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JARAGUÁ DO SUL -:- CIDADE SfMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

ANO 67

Mil novos t818fones emJaragná somente em junho 88
9b� 4ijD. junho d.e
86. NIMlS. QU&.tfQ munic1-
pios 08 investimenlos pre
vistQS iio 4.. Cr$ l1,2 bi
lhões, A e.xpansão em

Guaramirim e Corupâ en

contra-se em estudos.
'

No âmbito da telefonia
rural, .a Telesc deverá in
vestir ne região Cr$ 2,9
bilhões. Guaramirlm poso.
iui :;lO quilômetros de ca

bos instaiadosl 13 termí
nais e mais 5 localidades
a atender: Jª,ragu,á do
Sul, 38km, 48 instalados,
mais 10 localidades para
serem atendidas; Barra

Velha, 19km de cabo, 8

aparelhos instalados e 4

localidades a .atender:
Schroeder não tem tele
fonia rural mas tem 5
localidades para serem a

tendidas; Massaranduba,
18km, '12 termínaís e rnaís
4 a atender e Corupà, 6
km de linhas, com 20 a-'

parelhos instalados e na

da previsto para o futu ':0,
em termos de expansão.
FATURAMENTO POR
TERMINAL
O diretor de operá

cões, na sua exposrcêo.
'llertou para o congestío
namento da central em

vários'municípios, ,niir
mando que se hoje exis
tem problemas, a tendêri

cia é piorar. Isto porque
não foram feitos na . ad-

, mtmstração anterior da

Telesc, QS investimentos
necessários para a moder
nização do sistema. A

par do alerta, revelou o

taturamento médio por'
terminal, na região: Jara

guá do Sul Cr$ 161.310,
Barra Velha Cr$ 14.5.140,
Corupá Cr$ 192.310, Gua
ramirim Cr$ 294.730,
Massaranduba Cr$ 242.

880 e Schroeder Cr$ 252.

930.

,Out:r:a informação útil

de Becker, refer.e-se a P-lLl

dança de código dé área

de' Corupá. Em abril ou

maio de 86, o código será

mudado, passando de 04

16 pará 0473, a exemplo
dos délIlais municípios da

, Governo trustrou-os empresários
o encontre não foi bom' jSió Bento, afirinou ser

em termos de resultados' de competência federal,
concretos, Frustrante c porém, o Estado partící
sem maiores comentários. pará. na sua ,.Jmpl.al:ltaÇáo
Essas as opiniões de A�, e 'está fezendo '�íprojçto.
lidor Lueders, presidente O caminho; ·,'sé'l:undo··.o
da Associação Comercial Governador, seria à 'jun
e Indústrial de Jaraguá ção de asíorços da comu
do Sul e Francisco .Schork nidade com o governo,
presidente da Associação para sensibilizar o Mínls
Comernal, lndustrial '

e' térío dos Transportes. E
Agrícola de .Guaramírim, por fim, Esperidião des
acerca do encontro man- . cartou o asfaltamento da
tido na quarta-feira á noí- Jaraguä/Pomerode por
te com o governador Es- falta de condições - e por
peridião Amin e a classe

.

não constar no plano de
. empresarial desses .auní- prioridades, já que exís

cípíos, no Palácio da A- tem' no Estado muitas cí

gronômica, quando al- dades ainda não Iígedas
guns pedidos foram a-" com o asfalto, no seu ,a

presentados ao'mandatário cesso.
estadual.'

'

No balanço do encontro,
Com relação" ao. aces- Alidor Lueders disse que

so à nova ponte, "Amín valeu o desabafo' do .em
reconheceu a urgência Ei preseríado e o diálqgo
prometeu contacto dI a com o governo,' contudo,
Prefeitura , pará a em termos de resultados
,sua i m pia nt a- concretos não' foram bons,
ção, com brevidade. O go- príncípalmente quanto a

vernador, no
: entanto, BR-280. Já Frencisco :

descartou, por falta de Schork, de Guaramuim,
recursos, él construção -do. qualificou de frustrante e

quartel para a Companhia afirmou que o empresaní
de polícia Militar, no en-. ado só é bom para traba
tanto; vai se empenhar lhar e pagar impostos.
para o aumento do eístí- "Falta seriedade no go
vo, para o pöliciammno verno e saimos da Capi
ostensivo da cidade. No tal sabendo menos do qi:e
t-ocante a pavimentação' quando fomos", desaba
da BR-280, trecho Corupá fou.

