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Capital Sul, Americana do
Chapéu

JARAOOA DO II:IJ..
capital Latino Americana do

Motor 'Elétrico

J araguá do Sul pOdará ganhar N�cle,o do 'Oecom
,

'FOi instalado segunda
feira, em Blumenau, o

Terceiro Núcleo Regional
de Defesa do Consumi
dor, que funcionará com

uma promotora de justi
ça e duas funcionárias, a

tendendo reclamações e

denúncias de crimes con

tra a saúde pública, d so

negação fiscal, economia
imobiliária no que diz

respeito a loteamentos ir

regulares, cobrança de
taxas ilegais nas opera
ções de .locação. preser
vação do meio. ambíente,
indenização de vitimas

pobres e outras. A, coor-
-denação desse Núcleo,

que é um Serviço Especi
al de Defesa Comunitári
a do Ministério Público
de Santa Catarina, está
ao encargo da, .promotora
Hercília Regina 'Lemke,

Uma.
Jaraguaens e
na Antartida
Seguiram domingo, dia

24, com o navio ocenográ-
I fico de pesquisas antartí
cas "Barão de Teffé", ru

mo a estação antártica
Comandante Ferraz, base
dós pesquisadores orasí
leiros ria região, situada
na Ilha Rei George, o :a

sal Renato Giórge Ferreira

Garcia, coordenador elo

projeto Científico da base

polar e sua esposa, a bio

Ioga .Miriam .Maria Pradi
F. Garcia, que é natural.de
é filha do pranteado Gui
lherme (Helena) Pradi e

pelo que nos foi tníorma
do, é a primeira mulher
brasileira a pisar na An
tártida.

Os cientistas darão pros
seguimento a uma sér.e

ide estudos desenvolvi
dos' desde a primeira ex

.pedíção antártica 'erasi

leíra ' de caráter 'Jficial,
realizada em 1982.

l5/Of 28/03
'
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JARAGUÁ DO SUL - CIDADE ,SíMBOLO DA FAMílIA JOURDAN

que foi titular da 2:' Vara
da Comarca' de Jaraguá
do Sul.

des de atendimento.

ENCONTRO ,ESTADUAL

o plano do Ministério Realizou-se nos dias 23
Público é instalar no Es- e 24 passados, em Floria
tado dez Núcleos do De- nópolís, o 26° Encontro
com, um dos quais poderá Estadual do Ministério
vir a ser instalado em Ja- Público de Santa Catarí
raguá do Sul, haja vista' na, tratando questões Ii

que existe interesse em gadas à classe 'dos' pro
que tal aconteça, coníor- motores de justiça e de
me revelou o promotor de bates em torno da nova

justiça da ta Vara, Dr. leí de execuções penais e

José Alberto Barbosa. Já sobre a co-delinqüência.
houve um contacto miei- De Jaraguá. do Sul toma
al com a coordenação ge� ram parte ,do Encontro
ral do Decom em Santa os Drs. José Alberto Bar-

, Catarina e o pedido, para bosa, Antônio Carlos Bra
a instalação do Núcleo sil Pinto e Hercília Regi-
está sendo formalízado.." na Lemke.
com amplas possibillda-

Empresários
com - o

Um grupo de quarenta
empresários de Jeragué
do Sul e Guaramírim será
recebido na próxima quar
ta-feira, dia 4, no Palácio
da Agronômica, pelo Go
vernador Esperidião A

min, que oferecerá um

jantar às 19 horas. A i

niciativa do convite par
tiu do próprio Governa
dor, que deseja ouvir as

reclamações da classe em

presarial com relação RO

seu governo, oportunída
de em que os empresários
reforçarão as reivindica

ções da classe e da co

munidade.

Jaraguá do Sul. por e

xemplo, pedirá apoio' à
pavimentação da BR-280,
trecho Corupá-São Bento,
do Sul, asfaltamento ',da

';rodovia J.araguá-Pomero
de, o apressamento as o

bras de acesso à nova

ponte (já concluída) 8 o

calçamento de toda a sua

extensão e. ainda sPgu
rança, com a ativação ela

Campanhia de Polkia

terão encontro

G'overnador

Militar (já criada) e a

construção do quartel,
Guaramirim solicitará a

poio à construção do Cen
tro Empresarial, implan
tação da Junta- Comercial
do Estado ,e melhorias no

trevo da SC-413/BR-280,
de acesso a cidade, cujas.
manobras de caminhões
de porte são sempre peri
'gosas.
No encontro dos em

presários jaraguaenses e

'guaramirenses com I) Go
vernador, um assunto cer

tamente não será esqueci
do. São as declarações do
;;2cretário do Trabalno

Sérgio Uliano e o deu a

poio ostensivo a grevis
tas, o que a classe empre
! .mal considera atitude
incompatível com o alto

cargo que exerce, pois
entende que deve agtr
exclusivamente como ma

g:strado, observando im

parcialmente os aconteci
mentes e seus desdobra
rr.entos. intervinde de
forma conciliadora quan
do necessário.

Não desmate e não da'strua as

Festival da Canção movimenta
a cidade

Foi aberto ontem à noí-. rante o Festival, o Grupo
te, no Ginásio de Esportes ',Arco Irís fará, show, en
Artur Muller, o IX Pestí- de lançará para o públí
val da Canção Jereguaen- co a sua primeira gravá
se (Fecaja), com a elímí- ção em fita K-7, com dez
natória das intetpretaçõ�s, músicas, que está entran
da qual participaram de- do no mercado da região.
zessete concorrentes e. A noite, )10 Juventus,
hoje, dia 30, a elímínató- baile e entrega da premi
ria das composições, com 'ação. O'custo do mgres
início às 14 horas e de- so para o Fécaja é de Cr$
zoito inscritos, de Jaraguá 5 mil e pará o baile! Cr$,
do Sul, Florianópolis, 10 mil.
Barra Velha, Araquert.
Joinville e Guaramirím. A Rádio Jaraguá trans
Segundo Agostinho bor- mite o evento e Cr$ 3
ba. da Academia de Mú- milhões em prémios se-

'

sica Carneirínho, Idealí- rão distribuídos aos par
zador e promotor do Fes- ticipantes: Composição _

tíval. o nível está 'nuíto 1°. Cr$ 1 milhão e troféu,
bom e as perspectivas de 2°. Cr$ 600 mil e troféu,
um grande público esta 3°.Cr$ 400 míl e troféu
tarde no "Artur Muller" e troféus pare os 4° e 50
são amplas, consíder.mdo colocados; Interpretação _

que o Fecaja já tornou-se 10.Cr$ 500 mil e troféu,
tradição na região. 2°.Cr$ 300 mil e troféu, 30
O corpo de jurades é Cr$ 200 mil e troféu, e,

integrado, por pessoas Ii- para os 4° e 5° colocados,
gadas a arte musical. Du- troféus.

Heleodoro Borges terá 2· grau
o Conselho Estadual de .a 3a série somente será

Educação, em sessão ple- implantada' em 1987.
na do dia 12 de novem- A implantação 'leste
bro, aprovou por unaní- curso vem de encontro
midade a criação, pare "o ao estágio de desenvolvi
próximo ano, do Colégio mento do município ao
Estadual Professor Heleo-: setor educacional, tentan
doro Borges, em Jara�uú dó-se, desta maneira, ii
do Sul. .Desta forma, o men.zar o elevado núme
novo Colégio passa d ,0- ro de alunos egressos do
ferecer a habilitação para 1° grau, sem escolaríza-

0a Ma�ist��io de 10 grau- ção de 2° grau, por ques-
1 .a 4 serres. com 90 va- tões de trabalho e dif i
gas para a 1 a série, . l'�ú- culdades de transportes
cleo Comum) e 40 vagas às escolas do centro da
para a 2a série, sendo que cidade.

SENAR VAI' IMPLANTAR AG�NCIA EM RH'
O Superintendente Joio dt Mattos, do Ser-'

viço Nacional de Aprendizagem Rural de San-
-ta Catarina (Senar/Sq, esteve esta semana em
Jaraguã do Sul e confirmou ao preteíto Durval
Vasel, a implantação de uma Agência" em 86,
prestando, assim, treinamento e' instrução sobre

. técnicas agrícolas .

e pecuárias. A principio, a

Agência do Senar de Jaragua do Sul atenderá es

pecíncamenta o munícípío e, posteriormente, io
da �, ,microrregião.

A noticia é das maís alvISsareiras e o Senar
(que é 0 Senai do meio rural) virá Incrementar
ainda mais a �gropecuária do lÍlunlcípl'o, trdzen
do novas perspectivas aos agricultores; no setor.I ,

Arfama decorandO lojasnascenfes d'agu8.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ADALBERTO FIEDLER

Deu-nos o PraZei' de sua visita o sr. Adalberto Fiedler,
artista plástico 'radicado atualmente em P. Alegrei
Jaraguaensa cle--,·nascimento é o filho,mais moço' do
clã dos Fíedlerjtradícronal família que já prestou assi
nalados serviços à Jaraguá do Sul. Adalbe-rto veio, à
Pérola do Vale do Itapocu em visita a famíliarés' e mos

trou-se ímpressíonado com o progresso da, cidade, do
município e da região, em geral. Desde cedo mostrou
-os seus pendores artísticos q':le o transformaram, agora,
no mais completo artista plástico, com exposições em

várias capitais brasileiras, onde seus trabalhos merece

tam crítícas 'positivas pêlos especíalízadös em altes.
Durante anos residiu em Crícíuma, onde ::.e casou e já
expôs numa mostra de arte em Florianópolis, muito e

,logiadQ, de que -se, ocupou, também, a imptêi1sa ideal,
há � Ou �) anos. Não fossem os problemas com a saúde
do "Pulli'' Fiedler, seu írmão, bem que poderia particí
par da exposição de artes plásticas que se realizará no

período de 25 do corrente até 7 de dezembro, numa pro
.moção ela Fundação Catarínense de Cultura e Socieda
de de Cultura .Artístíca.de Jaraguá do Sul, na Capital
do ,:estado e com o-apoie da Associação de Art.slas
Plásticos de Santa Catarina. Agradecemos a visita do ar

tista pléstíco Adalberto, Fiedler.

DO ROTARY CI,;UB
Foram 1.010 crianças ins
critas para o Natal da Crí
ança Pobre

,

do Rotary
Club' de ,Jaraguá do Sul.
Agora, será teíta a tría
gem para, no díe ,,15, se
rem entregues as senhas
e no día 211 no periodo da
tarde, o Rotary' entrega
rá os pacotes, com cho-

coletes, balas, doces e

brinquedos. O Clube rea

Iíza ,terça-feira próxima"
a reunião. festiva de na

tal, com a presença do

papai noel que será a a

tração para os filhos dos
rotarianos, que todos os

anos participam das brin
cadeiras..

Ce lina
.

Cabeleireiros
'"

Atendimento unissex. Experiência comprovada em

corteã, penteados,. maquilagens 'e, tratamento ca

pilar, com aparelho' 'infra-violeta. Profissionais
altamente especializados.· _

,

'Rua Gumercindo,da Silva _ Fone 12-2165,

'ao fada dà Caixa.Ecollómica

Mamãe,
, .,;!'. '",

•

-. _" ",. Coruja
Artigos Infantis, Perfumes, e Bijout�rias.

Use nosso crediário.

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

Jóias, re'l$gios, pulseiras, anéis, alianças, prataria
e artiios em ouro é na

Helojoaria
,

AVENIDA
'''Sempre um bom presente • sua escolha"

,
-

'

..

Na Marechal," 431 .fi:aa Getúlio Vargas, n" 9

Dê uores a' quem você ama. Decorações
de igreja e' salão,' buqUês, arranjos, plantas

ornamentais, com�ntrega a domicilio. Aiendimen
to . pot, Plo'''oilal DG ramo.

. CaSa: ;� :das' Flores
Av. Mal: Deodoro �\l l;l2't, .

ao Iadó da :Pra<l�
Paul Harril

'

,

FlUàJ;Reinoldo> Rau 60«5 - Edif1cio Santa Ter..inha
.

Gente
pAGINA oe

& Infor�ações
BAZAR DA PECHINCHA
A Casa da Amizade mar
cou para o' dia 14, a .p?-ltir
das 9 h, na Paróquia São
Sebastião, o' Bazar da Pe
chincha, com a venda de
roupas e .brínquedos usa

dos, a preços acessíveis.
A propósito, o Bazar de
Natal, realizado días pas
sados, 'rendeu Cr$ 3,2
milhões. A presidente da
Casa �da Amizade, Dona
Ninínha, agradece pela
coluna, o apoio e colabo-
ração' de "todos,

' ,

NOITE NO HAWAI
A Associação Atlética
Banco do Brasil realízarä
no dia 13, a 'Noite no Ha
wai", com o Grupo Musi
cal 4� Redenção. Os
convites poderão ser ad
quiridos na Sede ou na

Agência, com o vice-pre
sidente social Gélson Pe
dro 'da Silva. Haverá des
file de modas das Lojas
Breithaupt e os partíctpan
muitas flores e frutas tro
muitas flores e frutas tro

picais.

CONTADORANDOS/65
Os, Contadorandos de

'

65
da Escola Técnica de Co
mércio São Luís, promo
verão na próxima sexta

feira, às 9h30,' no Restau
rante Parque ,

Malwes.
Jantar em regozijo aos

vinte anos de formatura,
Os formandos eram e.m

número de dezenove e a

comisao organizadora é
formada por Eugênio Sere
be e Humberto Pradí.
Contactos pelo Fone 72-
1180.

BAZAR DA OASE
A Ordem Auxllíadora de
Senhoras Evangélicas, da
Comunidade Evangélica
Luterana Centro, realiza
rá no próximo sábado,
dia 1, bàzar e café beneíí
cente no salão comunal.
O

. ingresso custará Cr$
10 míl e as vendas dos
trabalhos artesanals con

feccionados pelas suas

integrantes começarão às
nove horas.

IVO/ . CEcíLIA KONELL
O querido e simpátíco
casal Ivo (Cecília) Konell
ele, Secretário de Adm.!:
nistração e Finanças ,da
Prefeitura Municipal e

ela, a competente c.lre
tora do Grupo Escolar
Aibano Kanzler,' comple
tou ontem, diá:' 29, vinte
anos de casamento. A da
ta foi comemorada junto
,com os amigos, na' Lagoa
dos Marcatto.Ao Ivo e Ce
cilia, os nossos para'Jéns.

CASAM-SE HOJE mente, será na sede do
Na Matriz S. Sebastião, grupamento, para o �qu�l
16h15�AdeUno Marchíö . o Clube convida a coma- ,

rilMarisa Maur:issens",l7.h" nídade a-prestigiar, a pro-
15-Silvio Delucâ,JSOlant- moção.

'

ge Kammer '9, às 18h- A M A DEU S
.

Líndomar Maes/l Marísía O Cine Jaraguá exibe a

Coelho. Na Barra, 17h30 partir deste sábado, até
Volní Kluge/ Analice Gío quinta-feira, o premiado
vanella e às 18h-Claus "Amadeus", que conta a

ettí, Na Igreja Bvangélíca vida de Mozart, vencedor

Marquardt/ Isabel Rangh de 8 Oscars de melhor
.Centro, receberão' a bên- -Iílme, melhor ator, me

ção, Hélcío do Nascímen lhor diretor de arte, me

to/ Roseli Egger! e WH lhor figurino, melhor, di
.son. :Eichenbergerl Loníta .retor, melhor' som,

.

.me

Bat. lhor .roteíro e melhor mà-
quHagem. Sempre às 20h

ESPEZIN 15.
'

O Comissário de Polícia JARAGUA FABRIL
Alcivandro Espezin, Iota- A Jaraguá Fabril, que
do na Delegacia de Poli- venceu os dois últimos
cía da Comarca de Jara- concursos de Rainha das
guá do Sul, tornou posse Flores, encerrou no sá
dia 21 à' rioíte.como pre- bado a sua Convenção
sidente do Diretório da Nacional de Vendas, com
Faculdade de Direito da um jantar na Associação

. Furb, de Blumenau.Espe- Atlética Kohlbach, para
zin encabeçou a chapa o qual a coluna foi dis
vencedora e agora presí- tinguida com um honro
de o Diretório. Parabéns. so convite. Agradecemos

a gentileza.
DONA EMlLIA
Curtindo a sua merecida
aposentadoria, após trín
ta e quatro anos ligada
ao maglstérío.a proíessora
Emília Vicente,

.

que foi,
dentre outras funções, dí
retora do Abdon Batista.
Dona Emilia, que todos a

prendemos a gostar 'e a

admirar, cumpriu com

muito amor a sua sagra
da missão.
vOO LIVRE
Jaraguá do Sul sedia nes

te final-de-semana, t1 fa-'
se semifínal do Campeo
nato Catarinense de Vôo
Livre, com a participação
de pilotos do Estado e de
Estados vizinhos. ,As a

sas deltas voltarão a co

lorir os céus jaraguaenses.
DROPES
O Baependi realíza hoje
o Baíle de Encerramento
do Bolão, com Loren's
Show, de São Paulo 1// Gi
ovana Kretzer, represen
tando a Stylo Modas, foi
eleíta sábado, no Beira
.Río, a Rainha

'

dos Co
merciários de Jaraguá do
Sul. //1 Dia' 15 de dezem
bro, a Feira de Arte e Ar.
tesanato especial de na
tal.

