �ornais do' Interíor-Abrajort,
a ser eleita dia 2,), na sede da Associação Paulista de
Imprensa.

.

---------------------------

RALAS E· CAFtl S ASS E

O PRAZER DE FAZER

REM FEITO

P�0:VEI

A Weg concluiu urna cesso, ou descentraLizan
ampla pesquisa escolar. do a sua, produção _para
abrangendo ciquenta outras cidades vizinhas,
unidades escolares das re- . com o intuito de amení
des de ensino particular' zar o aspecto mão-ele-o
e pública de Jaragué do bra.
Sul, onde estudam 8.951 COnclui a pesquisa que
alunos no 1 ° grau e 112,0 a Secretaria da' Educação
no 20 grau. A finalid.ade
da pesquisa, encerrada em.
setembro, é prever a dís

ponibílidade de mão-de
obra no mercado para o

futuro, da qual, data vêní

a, extraímos elementos
importantes e que. nos

levam a uma ampla refle
xão acerca da nossa realí

- dade ..
No tocante a ovasäe

escolar, em 1978, do total

que ingressaram no 1 °

ano, apenas 62,4% conclu
iram a 8a. série, ocorren
do a maior parte das eva

sões na 4a. para a 6a -. sé
rie. Dos que concluíram
o 10 grau, em 1978, 75%
ingressaram no 2° grau.
E no ano passado (1984) ,

'do total de alünos·· que
ingressou no 10 ano, 80.8%
passou p/ o 20 a. do 2° gr�u
aumentando com relaçao
aos anos anteriores.
Outro aspecto a obser

var. De 1970 a 1984, hou
veram em Jaraguá do

Sul, IB.267 nascimentos.
dos quaís 9.395 do �exo
masculino e 8.872 do se

xo feminino e neste mes

mo período, 3.881 pessoas
faleceram, destas, 2.247
masculinas e 1.634 femini
nas, com 470,7% de vana

ção. O índice de cresci-
-

mento do 'número le nas

cimento, . de 70 a 34, foi
de 66,3%, enquanto que
o crescimento do número
de óbitos atingiu 39,1 % .

A partir de 1982 houve

quedas sucessivas em "e

lação ao número � de óbi
tos, decrescendo também.
o número de nascimentos,
a partir de 1981, fazendo

com. que o. crescimento

populacional 'permanecesse
-estável.

A população jaragua-
ense, de 30.262 habitan
tes ·em 1970, subiu para
53.635 habitantes no ano

.

passado, aumentando 77,2
%, de acordo com a pes-
quisa. No trabalho a �m
presa destaca que con

forme os números apre
sentados, verifica-se Live
para os próx mm: . anos

haverá falta de- mão-de-o- .

bra no mercado V':,'O

que, segundo dados do
Sine/SC, de 1979 a 1980,
a mão-de-obra ativa do
mercado cresceu 21, 1 %' .

ou seja, foram contrata
dos maís 3.045 novos r-m

pregados. A médio prazo
vê-se a necessidade das
empresas se çlUtornatiza-'
rem, melhorendo- o pro-

abriu Concurso
Ornamentação

..

Até 'o dia 02 de dezem-
. zembro será feito o jul

bro estarão abertas dS ins- . gemente, por uma comís

críções para o. Concurso são de cinco pessoas ou

de Omamentações Natalí- casais, de acordo com o
.

nas "Decorações de Vitrí- regulamento..

mês", instituído pela Pre-
feitura Municipal de Ja- Os critérios a serem a

raguá do Sul, por Inter- nalisados são: mensagem
médio da $ecet e pelo comunicada pelo traba
Clube de Diretores Lo- lho, arte e beleza na or

jistas, com o objetivo de namentação, ortginallda
incentivar os lojistas Ja- c de do trabalho, efeito ge
raguaenses. a expressar, ral da ornamentação no
através de obras .decorati- embelezamento da cida
vas acessíveis ao público,' de e, criatividade.' As fi
a sua compreensão da chas de inscrições'. de
mensagem do Natal. No verão ser encaminhadas
'período de. 6 a 12 ,de de-

-

a Secet ou ao CDL.

Definitivo:
,

e
O desservíço prestado

a comunidade da 1egião
Norte/Nordeste do Estàdo
pelo Senador Jorge Bor
nhausen, quando da visi
-ta a Jaraguá do Sul, dia
12 de- outubro, do Minis
tro dos Transportes Af
fonso Camargo Neto, de

que
.

a competência pera
o asfaltamento da rodovia
BR-280, trecho Corupá
São Bento do Sul é de

competência do Governo
Catarinense, continua ge
rando comentários, com

fartos documentos que.
comprovam a desíníorma- .

ção e a infeliz declaração
do senador catarinense. O
trecho é, de fato, federal.
O deputado. federal Ar-

. tenír Werner, responden
do a consulta da classe

empresarial . jaraguaense,
procedeu pesquisa na se

de do DNER no Rio de
Janeiro, junto a Diretoria
de Planejamento e Coor
denação, na Divisão de
Planos e Programas. Se-

CDL·

Corupá j- S. Beute
federa]
gundo .

Artenir, a infor
mação recebida foi de

que o trecho S. Bento
do Sul/São Francisco do
Sul, da BR-280, tem co

mo diretriz básica a es

trada São Bento do Sul -

Corupá - Jaraguá do Sul -

Guaramírím - BR-101 - A

raquari - São Francisco
do Sul. Os mapas do DN
ER definem o trecho ci
tado como rodovia Iede-,
rat ao passo que a estra
da São Bento - Campo A
legre - Pirabeiraba, é ro

dovia estadual, aparecen
do com o número 301.

Com isto, todas as dú
vidas foram desfeitas e o

próprio senador .Torge
Bornhausen será cientifi
cado com cópia do docu
mento, com pedido para
que também se empenhe
no asfaltamento da COIU-

.

pá-São Bento do Sul, as

piração máxima de toda
a comunidade' macrorre
gíonal. .

de

ARTE JARAGUAENSE NA CAPITAL

Numa promoção da Fundação Catarinense
de Cultura e Sociedade Cultura Artística de Ja

raguá do Sul, com apoio da Associação de Artis
tas Plásticos de Santa Catarina, .será realizada no

período ele 25 de novembro
:

a 07 de dezembro,
uma exposição de artes plásticas, que reunirá em

Florianópolis, as melhores obras dos artistas
plásticos jaraguaenses. O local será o Museu
de Arte de Santa Catarina, Da Alfândega, e mos
trarão seus quadros Adolfo Zimmermann, Dantlo
Paíva, Janíce Breithaupt, Maria Licyr Bona, Már..
mara Gonçalves, Marina Lueders, Vera'
Dornbusch e Thais Hilberbeck de Oliveira.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