Sobe o ritmo da soastrução civjl
Com as mudanças in- ções residenciais, 6./.90,

troduzidas no cálculo des 87m2 residenciais/comer
rendimentos das caderne- cíaís. 4.232,15m2 comerei
tas de poupança e a sua ais e 9.154,25m2 indus
baixa rentabilidade, ali- triais e 8.748,66m2 de ou

ada ao aquecimento da tras construções.
economia como um todo, A maior parte das Ii
houve melhoras substau- cenças são para moradas.
ciais na construção civil Em novembro, dos 84 pe
cujos reflexos pode E8 didos para construção, '11

observar em Jaraguá do foram para construção de
'Sul, a partir de agos:o, casas, principalmente.
com o aumento no l1úme- Naquele mês, também,
rO de licenças para (;0115- foi quando registrou-se
truç:ões. De janeiro a no- maior número de lÍcen
vembro houveram 731 ças 'e por consequênc\a,
pedidos de licenças à de metragem para cons

Prefeitura Municipal. to- trução: 11.175,44m2, fll

talizando 88.073,' 65m2 de perando o 'mês antenor
área co�struída, destes, (outubro), que atingiu lO.
59.647,72m2 de constru- 142,92m2.'
Udo Wagner. demite-se da Fee
Leia reportagem na página 03.

" O diretor de operações
da Telesc, Dr. Raul Be
cker, acompanhado de
engenheiro da área e do
superintendente do Dis
trito Norte; baseado." em

Blumenau, explanou no

sábado, durante o 'encon
tro bimestral dos verea
dores do Vale do Itapocu,
no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, o que é
a empresa, a' sua estrutu
ra, dados técnicos, planos
e metas para o Estado e

à Microrregião, maís es

pecificamente. Segundo o

Dr. Raul, a Telesc possui
222 centrais 'telefônicas,
com 249 mil aparelhos,
sendo que destas, 183
centrais estão com o grau
de utilização de 95 por
cento. No período 84/85,
houve um aumento de 7,
9% no número de chama
das locais" revelou.
A Telesc tem expecta

tiva de contratar ,ainda
em 1985, 21 mil telefones
para atendimento em 1987 '

e 20 mil para atendimen
to' em 1988. Nos seis mu

nicípios da Microrregião,
existem instalados 4.ßl0
telefones, sendo que 4.ti 2
estão em serviço, cl grau
de ocupação das centrais
de 96,3%, acima da média
considerada satisfatória.
Jaraguá do Sul tem 3.000
telefones instalados, 2.9G3

ativação em junho d.
1988, a serem contratadoa
ainda este ano, a um cus

to de Cr$ 14,2 bilhões;
Barra Velha, 500 apare
lhos, custo de Cr$' 12 bi
lhões e ativação em outu
bro de 1988; Schroeder,
em execução a ínstalacêe
de 30 termínaís teleíöní-
cos a um custo de Cr$
600 milhões, para serem

ativados em junho do pró
ximo ano e Massarandu
ba, 20 telefones, custo de
Cr$ 400 milhões e ativa-

o HORÁRIO NATALI,.
NO DO COM:ERCI
O Sindicato do Co

mércio Varejista e o
,

Sindicato dos Emprega
dos no Comércio de Ja

raguá do Sul, através
de . seus presidentes,
Bruno Breithaupt e ,

1-
rlneu Junkes, firmaram
no día 29 passado, o

acordo coletivo de pror
rogação de horário de.

trabalho, que' fixa o

horário do comércio
para o período pré e

pôs-natalíno, . a ,�igolar
a partir . de segunda
feira, día nove.