CANARICULTORES
Com um jantar na l��si
dência de Nélson Barg.
a Sociedade Jaraguaense
de

/'

Canaricultura e Orni
tologia, realizou assem

bléia ontem à noite, para
prestação de contas, en

trega de diplomas e �lei
ção da nova diretoria, Pê
ra o biênio 86/87.

�HORINHO NOVO
Está em festa o lar do ca

saI Ricardo e Kátia Bart
sch, com o nascimento
no dia 23, às 20 horas, no
Hospital e Maternidade
São José, da garotinha
Bruna da Silva Bartisch,
pesando 3.380 gramas.
03 avós Eggon João : (La
ura) da Silva e Ernesto
(Lili) Bartsch, estão 'tam
bém muito felizes com a

nova integrante da Iamilla.

COLETIVA/ARTE
Com a vernissage segun
da-feira, na Sala da Al

fândega, na Capital, foi
aberta a exposição de pin
tura de Yolanda Campos
e Coletiva de Jaraguá
do Sul, 'que permanecaré
aberta até día 7

.
de de

zembro, das 10 à.s 12 horas
e das 13 às 19 horas. Aos,
sábados, até as 12 horas.

FORMANDOS/ 85
Os formandos' do curso 'de

Administração do Colé

gio São Luis, seguiram
ontem, à noite em excur

são para o litoral parana
ense notadamente, Caíobá
e Matínhos. O retorno es

tá marcado para este do

mingo e
.

a turma agrade
ce a admínístração muni

cipal, pelo. apoio que re

cebeu.,
CAFE�BINGO
O Clube de Mães dos Es
coteiros, ,encerra àS ati
vidades do ano, terça-fei
ra próxima, dia 2,

'

com

um café-biligo, com mui
tas novidades para o na

tal. Como acontece usual-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Nutrimental Q' Enarge ' lançam sua, linha Ivar8jo'
A Associação de Pais e A ,APAE de Guaramí

Am1gos dos Excepciona.is .rím entrará ,em. funciona
de Guaremirím, em assem- mente efetivo .". no

'

próxí
. bléia extraordínáría,..

'

día mo ano e no día 04 '

de
12, elegeu a sua nove di- .dezembro, ,:J;la Câmara de
retoria, com o -mandato de Vereadores, selecionará
dois anos. Fundada no día a clientela a ser trabalha-
8 de julho, implantada pe- da, durante todo o dia,
lo Conselho Comunitário, para as classes de estí
teve a presidi-la desde en- .mulàção e especial.
tão o

., Sr; Jair Tomelíu, CELESC REFORÇA A,

,',p.etf��() ��m que rÓ,r ��lCi- .REDE, .. - ' ..

,ah:��n,t�., cO:{l,ßutJ,lida, junro
.

As Centrais' Elétricas 'de
.. ,aos. órgãos .competentes. ,Sal!t�,Cat�riria,vein

-

p_ro'
A· nova diretoria, tetn na movendo, melhorias no

, presídência � Leonora - Kle- sístema.. com o. reísola
in, Fice

'

'Inielde' Têsconí. mento da rede de d-istri-
10 secretári9' J,é!.ir tonie- buíção; elevando a' capàti�
lin, 2a secretária Veróni- dade de 6.6· KV para 13.2

Os novos produtos da linha varejo da Nutrimental/Energe já se encontram ca Albuquerque" I? te- KV, .além da, troca. de
no mercado catarínense e paranaense. soureíro : Arnaldo Krüger, transformadores.. Isto em

Com uma apresentação do 600 milhões em pro- Laerte Morroni (o Conde -'2a tesoureira Renilda A- Guaramirim, no- atendi
de estratégias e de comer- pagánda e promoções, e- de Parma da novela. /IA guiar e orador Francisco mento às reivíndicações
dais produzidos' para a laboradas através de am- Gata Comeu", da: Globo), Schork. Conselho Delihe- das lideranças e da co

televisão, no Encontro' plo e detalhado planeja- e um jingle muito bom, rativo - José de Aguiar, munidade. As defícíêncí

Catarinense de Super- mento realizado pela Ge- Paralelamente, haverá' Salim Dequêch, Denise as do sistema eram gran

mercados, em Ploríanópo- mínní Publicidade, de Cu- farto material de ponto- Warnier, Esmeraldo Chi- des e duas etapas de tra

Iís a Nutrimental e a E- ritiba. de-venda, como apoio odini e Orlando, Satier: 'balhos já foram cumpri-
nerge apresentaram o lan- A campa��a, d,a Nutri- (faixas-de-gôndola, stop- Conselho Fiscal - João das, bastando apenas uma.

çamento da sua linha ini- ment�l ser� ínícíada com pers e papel de forração), V. Dalprá. Ivo Ranghetti, a cumprir, com o que,

varejo, que são as gela- a veiculação de um co- e a Nutrímental pretende Ademir Izidoro, Victor todo o município, íntenor

cial de produtos .

para o mercial de 30 segundos, desenvolver ao maximo Kleine, Oswaldo de AI- e sede, estará servido,

"tinas, pudins e flans em com o t,estemu:J;lho �e ,A- um esquema de degusta- meida como efetivos P, Afora isto, a subesta-

P·ó (com a marca Nutri- myr Klink, o brasileiro ção. José Sar-dagna, Nilton ção local . receberá um

mental), a polentá ins- que. a�ravessou o Oce:no Dalri e Lourival Longhí> novo transformador. .de

tantânea (com a marca
Atlêntíco num pequeno "Temos certeza de que como membros suplentes. '13·2 KVA.·

Polentella), os macarrões barcho a remdOs, numa �la- as pessoas que expert-

B ) çan a que urou cem ui- mentarem os produtos da
(com. a marca �ona, da as, nos quais ele se ali- Nutrímental, nunca rnais

pro.tema textunzada se mentou com produtos da deixarão de consumí-los.
(C PT) A Secretarie da Educa- organização social e polí-soja com a mar ,a . Nutrimental. Este comer- tal é o cuidado que te- '

(s k
- cão, através da 19a Uni- tica do Brasil, psicologia,e os s.ucos em po . u o

cial entrou, no ar no úl- mos com a qualidade e o
Nt' t 1) dade �de Coordenação Re- fundamentos psicológicos,u nmen a , timo dia 10 de novembro, sabor dos nossos produ- .glonal, efetuárá a escolha didática e. prática de en-

,

A Nutrímental. sediada
nos Estados de Santa Ca- tos, que foram desenvolvi- 'de 'vages do .Concurso de sino, fundamentos .

socío-
em São José dos Pinhais, tarina e Paraná, dos com anos de pesqui- .

Ingresso (2a..' chamada), Iógtc.is, estrutura e Iundé-
no Paraná, e a sua subsí-

'

sas e testes .de
.

deg·lista-
., ..

.

'. destinada- a prover cargos mentos do ensino d.e pn-diária Energe, de Guara- A partir do dia 20 de ção - e quoe já são consu- .
. ..

do'magistério, O calenda- melro grau, fundamentos
mirim, Santa Catarina, já novembro, já com seus midos, nos programas da hrio de� escol a de 'vagas históricos e filosóficos,
têm desenvolvida uma produtos distribuídos pe- merenda escolar, nus, será cumprido

-

integral- admínistrador escolar' L
vasta linha complementar los pontos-de-venda cata- forças armadas e outros" mente no dia 2 de .lezem- administrador escolar 'II,
de produtos, que deverão rinenses e paranaenses. a grandes consumidores,. bro, segunda-feira, na se- supervísor escolar I-e
ser lançados em 1986, Nutrimental está veicu- por mais de 50 milhões de da- Ucre; em horários magistério de 1 a a 4" sé
nos mercados catarinense lando dois comerciais de de brasileiros", enfatizou, segundo os 9!-íipó� ti as r:es - l�t::as,
e paranaense,. além do 30 segundos, um para as na sua apresentação . aos c Disciplinas� As discipli- ,

gaúcho, Neste lé;lnçamento ,gelatinas, com o tema supermercéidistas' catari-
nas- são matemáti'ca, "lín- " () edital quê fil(a' d�:ta

inicial, a Nutrimental de-
'

"Faz a Festa'.' e outro pa- nenses, o representante i' gua portuguesa' � lit�a- e. define procedimentos
verá investir quase 4 bi- ra a Polentella, "La bel- da Nutrimental, Eddie. tura brasileira, l1ngua na, élchà-se afixado na Uere
lhões de cruzeiros, sen� la Polenta", com o at.or José paulmilchl. I cional, inglês, educ3.\:ão e nas Superv�sorias toc.
-

� física (masculino. e remi- is de Educação, para os

nino), geografia, história, interessados:

a&���'lll\$',
EMBRAl'.JR �
02714-00 .. 42-2

AGENCIA COSMOS DE
VIAGENS LTOA.

Apae de · Guaramirim
a direção'

muda

PAS"AGENS E EXCURSÖES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Aéreas, RodOVIárias e Marítimas. Reservas de Hotéis e Locação de

Automóveis,

CONSULTE-NOS, POIS SEMPRE TEMOS AS MELHORES

OPÇÖES E CONDIÇÖES.

Rua '- Tr:ônio Tobias, 50 - 10 andar Fones: (0473) 72-0520 e 72-1'}í)g

Jaraguá do Sul _ Santa Catarina

_ Magistério: escolha de vagas

FCD empossa diretoria dia 14
o Núcleo da Fra:erni- as de Souza Leão.

dade Cristã de Doentes e Segundo o Irluão Ar
Deficientes,. escolheu no .tângelo PO,stai, coordena
dia 23, sábado, o coolde- dor da fundação da FCD

, hador, vice-coordeuudor, em Jaraguá do Sul, hoje
o conselheiro· e o assls- já existem cadastrados no

tente espiritual, dUrcmte Núcleo 193 defitient,�s. e

reunião realizada nas de- aqueles ainda não in,:;cú
pendências do Colégio tos, poderão fazê-lo, nó

São Luís. A posse da di- própi'io São Luís, Postai
retoria está marcada para solicita que os pais levem
o dia 14 de dezembro," às os seus familiares à mis-
19 horas, na Igreja Ma- sa de posse, para que pos
triz São Sebastião; d1.lran- sa haver a integração dos
te a missa celebrada pe- doentes e· deficientes do
lo Padre Maurício Messi- município.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edital 14,608 de 20,11.85.
Damel Ocnner e Iria La
eo.
Ele. brasileiro, solteiro.
motorista. natural de Gua-'
rammm, neste bstado, do
micínado e residente

'

na
Estrada Guannranaa, em

Guaraminm, neste Esta
do, nino de Anseio Och
ner e de Elsa Maroues.
l:Ha; brasiíeíre.' sotteire.
oneraria. 'natural de..Mas
saranduba, neste Estado,
domiciliado e residente
elJl .Jarazuá - Esouerdo.
neste distrito, filha de Jo
ão Lazo e de Maria Raí-
taeli Lazo.

.

bc.lltal 14,609 de 20.1Le5,
Manano Junckes e' DUe-
ne

.

lnêS TIss1.
.

. lHe, brasileiro, solteiro.
motorista, natural de Ja
razuà do Sul. domiciliado
e residente em Nereu Ra
mos, neste distrito, Who'
de Cnstíanc Junckes e
de Alvíra Ferrazza Jun
cites. Bla. bresüetra.. sol
teíra. onerána.. natural de
Jarazué do Sul, domícilí
ada. e. residente em Nereu
Ramos, neste distrito, tí
lha de Renato Tissi e de
Liberata. Muia RODelato
"Dssi. .

bdital 14.610 de 20.11.85,
Adeinir

.

Bollauf e AOflela
(inmes de Afluida
Efé, brasileiro, solteiro,
oDerário, natural de. Ja
raeuá do Sul. domicHia
do e res.J.dente na Rua
Joaauím Francisco de
Paula, nesta cidade, {ilho
de José BoHauf e de Ma
ria Freibereer BoHauf. E
la, brasileira, sOlt�ma,
costureira, natural' de

,
Santa Cecília, neste Estu
do, domiciliada e resi
dente na Rua Frederico
Curt Alberto Vasel. . 381.
nesta cidade, filha de Pe
dro Valmor de Aeuida e

de Lauriei Grimes de A
euida,
Edital' 14,611 de 20.11.85,
CÓPia recebida do. cart:ó
río de Guanimirim, neste
estado.
Slonei Santos da Silva e
Izoldi Glowatzki.
Ele. braslleiro, solteiro,
auxiliar eletrônico.' na
tural de Guaramirim, nes
te bstado, domIciliado e

residente na Rua 28 rle a

eosto, 12, nesta cidade,
filho de Noel Santos da
Silva, e de Maria Luiza
da SIlva, Ela, brasileira;
solteira, industriária, na

. tural de Medianeira, Pu
raná;, domiciliada e' re

sidente na Rua Presiden
te Castelo Branco, 164,
Vila LenzL neste distri
to, filha de Bruno Glo
watzki e de Cesam�. 1'0-
mianowski Glowatzki.
Edital 14.612 de 20.11.85.
Jorfle Gilberto Verbinen e
Marize Thomazelli.
Ele, brasileiro, solteIro,
torneiro, natural de Ja
raeuá do SuL domicilia
do e residente em Três
Rios do SuL neste distri
to, filho de Alvaro Verbi
nen Filho e de El vira
Raux Verbinen. Ela, bra
sileira, solteira, oDerária,
natural de JaraQuá. do
SuL domiciliada e residen
te na Rua CoruDá, 40,
Vila Nova, neste distri
to, filha de Hermelillda
Thomazelli Gabriel.
Edital 14.613 de 20.11.85:
Paulo Maba e Sandra Re

. flina Giovanella.
Ele, brasileiro, solteiro,

Jaràguà do Sul _ Semana de 30 I 11 l oa d� dezembro de 1985. G9JA.lQ
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C t Varzea Arezre. Ceará, ki e Doris Bona Wolski.

aa. 88amaß O domiciliada e residente Edital 14.628 de 26.í 1.85,
na Rua Bahia, 1 H-$, nesta Sadir João' kodnaues :

e

cidade. tilha de Antonio Marllse Geísler,
Pereira da Silva, e de Ele, brasileiro, solteiro,
Massulína Rodrízues de operário, natural de Rio
Arau10. do Sul. neste Estado, do,
Edital 14.623 de 25, l1 ,85. miciliado e residente em
Anarr Valentino 'Demat- Barra do Rio Cerro, nes
té e Alice Müller.

.

te distrito, filho de AQ�
. Ele.. brasileiro, solteiro, nor Rodrtzues e de Co
técnico mecânico, natu- letra kodnzues. Ela, bra
ral de Jarazué do Sul. síleíra. solteíra.. costurei
domiciliado. e residente ra, natural de Marípá.
na Rua Límeíra. JBU" Boa Palotína, Paraná.. domici

.

Vista, Joínvine. nesrs es- liada e residente em Es
tado.. filho de Olívio Ce- trada Garíbaldí, neste dis ..

leste Dematté e de Maria tnto, filha de Ricardo Ge
Scrnochet Dernatté. Ela,. ísler a d€ Elvira Konell
bresííeíre.. solteira, . cos- Gelsler.

.

.

tureíra.. natural de Jara- EdÍtal 1.4,629 .de 26,11,65.
zua do Sul., domiciliada e

Valdecit Lorenz. e Tere..

. residente. em Três Rios slnha Antonia KIUfl i

do Norte, neste distrito, Ele, brasileiro.. solteiro;
filha de Artur Emílio Fritz montador. natural de Ce
Müller e Herta Bauer Mü- dro Alto, Rio dos Cedros;
ller. neste Estado; domiciliado
Edital 14,624 de 25. i 1 ,85. p residente na Barra do
Uberto Carlos Hess e Ma- Rio Cerro, neste distrito;
ria Luiza Demarchi -fIlho de José Lorenz e dé
Ele, brasileiro, solteiro, Olea Lorenz. Ela, bresí
operador de máquina, na- Ieira, solteira, do lar, na
tural de Luís Alves, nes- tural de Jarazué do Sul;
te Estado, domiciliado e' domiciliada e residente
residente em Jarazuá- em Garíbaldi. neste· dis�
Esauerdo, neste distrito, trito, filha de I:rßncisco
filho de Lrineu José Hess Klue e de Irma Knoch.
p de Mônica Hess. Ela, E para que chegue aO'co.phe_

brasileira, solteira. ODe-
cimento de todos, mandei pa�

rária, natural de Jaraeuá
sar o presente edital, Que St.

do SuL domiciliada e re-
em cartório. onde será afindl1

sidente em Rio Cerro L
.

ANiVERSARIANTES
neste distrito, filha de
Victorino Demarchi e de Fazem anos hoje: 30
An2elina Maraneoni De- Sr. Venâncio Nicoluzzi.
marchi. '. Sr. Dalmari Bona, Sr. An
Edital 14.625 de 26.11.85, dré Fodi. Aracv Mafia da
Cópia recebida do cartó- Cunha, Lori Hoffmdnn,
rio de Joinville, neste Es- Sônia Maria Sch'roeder.
tado, em Rio NeQro-PR" 8ra.El
Paulo Gibson Pereira e sa LanQe, em Itapocllzi.
Terezinha Buss. "

nho; Sra. Maria Mad,tle
Ele, brasileiro. soiteiro, na Morbis Krause, Nel�
pro2ramador. natural de di Pscheidt, Olívio Schio
Bom Jardim da Serra, chet, em JUe.
neste Estado, domiciliado Fazem anos dominflo
e residente em' JaraQuá Sr. Alexandre Haake,. Sr.
do Sul-. filho de Jesus Heins Moeller, Sr. - Padre
:Bento· Pereira e de Marid Theódoro Becker, E1cina
de Jesus Pereifa ..Ela, brà- Baumann, Sn;.' Amdnttna:
sileira, solteira, cornmci" Neckel Mahnke,· Jaime
ária, natural de Dona Em- José Fehpe,. Karolilia, . ri.
ma',

.

neste Estado, dornici- lha de Paulo Röberto IMa
liada e residente em Jo- ria de Fátima) Bauer .. em
inville. neste Estado, fi- FDOlis: Wilhams Robert:
lha de Lourenço BUBs e filho de Antônio Caries
de Wanda Buss. (Marcv Olea) Olivcird.
Edital 14.626 de 26.11.85. Dia 02 de dezembró'
Cópia recebida do cartó- Sra. Elvira HenscheJ Ba
rio de Guaramirim-SC. uer, Humberto Franco. Íi.-
Raivaldo Baade e Ilete de lho de Hans Gerhard
Souza. (Carla) Maver: Sra. Inez
Ele, brasileiro,' soltell'o, NicoluzZi' Soezia" ... '-;ta.
estampador, natural de Neila Maria Copi Mendes,
Pouso Redondo, neste Es- . Sr. Adolfo Lafin, Sra. He
tado, domiciliado e resi- lena Thieme, em Cürupá,
dente em Rua 28 de a- Sr. José Scheuer. Sra.· Vir-
2'osto, 3.013,. nesta cida- 2ínii'! Bortolini. Srta Ro
de filho de Alberto Ba- sânQ'ela Salete de Fáti
ade e de Hilde2ard Ba- ma Winter, Marcos Cé
ade. Ela, brasileira, 501- sar GrosskoDf, em JHe.
teira. industriária, natu- Rosalina Tabarelli, "r,1..
rnu de JaraQuá do Sul. OlQa D. Pieper.
domiciliada e residente Dia 03' de dezembro
na Rua 25. de iulho, 680, Sra. Lilian Mahnke No0,
nesta cidade, filha de em Santos-SP; Sr. Emílio
Artena de Souza. Mever, Sr.' Edear Sch"
Edital 14.627 de 26.1 U35. neider, Sr. Altair AUQtl:;
tuiz André Laurindo' e to Pieper.
e Tânia Mara Wolski Dia 04 de de;r;embro
Ele. brasileiro. solt.eiro, Antônio· João Radtke. A
operário, natural de Âr- mélia Wolkmann, Darci
mazem. neste Estado. do- Wolkmann.·
miciliado' e residente· na Dia 05 de dezembro
Rua Emílio Stein, 42, Srta. Lilian Doster. Sra.
nesta cidade. filho Je 0- Kátia K. Schulz, Sra. Em
liveira Patritio Laurindo ma Cattoni. Sra. Cecília
e de Tereza André Lau- KÖDP Rove, Sra. Gertru
rindo. Ela, brasileira, s(,)- des Müller Oestereich.
tP'Tf' orerária, natural Dia 06 de dezembro
de Jarasmá do SuL domi- Fernando, filho de Luís
,..qifl�'" e n,c,;,.iPl1te :li'l. Rua Célio (Helena) BruQnal,w.
Guanabara 315. nesta ci- Sr. Adilar Dalsochio IPó
dade. filha de Ari Wols- DO).

PvuclalaB
MAROOT ADRLlA ORUBBALRHMANN, Oficial do R"'-

listro Civil do 19 DlSUito da Comarca de Jaraguá do Sul, ,cis
tad� di Sinta�. Bralü., 1az saber que compareceram em

Cartório eXibindO os doçÜQlenlOs exigidOS pela Iei, a tim de se

habilitarem para casar. os sepintes:
comerciante, natural de CÓDia recebida do cartó
Jerazua do. 'Sul. domicilí- rio de Entre Rios de Mi
ado e residente em Rua nas, Minas Gerais.
João Sami Tavares, 158, . Gllberto Briflldo e Maria
nesta cidade, filhó de Lín- de Fátima Cardoso de 0-
dolfo Maba e

.

de Asnês lrveira.
Bruhmuuer Maba. Eta. Ele, brasileiro, solteiro,
brasneíra, soneira. co- escriturário, natural de
merciana. natural de Ja- Lauro Muller, neste Esta
raeuá do Sul. dormcílíada do, domiciliado e resí
e residente na kua Ba- dente em Jarazué do Sul.
rão do lUo Branco, 373,. filho de João Manoel Bri
hesta cidade, mna de Ge-' zído e de Santma Bett
raídmo Gíovanene, e de Brizído. Ela, brasileira,
JWleta Tíssí Giovanella" solteira, professora, na
'Edital 1.4.613 de 20.11.85. tural de Entre Rios de
AntQn10 Gorfl�s e ROflat� Minas, em Minas Gerais,
Rennaa Todt. domiciliada e residente
Eie, brasileiro, solteiro, em Faleiros, em Entre
comerciante, natural de Rios de Minas, em Minas
Toíeao, aPraná, dormciíí- Gerais, filha de, Alipío
ado e residente na Rua Coelho de Oliveira e de
Joaauim Francisco de Marta Cardoso de Oliver
Paula, nesta CIdade, filho rat
de Aveuno Gorses e de Edítal- 14.619 de 21.11.85.
Mônica' Petrv Gorees. E- Ademir da Silva e Alvina
la, brasileira, solteua, do Catarina Lobaski.
lar, natural de Jaraeuá Ele, brasileiro, solteu:),
do Sul. domiciliada p re- oDerário, natural de Lau
sidente na Rua bpitácio rentino, neste Estado, d,.)
Pessoa, 3.146, nesta cIda- miciliado e residente nd

de, filha
-

de Bernardo Rua Joinville, nesta ci
Gustavo Todt e de El.�a dade, filho de Paulino da
Boiduwan Todt.

.

Silva e de Leonor da Sil
Edital 14,615 de 20.11.85. va. Ela, brasileira.· sol
Marcos Antonio. Corrêa teira, Drofessora, natural
e Natra Simone Carvalho de Massaranduba, neste
Ele, brasileiro,. solteiro, Estado, domiciliada e m

mecânico, natural de Jo- sidente ni'! Rua Joi.nviile,
Inville, neste Estado, do- 1603, nesta cidade, filha
miciliado e residente na de Antonio Lobaski e de
Rua José Emmendoerfer, Wadislava Donbrawicz
44" nesta cidade, filho de Lobaski.
Antonio Severiano Corrê- Edital 14.629 de 21.11.85.
a p de"Maria Otilia Cor- Osmir José Kisner e Te
rêa. Ela, brasileira, sol- resinha Hess.
teira, zeladora, natural de Ele, brasileiro,_ soltetro,

. Rio Neero" Paraná, domi- oDerário,' natural de Jara
ciliada e residente no Bair- Quá do· Sul. domiciliado e

,ro Vila R�iU: neste distn- residente em Estrada �o-
'to, filha de João -de Car- va, neste distrito, filho
'valho e de Iva dos Anios de Anastaéió Kisner e ·de .

Borees de Carvalho. {rma Sardanha. Ela, brasl
,Edital 14.616 de 21.1 UJ5. leira, solteira,' costureira,
Ismael Mario Feliopi e natural de Luís Alves,
Katia Ilca Lischka. neste. Estado, domiciliada
Ele, brasileiro. solteiro, e residente em Estrada
Drofessor. natural de Ro- Nova, neste distrito, fi-o
deio, neste Estado, dorni- lha de lrineu José He<;s e

ciliado e residente na Av. de Mônica Hess.
'Marechal Deodoro, '''!08, Edital 14.621 de 22.11.85.
nesta cidade, filho de A- CÓDia recebida do CaI to
veliIio FeliDDi e Amolda niJo de Guaramirim. sc.
FeliDDi. Ela, brasileira, Dominflos José Wroblews
·Drofessora, natural de Säo kl e IvoneU Brillita Weber
Bento do SuL neste E�ta- Ele, brasileiro,. solteiro,
do. domiciliada e' resi- estofador. natural de Mas
dente na Rua lndepen- saranduba, neste Estado.
dencia, 315, em Joinville, domiciliado e residente
neste Estado, filha de A- na Ilha da FiQueira, nes

dolfo Lischka e de llca te distrito, filho de Rd
Modesta Lischka.

.

mundo Wroblewski e de
Edital 14.617 de 21.11.85. Otilia Klosowski Wroble
CÓDia recebida do car- wski. Ela, brasileira, sol
tório de Guatamirim, nes- teira, costureira. natural
te Estado. de GasDar. neste Estado
Gentil Pranfle e EUneia domiciliada e residente
Michalak. na Rua 28 de a90sto. 'J27
Ele, brasilei;ro, solteiro, nesta cidade, filha de AI
foeuista, natural de Rio vino José Weber e Mar·ia
do Oeste, neste Estado,' Adelina Schmítt Weber'

. domiciliado
.

e .residen!e Edital 14.622 de 22. j 1 85.
n?- l�ha da .Fleuelra.�nes.e Francisco Julião da Cos-

, d_lstnto, blho . de t're�e- ta e- Ioneide Arauto !)e-
nco

.

Pranee e Mareanda
. reira.

.

�er�ma Pran�e. Ela. bra- Ele, brasileiro, solteiro,
sIlelfa, solteIra, d,o lar. operador, natural de R�
natural .d�. Jaraeua ti? acho Verde Varzei'l A
Sul. . domICIlIada. e reSl- leQre. Ceará. domicihlr](l
dente na Rua. �lO Branco, .

e residente na Rua Böh';:>.
em GU�lfammUl. n�.ste 118" nestÇi. cidade fil])')
Es�ado, fIlha de Sal�nd�o .

de Luiz Julião da Ct"'-��
Mlcha�ak e de Mar_1 TII-

. p de TerezjJlha Mi'lxirn<" ,.1"

le�. MJçhalak. Costa Ela, brasileira. sol- .

Edital 14.618 de 21.11.85, teira, do lat, natural de
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Moradores mostram

apontam as

CORREIO D.O POVO

'.-

Sebastiãoás deficiências' -

e
-

soluções
As reuniões ,do Plano ção à escassez e ínsuílcí-

, Diretgr - coni os � morado- -�iiCia 'de" höréríos
.

dös
�es d� .São Judss Tadeu.' --:JrarisPQrt$S ·ç(jlé�i.Vos, ao

A�ua Verde- é',Fra�cisco'
.

'éJ_Cq�SSO de lotação,' pa
de ,Paula, e as realízadas radas bruscas 'e má con

na E.B.Julius Karsten, re- servação dos veículos, a

Iatívas à região do Rau, pontadas como fator de
tiveram uma média de ,,35 desconforto e ínseguran
participantes. No pri- ça: ao uso dos cursos de

meíro grupo reivindicou-
'

água para o' lançamento
se: uma ligação dó Löte- 'de esgoto e lixo, a Ialta
amento Menegotti com a de fiscalização e orienta
E.B.Giardini Lensí.: um ção quando da construção
pediatra para o Posto de de fossas sépticas' e quan
'Saúde da V�la Lenzí, do das ligações diretas à
creche, escola de 1 aa 8a tubulação de coleta, de á-'
séries, parque tníantil, guas pluviais; a falta de
tubos para escoar as. á- sinalização de trânsito e

guas pluviais nas' ruas identificação'
.

das ruas.

252, 253 ' e
' vizinhanças, A criação de animais ser

já que os existentes são permitida dentro de
.

pa
pequenos e de�condnuos, drões de higiene e des

alargamento da rua Fran- de que não traga .neon
cisco de Paula, rua pera- venientes à vízänhança.
lela à BR-280 para desví
ar o' trânsito de bicicle
tas e diminuir os cruza

mentos, transformadores
para o Chico de Paula e

iluminação, 'bem como, e

nergia .para as imedia

ções da Igreja São Judas,

Os moradores' também
se manifestaram em rela-

No Rau, a participação
dos moradores· deIXOU
claro a

-

necessidade .do
bairro ter retificado e a

largado trecho da Es-
.

trada Nova até o Rodeio
Crioulo, bem como dar
continuidade à pavimen
tação da Preso . Epitácio
Pessoa até a Cohab, num

contratará
recenseadores parà· o censo

, .

agropecuarlo .ç-_'"-"!f" �: ...�

IBGE

As 30. a:gêucias do. Ins
tituto Brasileiro de ·3eo

grafia. e Estatística (IBGE)
em Santa Catarina irao

contratar cerca" de - 2 mil
recenseadores e

"

niaís 200

supervisores para realiza
rem o treinamento visan
do ao cadastramento a

gropecuário que começa
die 20 de janeiro do' pró
ximo ano, em todo o pa
is. Cada recenseador, qü�
irá receber um salário pm
torno .de 2 milhões e mei

o, terá condições de rea

lizar sua tarefa (o prazo
é indeterminado) num pe
ríodo de dois meses, me

diante contrato. O IBGE
vai procurar contratar os

que atuaram em recense

amentos anteriorts e Ii

gados especificamente ao

setor agropecuário.

Segundo o delegado do

IBGE ein Santa Catarina,
Jucely Lottín, o censo a

gropecuário deve termi
nar em todo o país ate

o dia 30 de abril. Em ju
lho, começa o censo tCO

nômico, anvolvenro .' .o�
setores índustríal, comer

cial e de serviços. As ins

crições serãô feitas nas

sedes do IBGE no ínte .ior.
inclusive em Jaraguá do

Sul (Rua Reínoldo Rau 86).
O treinamento vai se es

tender de 6 a 10 de janei
ro do próximo ano.

O censo agropecu:irio
vai envolver 220 mil pro
priedades em Santa Cata

rina,.. nos 199 munlcipios.
Todos os 4.107 mumcípí
os brasileiros serão re

censeados.'

ADVOGADOS
AURILENE M� BUZZI

LEONEL PRADI F(ORIANI

Questões de terras _ acidentes de trânsito -- 'in

ventários - cobranças e �dvocacia em geral.

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

lado e, até a escola, de
outro. Nos lotes laterais
próximos a Casa Comer
cial W. Rau, a vegetação
arbustiva diminui a visi
bilidade e aí, como na ßR,
há falta de· sinalização.
Na opíniãô geral, uma

ponte fazendo a ligacéo
com a margem

. esquerda
do Rio Itapocu deve ser

prevista, e lombadas l:ie

rem colocadas na Pres.

Epitácio Pessoa e defron
te a Escola Julius 'Kars
ten, como tentativa de
diminuir a velocidade ex-

cessiva, príncípalmente

f p"osto de V d -..

tt:!: ����o�Oá:��1:':�ar� _. ·CbapéU;, bonés Vi..ir:", cama�,'_5} - ��:Ir"_�,-Cb�,''T_"'•• , ..
escoadouro de esgotos, - .3..... � .:;

situação grave em .fren- "" dai. cor_.

te á Cohab e a rua Jorge
·:Ern frente à. fábrica. AÍílpl� .&tacirmamento.

Buhr não só pelo mcó- - -.------.- ---,- _o. �".��::::=,,--.��,_.-'-'._-=--�_:---
modo à vízínhança. mas

também por ser antes da
Estação de Tratamento
do Samae.

.

A falta de água é re

gular mas mesmo 1ssim
foi solicitado que a: rede
se estenda até o ponto fi
nal do ônibus, na·Estra
da Nova, e que a ilumi
nação pública chegue até '

este local e proximidades
da indústria de embala
gens, na rua Prefeito José
Bauer. A coleta de lixo
também vem sendo íeita
de maneira írregular. Co
mo equipamentos houve
a sugestão de um Centro
Social Urbano que ajen
desse o bairro nas áreas
de saúde, esporte, lazer e

cultura, abrigando linda
uma creche. Há no bair
ro muita deficiência de
um segundo grau e jar
dim de infância. A insta

lação de telefones púbii
cos na ,Casa Coute rcial
Waldemar Rau e Faculda
de, além de caixa 201·:!w
ra de correspondência no

ponto, final de ônibus de
vem 'ser considerados.

Pa -róquíã-' São
INFORME PAROQUIAL

Dia 30 de novembro - sábado::
Matriz São' Sebastião 19h.' - Comunidade S. !..ulz

'

19:30h. - 14:30h l'lç� Edif. 'Crísto Rei - Assembléia
Paroquial de Pastoral com'·participação de. todos
os setores de pastoral da paróquia.
Dia 01 dezembro - domíngo
Matriz São Sebastião 7h - 9h - 19hs. _ São .Judas

.

Tadeu 8h. _ São Cristovão 9h (la comunhão) _

Flglleira.9h (la comunhão) _ São Francisco 9:30h-.
Dia 08 de dezembro: CAMINHADA VOCACIO
NAL PARA A GRUTA DO"RIO MOLHA. ,Saída
de caminhada do POSTO AGROPECUÁRIO', às
6.30h da manhã com, missa na chegada. No 'dia
08 não haverá missas nas comunidades da perife- ,.ria E. "interior em virtude da caminhada. Na Ma
trrz as tníssas serão no. horário de costume.

ADVOGADOS
ross ALBERTO 'KLITZKE

E

MÁRCIA BUTTCHEVITZ

_ Advocacia em 2eral �

Rua Jorge Lacerda,' 169 - S�liil 62.