Os horärlos a cum

prir serão estes: de 9

a 13 de dezembro, até

as 20 horas; dia 14, a

té as 12h30min; de 16

a 20, até as 21 horas;
día 21, até as 18 noras:

día 23, até as 21 norast
día 24, até as 12 horas

e no día 31, também a

té as 12 horas; De 16 a

23, o expediente será i

nínterrupto.. isto é, não
fechando p/ o almoço.
Não haverá expedi

ente no día 24" após o

meio dia e nos dias 25
e 26, assim como' após
às 12 horas do dia 31
de dezembro, inClusive

em serviço, 5.014 instala
dos (incluídos, aí,.as ex

tensões) e grau de ocupa
ção da central de 93,1:1%
uma das mais altas do
Estado, acima do ideal e

com possibilidades de con

gestio;namento, 'consoan

te o' diretor de operações
da Telesc. Guaramirim
tem 500 telefones instdla�

dos, Barra Velha 700,
Schroeder 120, Massardn
duba 190 e Corupá 300

para os supermel'c<lt-
'dos. Estes, funcionarão
normalmente. nos dias
14 e 21, ou seja, até
as 19 horas e nos de
mais dias obedeceräo
a tabela de horário de,
funcionamento do co

mércio em geral.

terminais.
EXPANSÃO DA
TELEFONIA
Para os próximos três

anos, a Telesc tem previs
ta- a expansão da h,leÍo
nia urbana em mais 1,[>50

aparelhos. À Jaraguá do

Sul" 1.000 telefones, para região.

decorando lulascidade' I ArtamadaPreocupe-se com 8'� aparênCia
- ....._--....._----......=""'""'----_... ....�-,;;- o ._,
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o ENLACB DE MARINA BERNARDETE E ALIOMAR

As famílias Gonçalves e Bertoldi unem-se na pró
xima sexta-feira, dia 13, para abençoar o enlace ma•.

trímoníal de dois de neus. benquistos integrantes, que
subirão o altar da Igreja Matriz São Sebastião para
selar perante o Altíssimo o compromisso de vida, co

mo marido e mulher. Ela, a professora Marina Ber
nardete Gonçalves, filha de Holando Marcellino

_ (Fe
lomena Schmitz) Gonçalves e ele, Aliomar, filho de
Arno (Ana Wolf) Bertoldi, às 20 horas do die 13 de
dezembro, participarão do ato solene, apadrinhado
peló:; casais Clóvis Marcelino (Lúcia) .Gonçalves, Vic
tor (Maria Júlía) Emmendoerfer Filho, Altair Augusto
(Marli Marlene) Pieper, Orlando Gilberto (Lella] .),3on;-
.çalves, Rogério Luís Gonçalves e Yvonne Alice Sch
möckel Gonçalves, por parte da. noiva, e, ainda, Al
cídes Bertoldi é Sra., Germano Wo�f e Sra., Henrique
Wolf e Sra., Waldemar Rau e Sra. e Adelmar Max Eg
gert e Sra., por parte do noivo.

A comemoração íntima do casamento dar-se-á no

Clube Atlético Baependi e, em seguida, os noivos se

guirão em viagem de núpcias.

'INDúSTRIAS REUNIDAS FESTEJAM SEUS 60 ANOS

Muito bem assinalados os 60 anos de -exístência
das Indústrias Reunidas Jaraguá SA., encerrados do

mingo passado, no ginásio de esportes dos Irmãos Ma
ristas. Que beleza de organização, -premíações, culto
ecumênico é tratamento muito humano a todos os co

laboradores, De parabéns o compadre Dietrich e, co

madre Renata, o comp. Rudolfo e d. Karín El demais
famíhares. Lá onde está o Rodolpho, pai, e d. Hllde

gàrd devem ter sentido nruíto orgulho do desenvolvi-,
mento das atividades da família Hufenuessler, proje
tando o símbolo "Duas Rodas".

Celina Cabeleireiros' I
,

- .

Atendimento uni.ex. :Experiência comprovada em ,

cortes, penteados, maquilagens e tratamento ca-

\ pílar, com aparelho mfra-violeta. Profissionais
altamente especializados.

Rua Gumerdndo da SIlva _ Fone 72-2166
-

ao I;ldo da Caixa EconOmica

Mamãe Coruja
Artigos Infantis, Perfumes e Bijouterias.

. Use nosso crediário.

Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone 12-0695

Jóias, relegios, pulseiras, anéis, alianças, prataria
e artigol em ouro é na

Relojoaria AVENIDA
"Sempre um bom presente à sua escolha"

Na Marechal, 431 ti.a Getúlio Vargas, n" 9

Dê fiores a quem você ama. Decorações
de igreja e salão, 'buquês, arranjos, plantas

ornamentais, com entrega a domicilio. Atendimen
to por pt'oflss.iónal DO ramo.

Casa das Flores
Av. �.' De.doro a' 1:121,. •• l.tI. .t. Pra...

Paal BarrIs
FllW:ReiDoldo Rau 606 - Edifício .Santa Ter_iDb.a

.....
.

Gente
PÁGINA "02 ,

.

&
..

Informações
MEMORIA do BAEPENDI
o Presidente Rainer Mo
dro está empenhado num

grande projeto: recuperar
a memória do C.A. Bae
pendi. Entrevistas com ad
mínístradores, 'fotografi-
'as, troféus e toda série de
dados históricos terão lu
gar de honra no clube,
inclusive a volta da ga
leria dos ex-presidentes ..
Muito bem pensado, Pre
sidente. Tá aí um traba
lho para o ex-atleta Tu
ríbío, que sempre quíz
ocupar-se com as glórias
de seu querido clube. Va
mos lá, "Turíbiol.
DÁVIÖ PARANINFA
Os formandos do curso

de magistério do C.E.Ge
neral Rondon, de Massa
randuba, convidaram o

ex-preteíto Dávío ieu'pa
ra paramntar a turma, no
próximo dia 14. E uma

, justa homenagem, eís que
o 20 grau em Massarandu
ba foi criado à época em

que Dävío dirigia o Mu
nicipio.
ARWEG ENCERRA
A Arweg encerra neste
sábado as, atrvídades do

ano, com a entrega de
troféus àqueles departa
mentos que mais se des
tacaram, durante o baile,
no Juventus, com a Band
Show da Polícia Miütar
de Florianópolis. O '�ven

to social-esportivo ínícíe
se às 21 horas.
CLUBE DE IDOSOS
O Clube de Idosos, diri

gido pelo Núcleo de Vo
luntaríado do Pronav de

Jaraguá do Sul, encerra .(;)
ano nó próximo día .12, ,

no C.A.Baependi,,' com um'

almoço, seguido, de café
à tarde, além de muita
músíca e diversão. A mu

nícípalídadé "vaí patrocí-.
nar as Iestívídades,
ROSANE E ADEMIR
Os amigos Rosane e Ade

mir, juntamente com os

pais Paulo Morettí e An
tônio Izidoro, convidando

para o enlace matrímoní
al, dia 04 de janeiro, às

I1h, na Capela do Rio

Molha. O novel casal re

ceberá após os cumpri
mentos e seguirão em vi

agem de núpcias. Agrade
cemos o convite.

NOIVAOO
Colocam alianças 11a mão'
díreíta, com vístas a

um íuturo casamento, os

iovens Marinei Kreis 'e

Celso Diretti, ela, filha fie
Raulino (Maurilia) Kreis'
e ele, f1Iho de Jorge (Ma
,ria Bernardete) Diretti.
Será amanhã" dia 8, jun
to com o "niver" 'do noi
vo. A comemoração será

em famma. Parabénsl.
DENYSE EXPOE
A jovem senhora Denyse
Zimmermann da Sílva,
esposa do engenheiro Dé
cio, está mostrando
seus trabalhos numa in
dividual no Museu de Ar
te de Joínvílle, promoção
da Associação dös Astís
tas Plásticos de Jcínville.
A expô está -sendo elogia
da, assim como o talento
da artista.
CAUStDICOS
Na última terça-feira, día
3, reuniram-se em Jantar
de confraternização de
final-de-ano, os advogados
de Jaraguä do Sul, ocasi
ão em. que comemoraram
também, a data de fi de
dezembro, alusiva ao -Día
da Justiça. Os caus1dicos
prestigiaram a promoção.,
CASAMENTOS
Na 'Matriz, Ißhlô-Aírton