NA

CHE GOU A

.CONCBSSIONÁIUA HONDA 'PA REGIÃO.· CO
MaRCIO, DE MOTOS, ASSISTliNCIA TECNICA

E· BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANPO A.SUA·MÁQUINA. '

Rua' Adélia Fisoh_f" 23g fQ.odovi•. BR-28Ö)
F� '2-3090. _ JarlllUf, 40 i..l_·S.C.

Visite-nos

Compre seus materiais de construção na ,

Arte Laje Jaraguá
A melhor laje da região

e agora também com todo

o material de., construção.

....�. "_ ,.....��� -,","""_"
.. -...,.,-_ ..

__
.- ....," _"

ARTELAJE JARAGUA
,LrDA.

Rua Exp. Antônio Carlos
Perreira, 850 - .Fones 72
1011 e· '72-1292. 'JaraJuã
d0 Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Economia
Estado de Santa Catarina
Preíeítura Municipal de Jaraguá

� li Secretaria de Finanças
",,-__.._._"__ .{. Dívísão de Contabilidade

do Sull

BALANCETE REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 1985.

RECEITAS
TJTULOS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
Receita tributária 1.817:129.226 306.311.352 2.124.040.578
Receita patrimonial 1.541.569.223 80.205.971 1.621.775.199
Receita índustríal 3.775.000 420.000 4.HH>.OOO
Transferências Correntes Hl.7G6,477.218 1.874.951.960 12.641.429.i78
Outras Receitas Correntes 276.911.145 45.170.731 322.681.882

RECEITAS DE CAPITAL JARAGUA: FABRn VAI EMITIR AÇOES
Transferências de Capital 1.409.933.733 224.321.896 1.634,255.629 Estão em análise pela Comissão de Valores M,)-

����������������-������������, bil�rio�, o� �nça�en�Sde açõesde várias empre�s,SOMAS Cr$ 15.816.395.550 2.531.981.916 18.348.377.466 I
entre elas -. _ duas catarinenses: Jaraguá Fabril e

��C-E-I-T-A�E-X-m�A-O�R-Ç-A-M�E-m�A-R-I-A-'------�-����- M����W��.����21�����·
Contas empenhadas a pagar 2.754.414.961 631.865.006 3.386.279967 presas que' querem Clan$ça1r palPhe_'is n028m4erb�alhd.9 deAcaJPl-.

tais, . num total de, r tri ao e 1 oes. a-Depositos de diversas origens 619.733.808 124.512.552 144.246.360
-�------�--��-��-�__�_�����, raguá Fabril pretende lançar Cr$ 11 bilhões em '1-

SOMAS Cr$ 3.374.148.769 756.377.558 4.130'.526.327 ções, E a propósito, a empresa realizou nos dias 22 I�

��---�����-�-�--�-�-���-���
. 123, aberta com a apresentação da nova coleção, a sua

i Convenção Nacional de Vendas, encerrada com um

I jantar de confraternização,' na Associação Atlética
Kohlbach.

I
. RBS LANÇARA O' DIÁRIO CATARINENSE

A Rede Brasil Sul de Comunicações, reuniu as

principais lídéranças políticas e empresariais de Ja

raguá do Sul, dia 21, no C.A.Baependi, quando tratou

sobre o Diário Catarínense. jornal que começará a

operar no dia 03 de março de 1986. A alta direção de

rádio, televisão e jornal esteve presente, tendo à Iren-
2.�72.135.825 23.113.325.984 te'o vice-presidente Jayme Sirotsky. O DC terá reda

ção eletrônica, 48 termínaís de computadores (o úni
I
co. após O Globo), sendo impresso a cores nossete d

I as da semana: O ínvestímento feito é de 4 milhões (�e

dólares .. Vai ocupar mais de 300 profissionais. catari
nenses. com seis sedes de redação' e várias sucursais,
uma das quais em Jaraguá do' Sul. Os diretores li0_

RBS, além do contacto quinta-feira à noite visitarem

a Weg, na sexta-feira.
..

ATE O MES. ARRECADAÇÃO
ANTERIOR NO' MES

SALDO DO MES ANTERIOR
DISPONtVEL
Caixa
Bancos - disponível
Bancos - vinculado
REALIZÁVEL
Celesc SA - C/TlP
Camara c/suprimentos
Aplicações financeiras

SOMAS

TOTAL'
DESPESAS
TíTULOS

40.624.307
9.241.610.113
757.281.388

285.230.709
7.499.532

10.108.944.110

TOTAL

9.917.612 50.541.919
390.883.555 9.632.493.668
96.928.553 854.209.941

40.719.198 .345.949.907
1.966.18:t 8.565.714

2.132.620.725 12.24f.564.835

'. PESPESAS ORÇAMENTARIA
ORGÃOS
Câmara de Vereadores 221.387.10�

. Gabinete do Prefeito 242.676.141
Secretaria da' Admínístração 1.184.617.740
Secretaria de Finanças 264.866.378 -,

Secretaria do Bem Estar Social 319.524.668
Secreto Educ. Culto Esp. Turismo 1.434.005.731
Secret. de Obras e Viação. 6.570.728.462
Secret. de Planejo e Serv. Públs, 3.973.856.04ê
--�--------------------------------�--���---------,------

SQl\f,AS e-s 14.211.662.267 2.917.291.092 17.i28.953.359

Cr$ 20.441.190.159

Cr$ :i9_631.734.478
AT.f:! O MES
ANTERIOR

5.960.495.299 45.592.229.777
DESPESAS TOTAL
NO MEs

35.290.787
37.354.585
246.681.280
43.587.723
63.925.552

309.588.347
910.651.272
1.270.211.546

256.677.868
280.030.726

1.431.299.020
308,454.101
383.450.220

1.743.594.078
7.481.379.134
5.244.067.592

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

I Despesa de meses anteriores
Depósitos de diversas origens
Restos a 'pagar de 1984

SOMAS Cr$
SALDO PARA O MEs SEGUImE
DISPONtVEL
Caixa
Bancos - disponível
Bancos - vinculado
REALIZÁVEL
Celesc SA - C/TlP
Câmara - c/Suprimentos
Aplicações financeiras

SOMAS

TOTAL

I .

rjb/Prefeitura Municipal de
I
DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

I

2.397.319.502
61'1.732.010
435.426.531

3.540.478.043

49.54L645
8.574.591.375
816.268.243

219.062.356
2.354.909.663
9.895.220.886

e-s 21.969.594.168

Cr$ 39.631.734.478

283.719.743
125.517.345

-x-x

409.237.088

2.681.039.245
743.249.355
435.426.531

3.859.715.131

7.598.749 57.140.394
370.908.453 8.94S.499.828
104.694.387 920.9G2.fi30

6.71.3.489 272.348867
1.487.661 2.356.397.324

2.155.991.358 12.051.212.244

2.633.967.119 24.603.561.281

5.960.495.299 45.592.229.71'1

Jaraguá do.Sul. em 31 de outubro de 1985.

IVO KONELL
Secretário de Fmancas

\
. RENATO JOSÉ BORTOUNI

Técnico em Contabilkladc
CRC SC n? 5.400

Negócios B

BNH BENEFICIA EMPREGADOS DA WEG
.

O BNH autorizou, dia 19, pela primeira vez em

Senta Catarina, a construção de 44 casas através . do

(Programa Habitacional Empresa). O financiamento,
no valor de cerca de Cr$ 1,7 bilhão" foi concedido à
Eletromotores Weg S.A. de Jaraguá do Sul e irá be
neficiar funcionários dessa empresa, O "Prohemp é um

programa do BNH pelo qual uma empresa recebe fi
nanciamento para construir habitação para seus fun

cíonáríos. os quaís es adquirem a preço de custo pelo
Sistema Financeiro da Habitação. O agente promo
tor é sempre a própria emprésã érnpregadore :e, no ca

so, os recursos serão repessádós através do Besc, que
atúará Gomo agente fínênceírö.

O CONSAGRADO fUSCA FAZ 50 ANOS
O Fusca, o can o maís vendido do mundo acaba

de fazer 50 anos de idade: um recorde que dificilmen
te será batido. Para comemorar esse marco histórico.
a Volkswagen reuniu em Wolfsburg. Alemanha, sede
da empresa, maís de 700 convidados, de todo o mun

do. Hoje existem mais de 7 milhões de Fuscas rodando

em todo o mundo c cerca de 2,6 milhões no Brasil,

praticamente' its da nossa frota circulante. O modelo
85 é quase igual ab modelo �ª: evolução do protótipo
criado em 1935.

..

APOSENTADORIAS REAJUSTADAS: 70,25%
Segundo portaria do Ministro da Previdência So

cial, as aposentadorias serão reajustadas em 70,25',;�.
o que corresponde a evolução semestral de 100% do

INPC. O percentual será aplicado em todas as faixas
de benefícios, indistintamente, ruas está abaixo do

Indíce de correção d salário mínimo que foi de 80,1%,

A especia/idade está
nas mãos de tllJI

profissional
POLIMENTOS

.

......"-'-.......Lauagem.Empeza de
tetos e estqfomentos.

MARSCHALL POLIMENTOS

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira. 227 .

.

Jaraguá do Sul/SC
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I,

Co.RR-BJO DO p,eyo
-

PÁGINA 0'1

•

Uma comunidade que tem
110 mil famílias e está com os

pés no chão. Sem milagres,
mas com deterrninação. estão
fazendo, o melhor negócio da
terra: trabalhar a própria terra.

São produtores de fumo
arregaçando as manqas em
cerca de 400 municípios da

região sul. Eles
comercializaram na última

- safra, e-s 1 ,2 trilhão com sua

produção de fumo. Além
disso, plantam milho, feijão,
batata, mandioca e outros •

produtos.

Viu só? Não é a toa que eles
não querem sair do campo.
Pois geram riquezas pera suas

famílias, comunidade, enfim,
par� o país.

• OI:.

"

fJ

f I
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CHIODINI PRESIDE A ASSOCIAÇÃO DOS
SUPERVISORES

!
.

II

! �

LIGA JARAGUAENSE DE FUTEBOL DE SAI.ÃO

EDITAL DE CONVOCAÇAO
o presidente da Lis:!a Jaraguaense de Futebol de
Salão, no uso de suas atnbuições estailiLcÍria.s,
convoca todos os clubes filiados a esta liga, Pfna
a assembléia geral extraordinária, a realizar-se
dia 05 de dezembro de 19.85, às 20 horas em pri
meira convocação e 20:30 horas em segunda con-
vocação, tendo como local as dependências uo
Beira Rio Clube de Campo, para dehberar Gobre
a sesiuinte ordem do dia:
1 - Análise e apreciação do calendário esporti

tivo do ano de 1985.
2 - Elaboração· do calendário esportivo para·· o

.

ano de 1986. .

3 - Outros as!;untos relativos ao calendário de db.
Jaraguá do Sul. 27 de ·nóvembro de 1985.

SERGIO KUCHENBECKER - Presidente

Fábrica de vinagre e comércio d� álcool à granel.
Prefira sempre "Vinagre Brandenburg" ..

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

Com Posto de Vendas iunto a Fábrica

Brandenburg &Cia

OestiL Máquinas ltda.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.

I
Destiladores de aguardente e alambiques de cc b�c.

Rua Joinville, 433 - Fone 72-1564

I
.

Jaraguá do Sul _ SC

'.

Indices do ICM para 86 ainda
discutidossão

Soro antiofídico somente

CARS
nos

Segundo informações da percussão e na informa

Coordenação de Medlca.- ção, a.CMB diz que llevi
m,entos Básicos de S:lni:a do o reduzido

.

estoque,
Catarina, vinculada a Se- não tem condições de
cretaria da Saúde, () soro manter nos hospitais, u:

. antiofídico será distribuí- n�dades sanitárias e ou

do somente junto aos tras entidades, fkando
Centrós Administratlvos estabelecidos, por. isso, a

Regionais dé Saúde. A descentralização de UJ"U
falta de soro contra· <) ve- tratamento para cada Re
neno de cobras, objeto de g:onal, sendo- o mesmo

reportagem no "Coneio renovado sempre que ne

do Povo", teve ampla re- cessário.

Loteria e Loto aumentam em

dezembro.
A loteria esportiva e duplos e três triplas. Na

a loto terão o preço de loto, os novos valores
Elias apostas reajustados passam a vigorar a púür
a partir do dia 6 de de-. do concurso 279, com sor

zembro. Assim, para ';on- teia eIil 12 de dezembro,
correr ao teste 783 da 10- sendo que o valor mmi
ter.a esportiva, de 14 e mo de apostas passa pd-
15 de· dezembro, o apos- .a Cr$ 1.200, equivalen
tador pagará um mínimo Je a cinco dezenas, e o

de Cr$ 1.000· correspon- máximo· de Cr$, 43 mil,
dente a um duplo, e o cor:espondentes a 10 de
máximo de Cr$ 432.000, zenas.

.

corréspondentes a cinco

-_

EMMENDöRFER COM.
DE VEtCULOS LTDA.

Av. Mal. Deodoro. 557 - Fones
72-0655. 72-0060-JélfagJJiÍ ,cin Sul

APRESENTAÇÕES MUSICAIS / IG

.

Com a participação de alunos de
Sociedad€ Cultura Artística, do gru
flautas da Comunidade e da profes
sal o Coral Evangélico Jaraguá apr
Igreja do Centro, nos cultos do dia
(lo domingo de Advento) e do dia �
sempre às 8 horas, bem como no sa
sa da Missão) no Bairro Vila Nova,
zembro, às 20 horas, as seguintes
Misto t' Orquestra, com regência d
Wie soll ich Dich Empfagen, de .

cantata para Coto Misto (dois sopr
lino I, Violino II e Orgão; A Entrada
gang Carl Briegel, cantata para coro
contralto, tenor e baixo), Violinos I
I e II e Orgão; Tochter Zíon, freue
del, a quatro VOZ03S mistas,
nos, flautas e órgão.

MELHORES HORTAS SERÃO

As·Sec·retarias da Educação e A
presa Squza Cruz, piomoveram no d
o

.

concurso "Hortas Escolares Rurais",
de de incutir na criúnça o cultivo co

ças, bem como, o uso das mesmas. Em
29 escolas isoladas municipais e e

ram e, tendo alcançado os objetivos
lhores serão premiadas no próximo

.

às 14 hOIas, nO Centro Interescolar d
Krutzsch".

ZATTAR QUEll :ELIMINAR O IeM

"Escorchante", disse ·segunda-fei
putado Nagib Zattar (PDS), referind
da tributação de ICM_ sobre a come ção da to
nelada de bananar que passou de Cl 30 mil para
Cr$ 600 mil. Denunciou o deputado r que a Vi

gorar tamanho aumento, não serão a os produto
res os prejudicados. mas todos os c 'dores lam
bém. Produtores de banana e sindica! trabalhddo
res estão apreensivos pela majoraçã
da realldade, conta o deputado.

Lembrou Ç> parla.mentar que tante
o Rio Grande do Sul isentam a ban
rindo que tal medida também possa

.

Santa Ç:atariila. Nesse sentido, o

a solidariedade dos deputados Gilso
Osni Plske, ambos do puS, e do líder
to Motta.

'

Os deputados solicitaram provido
nó, para eliminar o ICM do produto.
�........ ?*.... bfB'" m_

CMT DE GUA.RAMIRIM APROVA

Formada por dez membros e colD

promover estudos e coordenar as a
.

tráfego e estacionamento nas vias
tituído através de decreto, no dia 14
missão Municipal de Trânsito de Gu
ua SUIl coordenação o vice-prefeito
posse aconteceu· no dia 19 e, já no dia
reunião de trabalho', dentre os vários

tai forám aprovadas as .seguintes sug
nal luminoso de atenção no cruzalIl
Atanazio Rosa e Irineu Veiga; b) UD!
dé atenção no cruzamento entre as ru

e Antônio Zimmermann; c) Uma lo

Igreja Matriz; d) Oma lombada entre
.

Osvaldo Rau e o depósito da Erusc;
defronle a Marmoraria Kraisch e o d

Carlos Denke; f) Uma lombada pró'
cial Pedro Eccel.

VENDO OU TROCO
Distante 14km do centro da ddad
75.000 m2 de terra, com casa de

goas de peixes, árvores frutífera!
rmtito palmito e mato. Vendo oU

na cidade. Maiores inforIp.ilções

,que tern
r Kleine. A
na primeira
tos da pau
: a) Um f.'i

.

tre as nliiS
1 luminoso
nazio Ro�a

. defronte a

esidênci3. de
ÍIla lombada
o de gás de
casa comer-

Sítio com
a 6x8, ift.
pastagens,
Por casa
72-0221. '

A rota da malha
.. -. ....

_, .. . . _-

----��---..;._;__--�------'-'-------' _.__
-

... ,

PÁGINA 09

EDITAL
AURBA MOLLER GRUBBA, Tabeliã

fre- �'
...

de NotaS e OíiciäI �de Protestos de Títulos da Comarca
.