Schipitoschi/Márcia de O
liveira, Alírio Giovanel
lajLilian Boddenberg. 17h
15-Mauro Pinheiro/Marli
Gualberto e às 18h-José
Hélio Zalewski/Valdecir
Souza. Na Barra, 18h-Ivo
Belarmíno/Osmaríne Mar
tin e no Molha, Aírton
Marchi/Neusa Maria da
Silva.
CASAL LAUFER
Foi um acontecimento ex

traordinário a boda de
ouro de Wilhelm (Heleila)
Lauter, na Igreja Matríz
e no Baependt. Muito co

mentado o jantar .que lá
se serviu, apresentado em

cima da hora. Todo mun

do elogiou a organtzação
de Sení e Rubens, que
comandaram á eficiência
dos garções.
LlONS CLUBE
O Lions Cidade Industri

al, encerra dia 16; com a

presença dos filhos e do

papai noel, o ano leonís

tíco, no Itajara, Retoma
as atividades em feve
reiro -e. dia l°de março,

Jaraguá do Sul sediará éÍ

primeira reunião do Con
selho Distrital de Liens,
Distrito L-lO.
ACAD'EMICOS/SAMBA
Já pensando no camaval
do ano, que ,vem, a Esco
la, "Acadêmicos do Sam
ba", da Arsepum, vem

inscrevendo ínteressados
em integrá-la. Deverão

procurar o Adejair na

Divisão de 'Pessoal dá
Prefeitura. A Escola de
Samba proinete muitas
novidades durante o trí
duo momesco.

AUDIÇÃO MUSICAL
Nos próximos dias 9 8 iO,
à.g 19h30, na Casa da Cul
tura, a Escola de Música
da SCAR realizará il. au-

�------

díção musical de encerra

mento, com' todos os se

us alunos. E aguardada a

presença dos pais e do

público, para prestigiar os

nossos pequenos talentos.
TOQUES/l'OQUES
O Centro Educacional E
vangélico encerra suas. a:
t1vidades curriculares do
ano, na próxima sexta
feira,- dia 13. I/Já no dia
03, aconteceu o encerra
mento das senhoras inte
�rantes das terça-feírínas
da, OASE, na própria Co
munidade. Sua presidente
é Wally Voigt.
RAMBO NO CINEMA
O Cine Jaraguá exibe a

partir deste sábado, até
quinta-feira, dia 12, sem

pre às 20h15, "Rambo 1",
o início da missão. De
·14' a 18, o pornogranco
"Violentadores de Meni-

- nas 'Virgens" e, de 21 a

26 de dezembro, "ASdS
da Liberdade". No día de
natal não haverá sessão.
ORQUESTRA/JLLE
A Orquestra Filarmônica
de JoinvilIe, realizou na

semana passada; em Bra
sílía, uma apresentação

'

consagradore; asststída
também pelo prefeito
Durval Vasel, que já man

teve contacto para tra
zê-Ia a Jaraguá do Sul,
proximamente.
RECEBENDO
No próximo dia 14, sé
bado, o casal Udo (Mar
guit Neitzel) Wagner, ':2C('
be em sua bela vivenda,
o grupo de senhoras de
lanche, acompanhadas dos
esposos, para o encerra

mente das atividades 'do
ano. com um jantar de

, confraternização.
TV PLANALTO
A TV Planalto, de Lages,
que retransmíte a progra
mação do SBT [leia-se
Silvio Santos), está ínící
ando entendimentos com

a classe empresaríal e

politica, parà a instalação
de uma repetidora em Ja
raguá do Sul. Só que o

custo. assusta um pouco:
Çr$ 154 milhões, aproxi
madamente.

DROPES
Aniversariou no dia 5 e

recebeu as suas amizades,
a simpática bibliotecéria
Dirce Terezinha Nunes,
Parabéns! II Ademar \-Vin
ter, presidente do Legls
latjvo Municipal, recep
cionou sábado. no Agro
pecuário,' com uma chur
rascada, os colegas 'Je

readores da microrregião.
/I Será no día 15, a l'3sta
de natal para colabora
dores e Seus filhos. da
Weg, na sua recreativa.