;·de-JaragÚá .do ,Sü( Estado de S. Catarina, na forma da

fogões.- .... lei; etce-

·Paz saber a todos quantos este edital virem que'
se acham neste Cartório para protestos os títulos COntra:

Antonio Floriano Filho, Rodovia SC 413, k:m15,
nl} 408, Guaramírím ., Benvindo Flamoncíní, Rua
Bolívía, sn, nesta � Elídío Murara, Estrada Itapo
·cu, 354, nesta _ Elmo Mathias, Rua Blumenau,
nesta _ Hílärlo Tribess, Rua Joinville, sn, nesta _

João Stolí, Estrada Santa Luzia, Km 16, nesta _

Lauro Pedri, Rua 280, nr, 135, nesta _ Vicente
Manoel dos Santos, Rua Jardim São Luiz, 570,
nesta.. Marco Antônio de Araújo, ac. Bco do Brasil.
E, como es dítos devedores não foram encontrados Ie

.

ou se recusaram a. aceitar a devida intimação, faz per
iatermédio do presente editai para que es mesmos eorn

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller,_78,·no
prazo da· lei a fim de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi
dQS títulos protestados na forma da leí, etc.

ns/Jaraguá do Sul, 28 de novembro de 1985.
Aurea Müller Grobba - Tabeliã de Notas e

.)ficiaJ de Protestos de T'rtulos da Comarca de l.do Sul

Já as EB João Romârio
Moreira· e ER Ilha da Fi

gUEüia, receberam gela
detrás e a .EI Rio da Luz

.

I,
.

EI Ribeirão Molha, EI

Alto Garibaldi e EI Pedra
de Amolar, receberam

fogões a gás.

Becker

cheque
entrega

..............................................

A'Secretaria da Educação de Santa Catarina, pro-
moveu de 18 a 22 de novembro nD Hotel Itaguaçu, em , . .

Florianópolis, um encontro de aperfeiçoamento pare
Os secre�an�s�execlttl- xecutivo da Amvali, Dá-

Supervisores Locais de Educação e Chefes de Divisões V?� �e assocl�çoes de mu- via Leu, um dos munlcí

Executivas de Inspeção Geral, das vinte Unidades de mcipios, reulllram,-s� día pios que maior número

Coordenação Regional de Educação. Durante o 3.COfi- 26, com o �ecretano da de -exclusões tem é o de

tecimento, foi íundada a Associação dos Supervisores Fazenda, Nel�on Madale- Joinville, uma·· vez

Locais de Educação de Santa Catarina (ASSULESC), n_a, �ara analisar a qu�s- que grande parte das in

que integra os 154 Supervisores-río Estado, objetívan- tao �lg�da a apresentacäo dústrias declararam junto
do primordialmente a integração. da classe. '.

dos índices de r�torno d? com o valor das saldas, o

A Associação tem a Integrar a sua diretoria, um I<?M, para 86. FIcou decí- valor correspondente ao

membro cj.e cada. Ucre, recaindo a presídêncía da en-
dido que um �ovo en�on- IPI, o que não representa

tidade ao, professor Esmeraldo Chiodini,. Supery,i,l?QJ;. tro acontecera no día .9 o valor adicionado,. não

Local de Educação de Guaramírím. É o p.imeiro pr�de_

dezembro, p�ra avalí- podendo, portanto. ser a

sidente da ASSULESC, trazendo, consequentemente, tio açao das eXclusoes,. uma gregado ao movlI�e,nto e-

Vale/ do Itapocu, a sede da Associação. vez que a Sec,retana da conormco do mumcipio .

Fazenda devera apresen-
tar um novo relatório a- No. dia 9, serão aXé!das
nalítico sobre as ímpuca- as diretrizes para avalia

ções das exclusões sobre ção dos relatórios para,
Os índices provisórios fi- após, a Secretaria da Fa
xados para cada municí- zenda encaminhar os ),n

pio. dices definitivos para. pu-
. blicação no Diário ·)ftci

Segundo o secretário·e- aI do Estado,

. ,.eUCA
ESCO]ai

'AN\m.. b
.

rece ·em
·da SCAR�
ental de ezers .e

ice Barbo-
·á em sua A 19a Ucre recebeu da
e dezembro Secretaria da Educação, .

dezembro,· através do Programa Es--
MEUC (Ca- tadual de Alimentação
I 14 de de- Escolar (PEAE). na se:
pare Coro gunda quinzena de .no
o Feldens: vembro, 1800 quilos de
·Buxtehude, frangos," já repassados as
baiX0), Vío- unidades escolares,· 4.950,

, de WoE- quilos de arroz e 2.250,

(SGpfd110, quilos de feijão que se
nitas doces rão distribuídos às escolas
.

G,F.Haen- no início do próximo ano
d� violi- letivo. Da mesma forma

houve dístríbuíção de fre
ezers, tendo sido benefi
ciadas: CE Abdon Batista,
EB Giardini Lenzt CIP
Mário· .Krutzsch, CE Tere

sa. Ramos (Corupá). CE

Prefeito Lauro Zimmer
mann (Guaramirim), CE

guá do Sul, General Rondon (Massa,
particip::t.,_ randuba).·

tos, 3.S m<;

e dezembro,
rau' McÍrio

O deputado .
Estarlual

Otair Becker, libe:·ou

cheque no valor de Cr$
aná quanto 4.954.564, para o Sindiúl
ICM, sug(:)- to dos Trabalhadores Ru
otada em

rais .de Jaraguá do Sul,
tar obteve
Santos e

proveniente da Secretaria
da Agricultura, destinado

B., Robe:r-
a atender despesas _com

pagamento de médicos e

veterinários. A informa
. ção foi liberado. pelo <3a

binete do deputado, .'Ül As

sembléia Legislativa do

Estado.

Anuncie aqui e tenha
retorno garantido

CORREIO DO .POVO
Fone - 72-0091

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS .

INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MECÂNICAS E I
DO MATERIAL ELETRICO DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÄO

Pelo presente Edital ficam convocados to

cios os associados do Sindicato dos Trabdlhado�
ces nas Indústrias MetalúrgIcas, Mecânicas e dQ·
Material ElétricO de Jaraguá do Sul, para n;,u

ni rem-se em·Assembléia Geral·Ordinária,. 110 pró
ximo dia 30 de nóvembro de 1985, às 15:00 horas
em primeira convocação,· em sua sede sita à Rua
João Planinscheck n° 157, para tomarem conl)e,
Clmento e deliberarem sobre a seguinte ordem

do dia:
10 _ Leitura, djscus�ão e votação por escruthlio
secreto da Proposta Orçamentária para o �xercí·

cio de 1986. :

OBS: Caso não seja obtido quorum em primeira
convocação a Assembléia realizar-se-a, uma hUra

Iapós.
Jara�ua do SuJ, 22 de novembro de 1985. .

CELSO S. MEDEIROS - pres:'d,�nte

-11-.' '";ER1F'i.°Ei'''RUA JOINVILLE. 1839· JARAGuA DO SUL· sc
FONE: (0473172008II5

Persianas horizontais· e verticais,
box para banheiros,

�

divisões, toldos, portas sanfoila�as, luminosos
e serralheria em aluminio.

Consulte-nosl Fone 12-0995

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE .

JARAGUA DO SUL
EDITAL DE CITAÇAO

O Doutor Carlos André Moreira, Juiz de Direito
da 2� Vara da Comarca de Jaralluá do Sul, Estado
de Santa Catarina, na forma da Lei, etc ...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de .

citação. com o prazo de 30 (tríntaj dias virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar nossa,
que por narte de ALCIR G�NESIO MOREfTI ê
·ODEtE FLORIANI MORETTI, brasíleíros. casados,
residentes e domícíhadoa na Estrada Itanocú .

Hansa, nesta cidade e Comarca, através de seu

procurador, advogado DR. REINOLDU MURARA,
foi requerida a ação de USUCAPIAO N° 906. na
ra aquisição das seguintes áreas: II Uin terreno
rural sem bemeitorias. com a. área ·de 8:'151.00
ms2, dístante 11km do centro da cidade de Jera- .

gUtt do Sul, situado no .lado ímpar da Estrada, cue.
üza a Vila de Nereu Ramos à Estrada Ita;pol="Çl
Hansa, ne&t� niuni�ípi9' fazendo frente .co� �...
UUm com a Estrada antiga que lízava Nereu ,,,a�
mos à Estrada Itapocú 'Hanse, travessão dos fun- .

dos com -170.00ms· na margem escuerdá do
..

Rio. .

Itanocú, estremando noIado direito com 33,OOms .

com a Estrada que ligá Nereu Ramos à Estrada
Itapocú Hansa e do lado esquerda com 180,OOms,

.

com terras de Arno Zimmermann, valer Cr$
200.000. - 2) Um terreno rurar sem benfeitorias,
com a área de 9.121,Oums2, distante llkm· do
centro da cidade de Jaraguá do Sul. situado no
lado ímpar da Estrada aue liga Nereu-Ramos à .

Estrada Itapocú Hansa neste município; fazendo
frente com 97.00ms com a Estrada antiga Que 11"
gava Nereu Ramos à Estrada Itapocú-Hansa, trã-

.

v�ssão dos fundos com 42,OOms com terras do re
.

Querente Alcir Genésio Moretti, é�tremando .no
lado. direito com 126,OQms., çom a Estrada antiQa
e pelo lado esquerdo com 18�,00 ms com a Es,
trada que liga Nereu Rainos a. Estrada Itapocu
Hansa, valor Cr$ 200.000, -3) Um terreno. ru�al

,

sem benfeitorias, COIll a área de 4.826,00ms2: dls
tante l1kÍn do centro da cidade de Jaragua do
Sul situado no lado par da Estrada aue liQa Ne
reu' Ramos ii. estrada· Itapocú-Hansa neste muni
cípio, fazendo frente com 6,00ms na margem es

querda do Rio Itapocú, travessão dos fundos com

40,50m com terras dö requerente Alci_r Genésio
Moretti, estremando do lado direito com 220,00
ms com a Estrada aue liga Nereu Ramos ci Es'
trada Itapocú ..Han·sa e pelo lado esauerdo com

214,00ms com terras do rectuerente Alcir·Gené
SlO Moretti, valor Cr$ 200.000, - DESPACHO DE
FLS 12 e verso: - I-R. Hoie. II-Desi�no o dia 16-
Dez. 1983, às 16:00 horas, para a realização da
Audiência preliminar de· Justificação de Posse.
Úl-Cite-se COm as advertências, le�ais, para com
parecerem a referida audiência e se o auizerem,
contestar a ação,· no prazo legal qUe fluirá da
deCIsão que declarar justificada a posse, os· ,"on

frontantes e· suas esposas e por editaL com o pra

zo de trinta (30)· dias, que deverá ser publicado
na Imprensa Oficial e local e afixado no local
de costume, aos interessad.os ausentes, incertos e

desconhecidos, IV-Cientifique-se por carta "AR"
para os fins do § 21?, inciso IL. do arti�o 942 do
CPC, os representantes da Fazenda Pública da
Cnião, do Estado e do Município. V-Intime-3e as.

testemunhas arroladas na iniciaL bem como, ao

Dr. Promotor de Justiça. VI-l-se. JS 8.9.83. ·((as)
SérQio Luiz Rosa de Bem - Juiz de Direito da :.:.'.'

'

Vara ..
, DESPACHO DE FLS. 42 verso: - Rh. Para

d realização da audiência que se refere· Õ des
pacho retro, desiQno o dia 05..rrúüço.1986, às 14:

.

00 horas. Cite-se. I-se. Notifique-se. Em, 05.11.85;
(as) .Carlos André Moreira - Juiz de Direito.
E, para que cheQue ao conhecimento de todos os·
interessados ausentes, incertos e· desconhecidos,
foi expedido o presente editaL aue será publicado
na forma da Lei e afixado nO local de costuale,
no átrio do Fórum, correndo o prazo de 15 dfas,
para contestarem, querendo, a contar da intirna
..ão da sentença 1ueiustificar a posse,' sob nena
de serem tidos como verdadeiros os fatos alep.a
do::> pelos autores. Dado e. passado nesta cidade
de JaraQuá do SuL aos 11 dias de novembro de
19115. Eu,· Adolpho Mahfud, Escrivão JudiciaL o
subscrevi. ,

.

.

CARLOS ANDRE MOREIRA-Juiz de Dil'eito ,

.

Viação Canariuho Ltd,l.
O transporte carinhoso.

Programe bem as' suas VIagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição os modernos e confortáveis ôn�bus da sua.
frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal.·Deodoro, 981 _ Folie 72-1422
. Jar.,,114 dó Sul SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jan\mIà d� Sul :;, �e!Dana de-SO---f' H-� _06' -de-dezembro de 1985. - - C-O.RJlB,l,o J»ß. P-,O-V O '�lO

EDITAL DE CITAÇÄO
O Doutor Carlos André Moreira, Juiz de Direito
da 2'" Vara da Comarca de Jarauuá do Sul, Esta
do de Santa Catanna, na forma da Lei, etc...

FAZ SABER a todos uuantos o presente Edi
tal de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias ví
rem ou dele tiverem e ínteressar possa, que nor
parte de MARIO FLÜl{IP�l e sj muiner, brasíleí
leiros, casados, residentes e domícínados à Rua
Arcuimeaes Dantas, sn, nesta CIdade e Comarca,
através de seu bastante procurador. advozado Dr.
Remoido Murara, foi reauerida a Ação de Usu
capião n? 745, nara aouísrcão do sezuinte Imóvel:
Um _ terreno UI bano com a área de 2.374,UOms2,
edifícado com uma casa de madeíra 7 x 9 em meu
estado de conservação, situado nesta Comarca
na CIdade de Corupá. fazendo frente 'em 40,OOms
no lado ímpar da Rua João Tosíní, travessão dos
Iündos com 40,OOms., em terrenos de 'Melíto �e
reíra do .Nascimento, extremando pelo lado es

cuerdo com 59,OOms, com terras de Osvaldo EQ
zert, e pelo lado direito com 58,70IIi2. c/uma ser-
vidão de passaQem.

.

- DESPACHO DE FLS. 39: .. Rh. Desíano
do dia 30.10.85, às 14:00hs. nara, a realízacão da
audiência de iustífícacão da posse mantidas as

demais determmacões do r. despacho retro. l-se.
Cite-se. Cumpra-se'. Em 8.8.85. (as) Carlos André
Moreira - Juiz de Direito. DESPACHO DE FLS. 12
verso Ei 13: I-R. Hoie - desízno o dia 14.12.83, às.
9:30hs, nara ter IUQar a audrêncía preliminar .de
iustífícacão de nesse. Por mandado, íntíme-se as

testemunhas' ãrroladas. III- Cite-se o espólio de
EStela Antoine, atraves o ínventaríante. cuio en

dereço deverá ser fornecido pelos autores, bem
como, todos os confrontantes e suas resnectívas
esposas se. casados forem, e por edital. com pra
zo de trinta (30) días. que deverá ser afixado no

local de costume � publicado por uma vez no di
ário da justiça e duas ve zes na imprensa local.
aos interessados ausentes, incertos e desconhécl-"
dos. para acompanharem a

audiência nretímmar de justificação de nesse e,
se uuízerem, contestar' il Ação no prazo lezal.
que fluirá da decisão aue declarar justificada a

oosse. Iv-Certífícue-se por Carta "AR", pera os
fins do § 29, inciso II, do Art. 942 dd CPC., os

representantes das Fazendas, da União do Esta
do e do Município de Corupá. para aue mamfes
tem interesse na causa. V - Intime-se o MP. VI
InUme-se e Notifiau'e-se. Em 16.9.83. (as) SérQio
Lujz Rosa de Bem - Juiz de Direito da 2\\ Vara.
DIante da informação supra, deSÍQno o dia 27.02.
86, 'às 14:00hs. parg a audiência de iustific.acão
da posse. Intime-se Notifique-se; Em, 30.10.85. (as)
Callos André More.ira - Juiz de Direito da 2a
Vara. E, para aue cheQue ao conhecimento de
todos os interessadqs ausentes, incertos e elesc')
nhecidos, foi expedido (o presente edital. llue se

rá publicado na fotma da Lei e afixado no á
trio do Fórum, \cow!ndo o prazo de 15 dias, para
contestação, auerendo, a contar da sentença (fue
iustificar a posse, sob pena de serem tidos como

verdadeiros os fatos articulados pelos autores.
Dado e passado nesta cidade de JaraQuá do Sul.
aos 31 dias de outubro de 1985. Eu. Adolpho Mah-
fud, Escrivão, o subscrevi. '

CARLOS ANDRE MOREIRA-Juiz de Direito

v Wiihelm jHeJel\.a',MâyerÍeJLáufbr
,Uinjjlusi�e e'as�tjit;r�gua.. ,4� !ªi9i9\-ßl�:J�t!fer( n pr-

.

enfie, completa ,Resta' data .toman I Keeserriodel.i-atíví
a sUá boda' de ouro quê, -dà'des' ha,�f!i:rmar�,J.osé M.

co�tu�e, f,ot _�SsináIQda
r

��i�e(� }�ii� Ltâ'á. e! �l?
de . forma brilhãnte

� ön-, J;9�7," tJ:ansfere�se definiti
tem, quando COUlpareçe}1 vcall}.�te para Jaraguá.
pará 'a: bênção na, 19x:ej_a lEm J4�hfalece José Müller
Mãtriz e nas dependêneí- ) resúlUifido daí, em �950,
as ISt� f�ta' tip c:lu6e� A"-: �JJ�. Máquinas' Pamac,
�lé(iJ!.ö .B�gp�Ílct:[ _ r�çe,b�\\ ")n�me que nasceu em um