\
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Nossa assinante Belkís de Menezes, snvia-nös cor-

respendêncía e cópia de expediente que. dirigiu ao .Mí
nístro do Exército, solicitando a manutenção "do Colé
.2iO Militar de Curitiba, em vias de fethamento,. argu
mentando: "Num momento em que o ensino no país
está em franca decadência, sendo os colêgíos mílitaros
ós derradeiros oásis em que o ensino é-levado aserio,
mantendo sempre elevado nível, é oontrístador e Irus

trante saber que vários desses colégios padrão deixa
rão de existir. ". Belkís é jaraguaense e foi fntegrante
dos contedorandos de 1965, do São Luís, que ontem co-

, moraram os 20 anos de formatura, reencontro orgeruza
do pelo ex-prefeito Eugênio Strebe e pelo

. advogado
Humberto Pradi.

MULHERES RURAIS A EXCURSÄO
Um irupo de mulheres do meio rural.acompanha

das cie extensionistas sociais, supervísor de área e \'0-

ordenadora de economia doméstica da região de .Jara

guá do Sul, participarão no día 10 de dezembro, de

uma excursão ao Parque de Exposições Castelo Branco,

em Curitiba. O grupo será formado por mulheres que se

dedicam à industrialização caseira ou com potencial
para tal e objetrvo primordial da ida à exposição será

o de verificar o sistema de comercialização dos produtos.

nitário
Com a presença -Ie (lU

toridades municipais e

estaduais, será inaugura
do às 11 horas deste c()
mingo;

.

día 8, o Centro
Comunitário "Bugênto
Doubrawa", que vai ser

entregue oficialmente pe
la Fucadesc à Assoctacão
dos Moradores do Con
junto Habitacional de Ja-

, ragué do Sul, loça.lzado
em' Três Rios do Sul, a·

cima do Rau. A Assoei

ação de Moradores .

pro- .

gramou festividades pa
ra marcar o aconteci ien- .

to, devendo no local íun-
cíonar serviço de bar.'.

cozinha, churrasco e I u

tros divertimentos.

SINDICATOS EM GUARAMIRIM
A Associação Profissional das Indústrias da Cons

trução e do Mobiliário de Guaramirim, Schroeder e

Massaranduba e a Associação Profissional das In

dústrias de Alimentação de Guaramirim e Masserau-

duba. presidida, respectivament:, por Gil?erto Fau-
Q Centro Comumtérto .

sel e Luiz Sérgio Valle, realizarão assemblelds 8xtr,1-
será utilizado pelos resí

ordinárias no próximo dia 18 de dezembro, nas.�epell- dentes no Conjunto da
dências da Câmara de Vereadores de GuarammI?'? Cohab para as diversas
assunto principal será a verific�ção d� c�nvemencla ,'atívidades educacionais,
ou não de ser' requerida a investldura smdlcal. sociais e culturais.

FATOS ENOTICIAS UdlWagler demitI-se di Governo do Estado nolta
AS LOMBADAS NACIDADE·

..

.

. ,

À. municipalidade andou certa com' ��a criação de ,Dois anos. após assumir Udo entregou o seu pedi- lhões/mês no orçamentö,
lombadas nas vías públicas, como único meio de �frear' a superíntendêncía da Fun.

.

do de demissão, em cará- mas isto não me comoveu,
os "ptntacudas", O remédio não é o maís simpático, dação Catarínense de Cul- �t lrrevo2ávél� no dia 25, tinhamos uma decisão to
mas 'o que há de se fazer, quando os volantes não tem tura, onde fez bom tra- descartando também" amada - acrescenta Udo -

educeção t. Claro que não convêm exagerar. l\lqlD,_a ou- balho; segundo os críticos
'

possíbílídade de concorrer para quem, os dois anos

tra admínístraeão o prefeito também queria moralízar e à ;ipr?priä imprensa, U- a deputadc estadual pelo à testa da Fundação, trou-
o trânsito ecolocou uma quílométrícatartarugada .na do Wagner está de volta PDS, projeto político que xeram-lhe grande baga
rechal Deodoro que irritou a opinião púqlica,. Até o 10- a Jaraguá do Sul. Insatis- acalentava até então. gem, conhecimentos e in-
cutor Osório Schreiner, da Rádio Jaraguä, dia desses feito e magoado com o O ex-superintendente formações .. "que poderão-
saíu-se da seguinte forDia: "Senhoras ,e Senhores .0)1': tratamento dispensado pe- da FeC afirma que agora