11> sem aranàe €.Í:rculq I:� bar, .perto d? càsa de um

àm'lZác:le, túd:ö 50,Õ .os a- representante comercial,
,

çox:C$" �� '!'P���ßL1;ra da â��go de Lauter. Re�li
AUI.:P'!"a. � ,J _; "",-.1

:J. - -,

zaram um' verdadeiro
Reíerímo-nos .aos bénqíus- "brainstorming", [untan
tOlp.W-ilhelm, e Helena do a' fÃbri·ca,- ,a� râáquí
Mayerle �Laufer que re- nas- que iriam fabricar e

partiram' com seus paren- a companhia que se lns

tes, e amigos 'as alegrias talava, tudo perfeito e a

de terem alcançado ÔS cabádo que résültou no

seus 50 anos de .íehz u- nome FAMÀC até os di
nião, pautando suas exís- as

-

de hoje, ainda sob a

tências nas regras de ab- batuta técnica de Lauter.
soíuta correção e de tum- 'Retomou Lauter inúmeras
primento dos mandamen- vezes à Alêmanha, mas

tos divinos, daí o terem a que lhe ip_<;I.fCOU maís
sido brindados pela Pro- foi o primeiro retorno,
vidência com bom número em 1938, para apresentar
de amigos de cuja con- a sua esposa aos pals e
vivência muito" nos hon- Iamiliarés,

'

Voltoü
-

ao
ramos pertencer. Brasil,

.

ainda desta vez
Wilhelm Laufer, filho de - com um novo contrato
Josef e. Crescência Lau- de trabalho, quando j�
fer, nascia em Víllíngen, pairavam nuvens negras
na Floresta Negra, nó na Europa que desagua
Sul de Alemanha, no' Es" ram na 2a Guerr,a Mundial.
tado de Baden. Comple- Laufer não teve só dla's
tados os seus estudos, de alegria. Também teve

passou a trabalhar na tempos de tristeza.'.Ns
empresa Raimann, alemã vezei, não sabia contor-

, que decidia instalar e nar os pfob\emas d�ptrb
montar uma fábrica em da fábriCà.
Joinville; na Getúlio Var
Vargas e o Laufer eta

escolhido p<;l.ra à missão,
com um contrato. de tra
balho de 5 anos no ex

terior, chegando à Cida
de dos Príncipes eiD. 1932,
com direito de retornar à
Alemanha.

pocu, para azar do Lauíer.
corria para a outra mar

gem. Decidiram puxar u

ma calha para canalizar
a água para a roda d'água.
Para isso tinham que di
namitar pedras no leito
do rio e, quando a di-'
namite fói acionada, u

ma pedra de regular tama
nho foi aos ares e caía
na torrefação de café,
quase acidentando o seu

dono, Carl H.F. Jütte,
muito longe do local.
Numa outra ocasião a fá
brica precisava de um a

parelho de solda" mas

Krause, gerente da Em

presul disse "não". Como
a necessidade é a mãe
,de todas as invenções,
Lauter tirou o motor do
conjunto de solda e co

locou' uma polia --em - seu

lugar, tocando com 'o mo-

tor existente, o umco

permitido usar. Até uma

vez o funcionário Helfe
mann da Empresul inspe
cionou a fábrica, em bus-
.ca de alguma írregula
ridade, mas assim mesmo,

nada descobriu, 'pois,' o

motor ia de um lado pa
ra o outro, no atendi
mento da fábrica. Ape'5ar
de dificuldades de toda
sorte a fábrica ia enfren-'
te, progredindo. Um he
rói empresarial!

"

. '3(
;

Lembra Laufer que nos
anos 47/48 abatia-se scj
bre a região uma grand�
'seca e .0' jeitõ eta tra
balhar com um únic�

, motor e uma roda d'água.
O racionamento era o

mais severo possível peJ�
,Empresul. O filete de á,
gua que corria pelo !ta-

Desportista, ainda hoje
comparece ao Az de 011-
ro, para _

a noitada de
bolão das 4as-feiras. Ao
distinto casal" Wilhelm
(Helena Mayerle) Laufer
os cumprimentos desta
folha pela passagem de
suas bodas de ouro. Que
Deus os proteja e os cu

mule de muitas bençãos.Um ano e pouco durou
a SUá soIteirice quando_
o seu-coração foi Hexa-'
do por cupido. Conhecera
Helena Mayerle, filha de
Peter e Elisa Mayerle que
ficava próximo de seu

local de trabalho: O €a

saIIiento acontece !lO dia
,30 de novembro de 1935,

.

abençoado nà igreja da
rua Ignácio Bastos pelo Pe.
Augusto.
Dezessete anos permane
ceu em Joinville. Em 19

FLORIANICOMERCIAllLar Imóveis
MáqUinas e Equipamentos para Escritõrlos

Temos à di!!lposição: Assistência técnica de má

quinas de escritório em geral, relógio-ponto, au

tenticadora Burroughs e caixa registradora.
Toda linha de calculadora SHARP e DISMA,C,
máquinas de escrever OlivetÜ novas e usadas,
máquina de escrever eletrônica DISMAC-OLYM
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga
da., moveis· para escritórios e acessórios 'para
máquinas em geral.
Consulte-nos pelo Fone 72-14:92 ou na Rua Ve
nâncio da S1Íva Porto, 353. - Jaraguá do Sul - SC.

COMPRA E VENDA,
TROCA" LOCAÇAO,
INCORPORAÇAO E
ADMINISTRAÇAO

DB ÍMOVEIS

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

Sala 13 - FORe 72.0510 -Jaraguá ao Sul - SC.

...

Mecânica TIBERIO-Oficina Ltda.
Rua L_eopoldo Malheiro no 67 Fóne 72-1059 _ j'ari)guá do Sul _ SC.

SerViç-os de lataria, pintura, polimentos em todas as linhas de carros-panseio

Mot0res à. bajie de troca cem garantia d:e 26.060 km,
I

Rellftea de mDtOI�, regumpa, rev�86es e de.ail�u�
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Câmara encerrou quinta-feira
A Cârriara de Vereado- xímo ao Salão Amizade.

res de- Jaraguá do Sul, en- Almiro Farias Filho, pe
cerrou quinta-feira à noi- díu à Canarinho, ônibus
te o per.odo ordinário de circulares, aos sábados li
sessões do· ano legíslatí- tarde e domingos, na Á
vo. Da Bancada do PMDB, gua Verde, Vila Sandra.
foi aprovada moção de Vila Rau, Vila Lenzi e

congratulações ao dep. Ed. Nova Brasília, enquanto
son Andrino, pela sua ví- Ademar Winter e Lauro
1!ória nas eleições munici- Siebert, em conjunto, so

Wais feriudas na Capital do licitarám ao Samae a im

lEst-ado, dia 15 passado. plantação de uma Esta

Outra moção de congra- ção de Tratamento de A
tulações, de autoria do gua, na Barra do Rio Cer
vereador Arnoldo Schulz. roo

foi' dirigida ao Coiégio
Estadual Holanda Gon

çalves, pelos seus 20 a- SOLICITANDO

fios de fundação. De Lu- MAÇÕES
i,z Zonta, indicação pare
retificação do pontilhão
e melhorias na Tifa Bor
tolini. bem como, ímnlan
tacão de três luminári
as na rua 538, lateral da
Padre Aloísio Boeing. 0-

rival Vegíní reivindicou
ônibus circular do C811-

tro até o Três Rios do

Norte, proximidades do
Theilacker e também.
um telefone público no

Loteamento 'Calmar pró-

INFOR-

Um requerimento Ja
vereador Arnoldo Schulz,
aprovado· pela 'maíorla
da' -bancada pedpssista
na sessão de segunda-íeí
ra, gerou debates acirra

dos e troca de "gentile
zag". entre o requeren
te e o líder do governo,
Almiro Farias. Schuh

pediu a última coleta de

preços. licitação ou con

corrência pública :;:e!, a

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N° 1.242/85
Declara de Utilidade Pública, para
fins de desapropriação amigável ou

judicial, o imóvel que' especifica.

I
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no

, uso de suas atribuições legais e nos termos do

Art. 60 do Decreto Lei N° 3.365, de 21 de junho
de 1941;
DECRETA;

Art. 1'0 _ .. Fica declarada de Utilidade Públi-

ca para fins de desapropriação, por via amigável
ou judicial, a área de 106,OOm2 do imóvel locd

lizado à Rua 209 - Francisco Hruschka, de pro

priedade de OSWALDO MARTHENDAL, regis
trado sob n° 29.055 no Livro N° 3-0, fls. 135, no

.Cartórío de Registro de Imóveis da Comarca de

Jnraguä do Sul, para fins de arruamento da Rua

209 - Francisco Hruschka.
Art. 20 _ As despesas decorrentes do pre-

seilte Decreto correrão por conta de dotação
própria do Orçamento vigente.

Art. 30 _ Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Jaraguá do Sul, 19 de novembro de 1935.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Sec. de Adm. e Fin.

DO POVO 11

legislativoo ano

Miromaq Equipamentos
Escritório Ldta.

PIda pela prefeitura para
eom�a de lajotas, rela.
ção das empresas que par
ticiparam do processo,
cópia do edital, cópias
das propostas recebidas,
cópia da ata de jullp
menta e, se as lajotas a

tenderam as exigências da
ABNT.

Máquinas de escrever Facit�Olivetti, Calculadoras Faeit,
Sba.rp e D.iSRÍac, M6veis Estif e Imalass, Móveis de aço

Mojiano e ·Paladin. Assistência técnica e' equipe de ven

dedores. Consulte-nos!
Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398, .

em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro Tl, -n? 16'6
São Bento do Sul' - sc.

Outra questão polêmi
ca foi abordada. Funcio
nários municipais, ':01l10

forma de pressão,' com

pareceram em bom núme
ro na sessão de segunda
-feira, para acompanhar a

votação do projeto nue

concede ajuda de custo,
no valor correspondente
aqueles que tiveram nn

posto de renda retido na

fonte. Por falta de duas
ass.naturas (de Schulz e

Menel, este ausente) o

projeto não foi votado,
frustrando a assistência.
Apesar dejá estar em

recesso, é provável que
a Câmara se reúna duran
te este período. para aua

lisar projetos, de Interesse
comunitário, se assim con

vocada pelo Poder Exe
cutivo Municipal. Ö !€.

cesso parlamentar re
.

fi

nal-de-ano, é de dois IPE'

ses - dezembro e janeiro,
recomeçando as ativida
des no dia lOre feverei
ro do próximo ano.

r

. NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS' RIOS
l.IXEIRAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS RIOS ITAPOClJ E iARAfiUA

Descontos especiais em toda linha de
..

.

jóias e presentes na

JOALHERIA "A PÉROLA"
Fone: 72-1823'ßua Re'inoldo .Rau 289

Jaraguá do Sul l".

Confecções S ue 1 í Lida
"

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

vantagens do preço e crediário Sueli.
Päbr.ca e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085
. F· 72-0603 Jaraguá do Sul _ se.
Loja 2 Rua Reiuoldo Rau, n? 530 .: F. 72-2911 _

Jaraguá do Sul _ SC.
I Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 63) - Portal de Ja:·a�uá.
\_----------------

)

___---------=================..-----------
�_J

FURGÖES. FURGÖ.l:iS ISOT:eRMICOS E FRIGORlFICOS
Rua Dr. Enrico Fermi. 113 - Fone 72-1077 Jaraguá Esquerdo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Filho de Joant Evangel1sta e de Maria Gio-,
vanella. Nasceu em Blumenau no ano de 1885.
Casou com Júlia Bertl em Nereu Ramos. Em agos
to de 1922 o casal chegou a Santa Luzia com al

guns filhos, a pé. Ele mesmo veío antes, com

prou a propriedade que hoje é do Geraldo e do
Severino Ropelato. Fez ali o seu ranchínho, der
rubou a mata e plantou inandioca, milho, arroz,
e tabaco. Na década de 30 construíu uma casa

grande, estilo enxaimel. Jma 1960' estava ainda
em' pé.

O casal teve os seaulntes filhos: Adél1a, ca

sada com Vitória Campreeher; Graciosa, casa
da com Benjamin Bucclo; Severino, casado com

SabiDa Cecatti; Em1l10, casado com Catarina Ce
caLt1; Maria, casada com Joio dos Santos; Natá
lia, casada com Otavio Pedrí, falecido e, em se

gundo casamento; com Joio Hettmanm Elzira,
casada com Ernesto Maffezzol11; Olívio, casado
com Alzua Pessatti; Geraldo,' casado com Regi
na Pretti; Olinda, casada com Waldemar Schmidt
e Pahmre, casada com Píorello Bassani.

O Sr. Artur foi sempre um homem baixinho,
forte, ,caçador, pescador, mergulhador e traba
lhador. Foi ele quem abriu- a Rua Tatu e ajudou
também na Serrinha, na Grata Funda, no Manso
R.o do Júlio ena Empresul. Escavou todos aque
les valões que atravessam as terras para coletar

, as águas das arrozeiras e até a sua propriedade.
Em sua homenagem a comunidade' pensa dar seu
nome à Rua conhecida como "do Tatu". Ele Ja
leceu aos 04.02.1969 e ela, aos 05.08.1966. (Pró
ximo Capitulo: Hermínío e Rachele Nícolíní].

.

Os Herdeiros da Duquesa
50. ARTUR E JúUA ROP�LATO

• F R I G O R i F I C O G U M Z S. A.
ANO 40

1945 - 1985
," "

PRODUZINDO ALIMENTOS COM �UALIDAbE E
HIGIENE, COM INSPEÇ10, FEDERA.L SOB Nl!825
FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇÕES

SPEZ'A &, elA. lTOA.
SERRARIA i SERVIÇOS DE 'TRATOR

Madeiras pare. eoDst�o e .-rvifOS (;te, trator
com profissionais altamente éspaeializados.

,

Rua João Januärío AyrOiO, 112 _ Jaraguá Ei

'JUerdo _ Fone 12"()300 _ J�ragnâ 40 Sul _ SC.

CORREIO DO POV.Q-

do até fazer duas segun
das épocas. Provavel
mente rio día 21/dezembro,
serão realizadas eleições,
diretas para diretores de
escolas.

.faraguá do Sul _ Semana de 30 / 11 a 06 de' dezembro de 1085.

Acaba o avanço progressivo
Foi aprovado segunda- primeiro grau. Para pas

feira pela Assembléia Le- sar de ano o aluno terá
gíslatíva, o projeto-de-Iei que tirar nota sete e pa
de origem governamental ra ir a ,exame, final terá

que acaba com o avanço que ter nota cinco
.

em

progressívo nas escolas de todas as matérias, p,oden-

o BANCOTOTAL.

O��estánoaancodamad2"

�Sr.:'CC . '-�"'" i}l,'�'C�,", �

---- ._._---_.�-

Lançamento
More bem, more no Jcrdím Ana Paulal

Lotes com infra-estrutura ccmpleta.: prontos para censtruír g seu lar.
Localização prívílegíada no NOVO Jeragua Esquerdo, agora com a pavimentação

facilitando o acesso e valorizando o seu .nvestí mento.

APROVEITE AS CONDIçOES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO�

1.,.1'111.--' e V_du eom a canuHia e segurança de

Empreendímeníos Imobílídríos Mcrcetro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fuadado em 10 maio 1919. CGC 84.436:591/0001-34. I
Dlreter: .....DIo· Victor SeluDödlel - Jorn.Prof.DRT-SC
DC, 729 o Diretor de Bmpresa Jomalistiea n' 20. Mem

bro efetive do Inst. Histérico e G.ográfiee de Santa Ca
tarina. Redator:FJ'vio José Broaua&o - DRT-SC n9 214/
84. RepQrtGr� YVODDe A.S. Gonçalves - DRT-SC nQ
l19/84. a...... ..dJalnistratio • PubUdcIade: Rua Co

.rou,l Pr.06pio (»Dl&S de Oliveira, nl? 290 - ex.pos
tal, 1J - Fita0. 7W.o91 - 89.lS0-Jara&\1á do Sul-SC

. .

Impasso em Gl6fica Própria
AsSiiaatura para J�rapá do SUl Cr$ 3Q.ea�
Outras olda.du c:.:$ 40.000

. _Número Avulso .....................• Cr$ 800
Númoro Atrasad�. � '," Cr$ 1.000
aepraeníantes credenciados: Pereira de Souza ACia.

Ltda, Tábula Veículos de Comunioaçâo S/C Ltda. e Pro

paI Propaganda R.epresentações Ltda.
. Este Jornal é associado a ADJORl/iC e ABRAJORI.

Relojoaria AVENIDA
.

As mais finas su,estõell para presentes,
j6iaa, teI'jios, violões, troféus,

medalhas e artigos de prataria estãe na
\

REtOJOAlUA AVENIDA

Na Marecbal e na GetúUo Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aCJUecedores a

enelõlPa solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJ6EIRO

.

Relégies, cristais; violões, trefêus, medalhas e

artigos. finos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTBR fica na Ma}.l>eodoro, 16<4-PoB' 72-1161

. A m"da certa em roupas e . calçados '�stá na

CINDBRBLA. Vista-se beoo eom a

molila Ver ã o da

CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na Getúlio Varga�
e Da Emílio JourdaB.

T�RRAPLENAGEM VARGAS •

'Serviços de terraplenagem e aterros

'TUBOS SANTA HELtNA
Tubos de concreto para todas as obras�

Consulte-nosl
'

ít�a Joinville, 1.016 'retefoue 72-1101

Foto. L os s
Foto�rafias _ equipamentos de cine

folo � som e vlleo.

> - ,)

·War.Mal lteedoro J{)_2 Fvne 12-0181

CONFIR.\ �\ HIST(lRI;\ •..

•••HA 40 ANOS ., .

dado maís um passo pera a· emancipa...
·

:

cão econômica do nosso Estado". ,"

..

O Departamento Estadual de Bs-.
tatística efetuada, de 5 a 15.1.1, por
íntermédío de seus órgãos municipais, _ No día 3 de outubro de 1-965 ree-

o levantamento de DESEMPREGADOS,_. lizavam-se. ele.ições -para- p'refeito.��·
em todo território Éstadual.: Consíde-, . ·vizinha' cidade' de

.

Joíàvíne- -venclâ- ó'
�,

rava-se desempregados todo homem ou
. dr:' Nãson .:.Wilson Bender e- Pedró � 1-

mulher maior de 18 anos, que, neces- vo Figueiredo de Campos;'· t��l(lielonalê .

sítando de recursos financeiros, nãQ;I;0":Vê.rsc\:rÍo .. politico tomava . a Inlclatl.;.,,·
Unham ocupação. remunerada, apesar va de cumprimentar- e vttortose Ben- .i

de possuir capacidade e disposição. der, "gesto que 'digQluca . verdadelrés �

para o trabalho.
.. pOliUCos"�· O "Correte do Povo" dava -;

._ Realízava-se no tapete da" S;E.Gua-·. a. segUinte :1[ota:, 'JE� contato 'com pes-'
raní, desta cidade, um formidável con-: aoes 'Ugadas ao' prefeíto eleito de J-o-'
fronto pebolistico entre o Guarani e o

. Invílle,' .nossa jreportagem teve ocasr
Vitória F.C. (de Garibaldi), em dispu- ão de tomar conhecimento de numerosas
ta da taça "Sgto. Haroldo Schneider", telegramas recebidos pelo Dr. Nilson

·

oferecida pelo mesmo.
.

. Saia vitoriosa . Bender. 1lelltre os quaís destacamos o
c

a equípe do Guarani pela contagem de que lhe foi enviado pelo SR. Pedro I-

2 x 1. vo de Campos "Dr. Nllson Bender -
.

'_ Bruno Manhke, pelo requerimento Nesta _ De Joinvllle 961 36518 - Per
n? 1.017, requeria à Prefeitura Iícença míta-me cumprimentá-to resultado que
[para estabelecer-se com uma Empreza representou maioria eleitores [oínvíl
de Transporte de carags, nesta cidade

-. lenses, esperando sua gestão corres-.
.Por sua vez, Alex Barg, pelo requer penda verdadeira ansíedada nossa po-
1022, requeria transferência para o seu pulação sentido engrandecimento nossa

nome imposto de barbearia de Edgar querIda Joinville. ass. Pedro- Ivo Pi
e Alex Barg, sita à rua Mal. Floriano gueiredo de Campos".
Peixoto. -

_

.

Getúlio Vargas renunciou no día.
29 de outubro e às 23 horas assumia

. o Ministro José Unhares, Presidente . OINEGUE que também se lê comor

do Supremo Tribunal, pondo fim o pe- "Eugênio", escrevía DONA IDA, NOS.. .:

ríodo de governo mícíado ein 30 de
.

SA MAEI';_A metade de sua profecia
outubro de 1930 - 15 anos. Aparava-se já se cumpriu.

.

No día 29.10.85 ela- .:

maís um golpe para as eleições de 2 completou os seus 90: anos. Naquele
..

de dezembro. dla ela pratícoua sua
- última façanha:

-íaltándö água no poço que tem atrás

de casa,. ela . pegou uma escada que :
.

.

encostou ná
.

casa e subiu pelo telhado ' ..

para. coloear a mängueira·�ila.caixa :da .�.
- ,.

SaneparrBra o 'impossível que atonte.. ;

_ O "Diário da Tarde", da' Capital;
..

da, Santo Deusl Um verdádeíro tenõ-}.

mamíesteva-se sobre um projeto de meno, essa dona Ida,
_

mãe do nosso .:

leí apresentado à Câmara 'Munlcípal; díretor. Mas vamos às rimas:
II Do

de Plortanópolís, pelo vereador Ger- mes é hoje o día 29, de- outubro/ No

cíno Silva, criando uma taxa .especíal -

..
calendárto afetivo eu descubro/Uma

para fazer da "Ilha de Santa.Catarína", . vida muito vivida e certos danos.','· E
um centro de TURISl\10 no Sul do unia,mãe ·-que alcança· os seus 80 anos..

Brasil. Dizia o vespertino floriallopoli- De.:;de ceqo, é! lembramos saudosos ·a- .

tano que, "Florianópolis necessitä·· de-· �. görâ'ÍO lIue, fez eSta. senhora pelos: aJ.l0� :s

senvencilhar-se do, �arasmo"em . que 'àfora· r Muito trabalho ·aguardava· pe
vive. Necessita ser conhecida lá, fM!!... til )'úOnä : tda"/Dias

..

e; 'noit�s;
.

'm�s�·;
Urgem providências no sentido: ue que ··e anos: em:�uavl�a. 1 �eis filhos ext-'j.
a nossa encantadora ILHA, seja -como giam de sua precoce ViUvez / Muita i

outras cidades, visitada por turistas,. dispOsição e não tão pouca altivez/ I
por fórasteiros que venham conhecer . Deu., aos filhos saber, necessária edu-,.
.as nossas bele�as naturais. Florianópo- cação / Para não perder, sem pai, uma

Hg, foi cognominada por ILHA DOS. geração. j Mostrou que não custa mu�
OCASOS RAROS. Efetivamente, para to fa2.eÍ· o bem/MUito menos olhar para

quem já teve. a féliz oportunidade . de o "quem é quem"/ Modestame.nte ela
·

observar um OCASO (não no sentido continua a/D.lda"tEnfrentando galhar-·
pejorativo de hoje) em Florianópo�is, da e estóica vida./Sua grande familia,

I·

comKJ por exemplo do alto do MORRO senhora, cQm e.moção / Leva em cada
.

DO LA PORTA, já deve ter observado· abraço parte do seu coração / Fil,,?s I
algo !_I!aravilhoso, algo que �. Ul�a fe�- ..

e. netos Yibr.a��o.. de. con.tentamento·!I'ta para os olhos, um colondo extasl- Querem amplexái�Ia pelo magno· a

ante". Era o Departamento de Turis� conleciméiito. / Deus queri�, mulher e:
mo da TAC - Transportes Aéreos Ca: mãe, ,n'Íilntê-la sé!Lvo / Para que possa;
'arinenses S.A. que levantava <> dssun-· 'n:cançar os "cem, o alvo" / Agradece�,
to, comparando pelo Boletim Estatisti- moa à Você, pelo muito que fez/ .�ição,!
co do I.B.G.E., os movimentos das prin- ó Cristo� quando vier a nossa vez. /,
cipa is capitai·s dos Estados. do ,

Brasil. Em Curitiba, ond� mora, a família.gra- :
Qjna,lmente Um apelo: "Colaboremos,' ta I. Deseja festejar, agr�dec1da, a e-I
portanto, para o desenvolvimento do motJva data / Parabéns p ra você Ma-

TUl:18�o de Santa Catarina e teremos mãe! �. Florianópol!s, 29.10.75". I

.....HA2IANOS

-,

'

..·.HA 10ANOS

...HA 30 ANOS.
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o finado Augusto Syl
vâo Prodoehl, nos idos de
.1955. ocupava uma ca

deira na Câmara Munici
pal de Jaraguá do Sul.
de PSD. Não só se ocupa
va com os problemas co

munitários, a vereança, o
múnus público. Há tem

pos trabalhava no livro -

O Engenheiro Misael - ro

mance que falava .de u

ma Jarenópolís, que mui
to lembra a "Pérola

.

do
Vale do Itapocu", que' sa
íría em 1957, apresentado
por AdolíoSoethel em 56.
Quem sabe já se delinea
vam .,os contornos do ro- .

mance hístóríco de .Ille -

As Margens do Cachoei
ra - com prefácio de He
ráclíto Lobato, . em 58,
mas traduzido para o ale
mão antes de sua publi
cação no original, em

português, sob, o título
"Am. Ufer des Cachoeira".
Ocupava-se, . principal
mente, na análise da con

juntura econômica bra
síleíra que não tinha jeito
de. acertar as coisas até

. os dias de hoje.

,Política ,

CORREIO
.

DO -s ovo

Folclore e

. .

PÄGINA 14

Politicos, Cia.
ne, batatas da Holanda,
cebolas da Itália e conser-

o vas dos Estados Unidos.
Mas não é só. Telegramas
recentes, nesta semana,
informam beatificamente
que a COFAP vai impor
tar 830 mil sacos de mí

Iho". Falava-se de ca
rência do produto, mas

hão se falava se era de
vída a carência de ver-

ßonha, t� .��,.:l�

Ora, se é por cause dIS
so, diz o sitiante, não pre
cisam enterrar o homem:
porque eu dou de graça
o arroz que ele quiser
prá comer.

Ouvindo tal, o caipira
preguiçoso que não que
ria maís nada, nada mes

mo, solta um bruto
bocejo dentro da padiola,
e sem se mexer ind-aga
sem ânimo:

- Mas o arroz é com cas

ca ou sem casca?

Conta, então, Augusto
Sylvío., uma história que
vai reproduzida abaixo:
"Este pais da abundância,
"gigante deitado eterna
mente em berço esplen
dido", faz lembrar aque
Ie caipira preguiçoso, que
hão queria fazer mais na

da, absolutamente nada.
Então seus companheiros
resolveram, de acordo
com ele, enterrá-lo mes

mo vivo, já que não que
ria mais nada, nem sam

ba, nem sombra, nem á
gua fresca. Puseram o

caipira -,(que não queria'Dizia o Augusto Sylvio maís nada) numa padiola,
que "pertencemos à ge- e lá se foram estrada afo
ração que foi criada aos ra (que o cemitério fica
embalos do "ufanismo", va por riba), carregando
preparada ao molho ver- o estranho enterro do cai
de "amarelo, com os lem-'. pira 'vivo, mas que não
pêros do "críança'', não queria mais nada, nada
verás nenhum país como mesmo.
êstel "Educaram-nos no

�,

culto de um país ínexis- Em meio da marcha se
tente, país de sonho, fan- ,pultatória passaram dian
tasia e míragens: e máu te de um sitiante. E vai
patrióta e ipi��go da pá- este e

_ pergunta o quetría mesmo íöra se . né- levavam na padiola. E
gàs�e a repetir .o.� gon- responderam-lhe que ere

gons�os e
,

dítírambos, o caipira preguiçoso que
prefenndo ensm�r a v_er- .

ia enterrar-se porque de
dade, sem manífestações trabalho não queria maís
nem embustes de um t?-l- nada, nada mesmo, e po-
80, CIVIsmo .ínoperante. rísso nada maís tinha o
Não faz muito espalha- que comer �
va-se um samba afoito,
em

.. que se afirma va que
. o Brasil era o celeiro do
mundo, a terra da supre- .

ma fartura. Tudo isto não
importava que importamos
trigo e Carne da Argenti-

- É com casca, é claro, -

responde o sitiante.

- Eiltão toca e enterro ... "

Foto Center Lida.
Agora sob nova direção

Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
maís uma ampliação de 20x25 e um álbum, C01:.10

brinde.

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

Passados trinta anos a
história do caipira pre
guiçoso não mudou mui
to, pois, continuamos im.

portando, por exemplo, a

carne, que' devíamos dis
por em quantidade e a

preços acessíveis. Culpa
de quem?

EVI SINSVAL
Novembro/85.

JARDIM DE INFÂNCIA
O Jardim re Infância

Emanuel informa que es

tarão abertas, de 4 a 14
de dezembro, as matrícu
las para o Jardim de In
fância e Pré-Escolar, das
8 às 11h30 e das í3h30
às 17 horas. Rua Guilher
me Hering, 63.

CARGAS'DIRETAS PARA TODO BRASIL' .

, 'f'C'ADAANTCSQIlt>l°1l37�
WAGN�R Trinsporwe Com.rllio Ud•.�

CARGAS DE JARAGUÀ 00 SULE REGIÃO
, p/SAOPAULO ·CAMPINAS •

CAMPINAS. SÃO PAULO Ã JARA(ilJA DO SUL
Ê REGIAO

Agropecuária
Lavrador

Casa
Lida-

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

e ferramentas agricolas.
Loja 1 _ Rua Joínvtlle, 1.194-F. 72-0919-Jaraguá do Sul.
Loja 2 _ Barra do Rio ,Cêrro _ Jaraguá do Sul -SC.

Loja 3 _ Rua 28 de Agosto 2345 - Guaramirim - SC.

do

Clínica Veierin'ária
,

'
.

SCHWElTZER
DR . WALDEMAR S 'e H W E I T Z E R

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

RlIa Jolnville, n9 1.178 ,(em frenle ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-0919 - Jaraguá do Sul - Sanla Catarina.

IlATALdtlFAC
IOPAGAMENTOsó DEPO
DO.CARNAVAL!
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RODRIGUES PARTICIPOU, DA
AVAUAÇAo DOS ,JOGOS A,;
BERTOS

-,

O Chefe da Divisão Munící
paI de Esportes de Jaraguá do
Sul, Raul Rodrigues, participou
sábado, em Blumenau, do Se
mínano de Avaliação dos Jogos
Abertos de Santa Catarina, do passado.: No sábado, dia 23, na

qual compareceram apenas 9 AABB, pelo naipe; feminino, A-
das 34 municípios da regiao ABB Ox3 Ki-Kaska, AGV 3xO
LesteANorte. Várias . sugestões Clube das Doze, AABB lx3
foram apresentadas e algumas Clube das Doze e AGV 3xl Kí-:
delas serão levadas ao conheci- Kaskai' pelo mescuííno.. Arwegme:Qto' -do' conselho de represen- lx3 Armalwee e Kohlbach 3xO
tantas para possível aprovação. Kí-Kaska. E ainda pelo .. Iemmí- "

Caso receba 'o aval, uma das,
no, no domingo, Clube. das Do

principais alterações no regula- - ze lx3 Kí-Kaska e AABB, lx3" A-
mente dos JASC, será a escolha, GV, definindo, assim, a '

do município campeão, através classííícação, final do certame
da somatória de pontos. de volíbol feminino, que ficou:
O problema de transferência. _ AGV (campeã) 6 pontos, Kí-

de atletas foi discutido e apro-· Kaska {více) 5 pontos, ambas
vado que todo e qualquer atle- de Guaramirím. -Clube das Do-
ta que se transferir de 1° a 28

ze 4 e j\ABB 3 pontos. A en-
de fevereiro. ficará isento de E'S-

trega .dos troféus e medalhas
tágío para o ano em curso e, está marcada para o dia 7 de
após esta data, somente poderá dezembro, quando será encer-

participar dos JASC do ano se-
. rado o campeonato adulto, que

guínte. Se o atleta vier de ou-
no dia 28; quinta-feira última,

tros estados ou países e se trans-
definiu aquelas equipes que,

ferir a Santa Catarina de lOde
disputarão. o titulo a partir des-

janeiro ii 28 de fevereiro, pode- te' sábado, após a partida entre
rá participar, desde que fegis-' Arweg vs. Ki-Kaska..
trado na COD e na Federação CAMPEONATOS DAS mVI-
e tenha a transferência homolo- SOES INFERIÖRES ABREM-
gada pela Confederação. ,. ,SE HOJE
', ' Os congressistas decidiram'

A Liga, em reunião realiza-
diminuir de 20 para 15 oriúme-

da segunda-feira à noite, dia
ro de . atletas inscritos por mo-

25, definiu a tabela para üs
dalidade. E no final do Congres-'

. cé'(ffip'eonatos, ''1nfan:t-o-fjuvenil,.
so, foram discutidas as datas de

infantil e mirim. As rodadas se-

inscrições de atletas no COD, pa- rão estas: día 30, 14h, na Ar-
ra as disputas dos Mícrorregio- 'malwee _ Malwee, � Kí-Kaska
naís, Regionais e Jogos Abertos. -,

(infanto-juvenil) e duas parti
Para os micro, a inscrição será

das -pela fase final do adulto;
no dia 15 de março de 86; pa- 'diä'-l�� 'dom:Jngo, Clube Escolar
ra os regionals 30 de junho, e

Tereza Rarnos x Kohlbach ün-
para os Jogos Abertos, 45 dias

íanto) e duas-pa-rtidas pelo a-

antes do inicio das competições. dulto; dia 01( 14h, Ki-Kaska x
Haverá igualmente duas. toma- Tereza Ramos e a' finaíissuua
das de índices para a modalida-

do adulto e, dia 08, 9h, pela (a-

de de atletismo - o Troféu Go-
tegoria infanto-juvenil, também

vernador e a Taça Santa Cata-
na Armalwee. Ki-Kaska x KOIlI-

rna. Os jogos mícrorregíonaís bach e Malwee x Tereza Ramos:
serão disputados entre os dias

día 14, 8h, no Artur Müller
12, 13, 14 ou 15 de junho de 86.

Malwee x Pomerode (mírim},
, Para .a definiçÊÍ.o do campeão Kohlbach x Tereza Ramos [in-"
dos. JASe através da somatória

íantil). 'KQhlbach x Pomerode
de pontos, ,em cada modalidade (m.irim), � Malwéé x Tereza Ra� ,

a pontuação será: ao campeão,' mos (infantil) ,e, no dia 15, 15h,··
12' pOritos; o segup.do lugar le-

no Artur Müller _ Kohlbach x

va 8; o 3°, 5; o 4°. 3; o 59, 2 e,
Malwee (mírim), Malwee x

o último colocado leva apenas Kohlbach (infantil) e, Malw22 x

AIGFVontcoA'MPEÃ DO VOLIBOL Kohlbach (inf1).nto,-juvenil).
, CRUZ DE MALTA CONTINUA

FEMININO. FINAIS DO MA-S- LlPERANDO A PRIl'v1EIRO�,:\
CULINO. Vencedor do primeiro turno,

O Campeonato ua 'Liga' Regi- portanto com direito asseglJ ra-

anal de Volibol e Easquetebol re- do para a disputa d:) título da

começou no finál-de-semima' temporada, o Cruz de MaJta. de

Rio da Luz, na continuidade da
sua boa campanha, lidera tam
bém o returno, nas duas rodadas

já realizadas. No último dia 24,
com arbitragem de Ivo Aldro
vaadí, Baependi Ox1 Cruz de
Malta e Alvorada' 3:xJ Seleto, e,

com, Arí Erike no apito,· Estrel- '

Ia Ox2 Botafogo. A classíflcação
aponta Cruz de Malta com 4

'pontos, Alvorada 3, Seleto e Bo

taíogo 2, Baependi 1 e Estrella
nenhum ponto.
As

. próximas rodadas do
Campeonato da. la Divisão

'

da
LJF, são estas: Dia 11l/dezembro
Seleto x Baependi, Cruz de Mal
ta x Estrella e Botafogo x Al
vorada; dia Oß/dezembro - Es
trella x Baependi, Botafogo "x
Seleto e Alvorada x Cruz de
Malta e, dia 15/de.zembro • La

ependi x Botaíogo. Estrella x

Alvorada e Cruz de Malta x

Seleto. Os jogos iniciam-se sem

pre às 16' horas.

PÁGINA 15

mercianos e que vai defender
titulo. Quatro equipes partici
parão do Campeonato, sendo e

las a Koerich (Tubarão), Casas
da Agua (Joinville), Cravíl (Rio
do Sul) e Maba Tintas (Jeragué
do Sul).

GRANDE PúBLICO VIU KOHL
BACH vs. CORINTHIANS
Um grande público, superlor

l míl e seiscentas pessoas, que
proporcionou uma arrecadação
de Cr$ 7.100.000, assistiu na

narrhã de 'dommgo, no Gínésío
de Esportes Artur Müller, ao

amistoso entre Kohlbach xCo
rinthians, de São Paulo, de íu-

,

ebol de salão. No' primeiro
empo, a Kohlbach vencia por
3 x 1, mas acabou perdendo, na

lapa final, por 8 x 5. A partida
Ji muito boa tecnicamente, {-l

.radando a assistência, que as-

sistiu na preliminar a vítóría da
seleção masculina adulta de vo

líbol .de Blumenau sobre a Kohl
bach-DME. .por 3 a O.
Em termos de promoção, foi

a última do ano, da AAKohl
bach, Agora, o trabalho volta-sé

para a' temporada esportiva de
1986.
CLARICE s CAMPEÃ SULAME
RICANA JUVENIL/ARGENnNA
A consagrada atleta Clarice

Kuhn, do' selecionado de Jara-.
:1uá do. Sul, integrando a sele

;�o brasileira, sagrou-se no úl
':'mo final-de-semana campeã
sulemerícana juvenil

. de atle

tismo, nos 100 metros com bar

reiras, e o 3° nos 200 metros

no campeonato dispure
do em Santa Fé, na Argentina.
O retorno de Clarice aconte
ceu na terçá-feira e a atleta
contínua seus treinamentos vi

sando as próximas competições.
AABB É A 'CAMPEÃ DO ,INTER-'
MUNICIPAL DE FUTSAL
Encerrou-se sexta-feira, dia 22,

o Campeonato Intermunicipal
Extra-Oficial da Liga Jaraguaen.
se de Futebol de Salão, que re

uniu oito equipes
-'

de Jaraguá
do Sul, Guaramirim, Massaran
duba e Corupá. Em disputa do
,terceíro lugar, a Móveis We
ber derrotou a ARG, por 4 a 2
e, na deCisão do título, a AABE
faturou a Coneza, pelo placat de
4 a 1. A AABB foi campeã, Co
neza vice, Weber em terceiro
e ARG em quarto lugar. A UPS,
que promoveu o Campeonato,
marcou para o dia 5 de dezem
bro, quinta-feira, assembléi.a
com os clubes filiados, para (k
finir o calendário esportivo 0P.
1986.

EM FORMAÇÃO, ASSOCIA

çÃO GUARAMIRENSE DE JU
DO

O lprofesspr Sílvio 'Acácio

Borges, da modalidade de judô,
marcou pata o día 05 de de
zembro, no Ginásio de Esportes
"Prefeito Rodolfo Jahn", de

Guaramírím, o Tórneío Interno
de Judô, às 19 horas, encerrando
as atividades do ano da escoli
ilha da Comissão Municipal de

Esportes. Ahtes desta competi
ção, porém, no dia 02,. haverá
uma reunião com os pais des

judocas, na Câmara de Vereado
res, ocasião' em que será trata

do o assunto específico da cria

ção da Associação Guaramiren
..;e de Judô. Sílvio solicita que
maior número de pais compare-' I

çam, pera viabilizar a formação
da Associação, que trará bene-
.fícios diretos à modalidade, no

município.,

oSU� daWeg tem 5 mil razoes: são os seus colaboradores

ESTADUAL DOS COMERCIA
RIOS DOMINGO EM JARAGUÃ
Jaraguá do Sul sedia neste

domingo, a partir das 9 horas,
no Ginásio de Esportes Artur
Müller, o 3° Campeonato de Fu
tebol de Salão dos Comerciários
de Santa Catarina, vencido HO

ano passado pela Maba Tintas,
vencedora dó Citadino dos "::::0-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



pamentos e ímplemeníos
destinados a Patrulha Me
canizada Agrícola, com o

-objetívo de dobrar a 'pro
dução do município ern
dez, anos.
De Brasília, Durval Va

sel embarca para Salva
dor, Bahia, onde de 2 a

5 de dezembro participa
rá do 129 Congresso Na
cional dos Municípios, ao
lado de colegas prefeitos
do Vale do Itapocu.

custarão'

A' f'Anotações de
, ,

'

Fláiíõ:']osé: �M1nislros '-:'tecabim'-- 8'S� �pidfdo-8'
<

'do;
,

MÜn'iciplo
-

U:do Wagner� já não ê "meís .o Superíntendente da
Fundação CatariJ;iêrise-.:âe-'ttijtura. Pediu a demissão
do cargo e çom.u:nicót{:'pe�oªlmente, esta semana, ao

governedorEspejídíêo
.

Amin e ao secretário Salomão
Ribas, abendonando também ö seu projeto político de
ser candidato a deputado' estadual. Volta a Jaragué
d� S�l .�ara :-����a._r::-se à vida privada, a sua grálice.

Udo' 'sai�, ,il).sa:!iM�ito e magoado por vários moti
vos. Isto; 'al!.r�;>lá�\!1Âha acontectndo há várias sema

nas e na coh.tíra/��a�- entrelinhas, noticiamos que no

vidades pairavam no�àí. Wagner só não saiu antes das

eleições por .sQUÇ!taçi!o. 'expressa do Governador, ía

.ce a tepei'c4s�ãtt'J\e�é!-tiVa- que a sua salda poderia cau

sar. Vdo, co�i4er.g:Q)1 pe.d'ido e ficou a12 o día 28.
.:,� ' • .o-.'.� .. '\""',,. ,'<! ,;u,t'"'"'''';'l'!,�, ,;; .

� O ex·Superi:t'Reiltlentê -da ,FCe fez um bom traba
lho, reconftêe.idoÇ'�rirtoão o' Estado. A .Jaragué e re

gião, 'conseguili,>ißumeios recursos e benefícios, um

dos quafs,-;_iis'}yerhai> :"pára' a Casa da Cultura, sempre
agilizadas, -'P,ära "as -:obras não pararem. Saiu ,Udo 'J a

nossa parca: representatividade diminuiu ainda maís.
Perde..a regiãó,; ri.O:�dizer de um empresário, o seu "em
'baíxador" .

A declaração "do dep, Luiz Henrique em levar seu

nome como, pOßtul�nte a candidatura ao governo do

Estado, junto coro Pedro Ivo, teve' ampla repercus
são. O prefeito Durval Vasel, por exemplo, está entre
a 'cruz e' a' espada. Diz que agora é a vez de Pedro Ivo,
mas é amígo e confidente de Luiz Henrique; que tem
dado a maior força'a Jaraguá em

- Brasilia. E agora
José?

'

o diretor-presidente da Erusc, Paulo Roberto Ba

uer, está esquentando as turbinas para em dezembro
fazer um périplo pela região, preparando a sua candí
datura a deputado estadual, em 86. Vai visitar correle

gionários e drpig()sr buscando apoio. Com Udo fora do

páreo, Paulinho tCI? ainda alguns concorrentes que,
com o tempo. espera afastá-los,' através de acertos iJO
líticos.

"

Há três anos das eleições municipais, nomes Ja
começam a surgir pata o Legíslatívo. Um deles, Raul

Rodrigues; 'q1iê .concorreu em 82, não nega o seu in
teresse. esperando, .para, tal, contar com 6 apoio de

atletas' 'e dírígentes" ligados ao esporte. Raul, de tato,
tem feito um excelente trabalho- à testa da DME e é
um-nome que merece chegar lá. Competência não lhe
falta.

, O Partido da Frente Liberal tem marcado para o

dia 19 de janeiro, a Convenção Municipal que elegerá
os membros do Diretório. A Executiva Provisória de
Jaraguà do Sul, enquanto' aguarda definições em tel
mos nacionais quanto ao futuro do partido, a meio das
turbuléncias politicas, continua a arregimentar nha
dos, segundo declarou o vice-prefeito Décio Piazera.'

,

,Tem sido grande o número de banhistas que, a

proveiiando a canicula, tem procurado os rios, para
o refrigério. Um dos locais preferidos é sob a ponte
Alberto Bauer, em Nereu Ramos, local belíssimo, se

guro, ('om,grande extensão de praia natural. Que tal

,se o local fosse melhor ex'plorado e implantada in-
': fra-estrutra, como sanitários e vestuários? Fica a fo..U ..

gestãoL

Uma nova microrregião está nascendo Ê a do AI,
to 'Rio Negro, composta pelos municipios de, Cdmpo
Alegre, Rio Negrinho e São Bento do SuL O deputado
Otair Becker entregou recentemente ao Governador
vários memoria's, e Amin despachou favora:�elInente.
Com, isso, a Amunesc, com sede em Joinville, vai se

enfraquecer ainda mais, ficando COm apenas quatro
municipios.
---'---

'f
l
;j

RALAS E CAFE S A'S S E

O PRAZER DE FAZER

BE:t-.1 FEITO

P�.OVE!

Para audiências com

Ministros de Estado e con

tactos políticos e .idmí
nistrativos em outras es
feras governamentais, se

guiu terça-feira à tarde
para Brasília, o prefeito
Durval Vasel. O Prefeito
foi tentar a liberação'. de
recursos. Com o Ministro
de Desenvolvimento Ur
bano, Flávio Peixoto, so

licitou recursos da ordem
de 55.765 ORTNs (mais de
Cr$ 3,2 bilhões), pera a

ampliação da estação de
tratamento de água so
Samae, implantação de no

vas adutoras e reserva

tório, além de melhor ias.
Ó projeto hidráulico foi
elaborado pela Cetesb, de
São Paulo', o projeto es

trutural pelo engenheiro
Mikío Homa e a roleta
final de dados para o pro
jeto, pelo engenheiro
WaIney Beckhauser. As
obras civis da ETA estão
sendo executadas pela
Prefeitura.

Ao Ministério dos
Transportes, o alcaide ja
raguaense reívíndíçou
134.355 ORTNs (maís ríe
Cr$ 8,5 bilhões) para pa
vimentação a paralelepí
pedos de 14 ruas d<;> qua
dro urbano, num total de
15.246,23 metros líneares
e, também, fez a entrega
do projeto concluso da ci
clovia,' para a' liberação '

da' primeira parcela de
Cr$ 300 milhões, confor
me o convênio recente-

• mente firmado.

No Ministério da Edu
cação, com o títular, Mar-

Banco do Brasil
I'

auia o concurso

co Màciel, Vasel fez um

pedido para liberação de
Cr$ 266 milhões, que se

rio aplicados na reíor
ma do Bloco A da ;Perj"
do telhado, substítúmdo
os calhetões, que não: se

,

adaptam ao clima da re

gião, .por telhas de barro.
E por fím, no Ministério
da Agricultura, entregou.
pedido a Pedro .Símon, de
32.006 ORINs, para com

pra de méquínas, equí-

Coletivo'
Cr$ I lDil

segunda-feira
A partir de segunda- Panstein, que também

feira, 2 de dezembro, a é o presidente da Cernis
empresa.' concessionária são Municipal de Tränsí
dos transportes coletivos to, informou' que na 'rE:!U

urbanos e interdistritais nião do dia 9,' serà t,.na
do município, cobrará' no- lisada a criação de um
vas tarifas para as suas ponto de táxi na Vila
linhas. Os ônibus círcu- Lenzi, sem que; com is
lares custarão Cr$ 1.000, so, seja aumentado o nú
com um aumento de 33,3 mero de carros de alu
% com relação a tarifa guel na praça. E nesta se

anterior, de Cr$ 750, 0'<1 'mana, onze novas lomba
de 66,6% maior do que a das foram implantadas
cobrada a partir de P de em Jaraguá do Sul, para
junho, ou, ainda, 185,7% conter a velocidade do
no período.de um ano, tráfego e diminuir o nú
equivalente, de lOde de- mero de acidentes. ,)ào
zembro/84 a 02 de de- quatro na BR-280, quatro
zembro/85. As linhas do na rua Walter Marquardt!
interior í (ínterdístntais). Angelo Rubíní. duas na

sofrerão majoração .na Reinoldo Rau e uma de
mesma média percentual fronte a Creche Constãn
de acordo com os cálculos _ cia Píazera, na Gumer
do secretário de Planeja- cindo .da Silva, que se so

mento da Prefeitura, A- rnaram as quatro outras
rístídes Panstein. implantadas recentemen
LOMBADAS IMPLANTA- te.
DAS

Avevi promove. encontro

do Sul'Jaraguá
A Associação dos Ve

readores do Vale do Ita
PÇlcu .. Avevi, marcou pa
ra este sábado; em Jura

guá do Sul, no Centro
Empresarial" a sua últi
ma reunião do ano. Den
tre os assuntos da pauta
estão a apresentação de
moções pelos vereadores,
pronunciamento da elire
toria da Uvesc sobre a

preciação do veto do Pre
sidente da República aos

subsídios dos vereddores
pela Câmara dos Deputa
dos e votação da Cons
tituinte e, poi último, pa
lestra do Dr. Raul Becker,
diretor de operações da
Telesc. sobre a telefonia
no Estado e" na Micror
região; O Dr. Raul !apre
sentará o' presidente Pe
dro Ivo Campos, impedi
do de comparecer, em fun
ção de compromissos de
última' hor/3:.
Ao meio dia, almoço 0-

fe'tecido pela C,âmara de
Vereadores de Jara�uá
do Sul, tendo como anti-

em"

trião o presidente
.

Ade
rnar Winter e, .à tarde, a

terceira rodada do r::am-'

peonato de Putebot Je Sa-
'

Ião da Aveví. "Taça. U·
do Wagner", entre Barra
Velha x Guaramiriin, Já:"
raguá do Sul, x CorupA e

Massaranduba x Schroe
der. A reunião da Av-,:vi
será presidida pelo vere

ador Ernesto Felipe Blunk
de Corupá.

EMOBRESC/85

Um troféu' na modalidade
de mágica e medalha de
participação no destile.
Esta foi a premiação da,
participação de Jara�llá
,do Sul no ,Emobresc, re

al'zado no final-de-semana

passado, em Concórdia.
O município participou
com 25 elementos, nas ..

modalidades de, " canto co

letivo, execução instru"
mental coletiva, canto lO

d�vidual, mágica e Hlúsi-
ca sertaneja.

O Banco do Brasil infor
mou que o concurso pú
blico para seleção exter
na para nível básico de

, carreira administrativa,
que teria suas provdS re-

,alizadas domingO, dia 10
de dezembro, foi 'adiado.
O banco divulgará a no

va data para a realização
do concurso nos próxl
mos dias. ,As provas fo�
ram adiadas porque um

malote contendo malenal
de provas desaparec,�u
no trajeto para o termi
nal (lo Recife e diante do
grave risco que poderia
ocorrer 'caso o mdlote'
fosse aberto e quebodo .o

sigilo, foi o concurso a

diado.

As provas, em Jaraguá
do Sul, seriam realizadas
nos Colégios São l.uís e

. Abdon Batista.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