-

ser úteis- no futuro.: tanto
víntes: Na "Capital Mundtal das Tartarugas" são exa-

'

lo Governo do Estado. pretende dedicar-se ínte- à nível' político como "à

tamente doze horas"E .íoí aquele �huá.;. .....
notadamente' após a pos- gralmente à família·� a nível empresaríal".

·

se de Salomão 'Ribas Jú- empresa, no entanto, "não
·

.níor na Secretaria de Cul- me omitirei a partícípacão
tura, Esporte e Turismo, política em Jaraguá do
..

Sul. Vamos apoiar o que,
·

Núcleo' da no nosso entender, seja o

melhor à cidade", obser-

Cohah g... anha
va. Udo disse ao "Correio
do Povo" da suá Insaus-

Centro Comu- fação e mágoa em não

conseguir dar continuida
de ao seu trabalho na FC
C, por falta de condições
de trabalho provocada pe
la asfixia financeira, po
is tinha um orçamento

.

de apenas Cr$ 70 milhões
mensais para este ano,

para atender todo I) Esta
do.

"Para o próximo exercí
cio teríamos Cr$ 700 mi-

PAGINA Oi

. Wagner acredita' que
tenha feito tudo o que es

tava ao seu alcance pare
a região, dispensando U
ma atenção especial.' "Re
colho-me 9-0 convívio fa
miliar e empresarial, com

a certeza de que,· na Fun

dação Catartnense de Cül
tura, apesar da falta de
recursos, a tiramos do. os
tracismo e a revitaliza
mos. O Centro Integrado
de Cultura, por exemplo,
quando assumimos, tiuha

capim entrando pela ja-
.

nela e hoje. de 20 a. �5
. mil pessoas por lá circu
lam, participando de even

tos culturais". acrescem

tou.

Contratada 2a. etapa do aneianato
to a comunidade jaragua
ense. .Já foram 'consumi
dos, até aqui. 2.500 sacos
de - cimento.
A

.

segunda etapa das o

bras, que consta do le
vantamento da estrutura
em concreto armado (� co

bertura, foi contrateda
junto a Construtora Seria,
no valor de Cr$ .380 mi
lhões (a mão-de-obra) e a

previsão de gastos é de
cerca de Cr$ 1 bilhão, re
cursos esses que a enti
dade está buscando 'jun
to ao Fundo de Assíst�n
cia Social (FAS), da CaiXa
Econômica Federal. Esta
etapa estará pronta em

nove. mese�. de clcordo
com o cronograma de 0-

hras, revelado pelo pre.si-
- dente Moacyr Sens.

DE

UTORINA COM. NOVOS PREÇOS.. .

Desde o dia 1 f! de dezembro, as automotrizes - �l

torinas _ circulam com novos preços� De Jaraguá a

São Francisco, com saida às 7 hor�, o preço da pas

lijillem é Cr$ 8.500; de Jaraguá a .Araquari, saida tam

bém às 7 horas - Cr$ 8,000; .de Jaraguá a JoinvUle,

com saídas às 7h e .16h35min - Cr$ 7.000; de Jaragl1á
a Guaramirim,' nos mesmos horários, Cr$ 5.000. e, de

Jiuaguá do Sul a. Corupá, com saida da estação às

14h05 e 19h, Cr$ ;;.000 a passagem. . I

A POPULAçÃO DA MICRORREGIÃO
_

. A Fundação Instituto Brasileiro de GeografIa e

Estatística, divulgou a população estima.da de
_ S,a�ta

Catarina, em 19 de junho de 1985. Os seIS m\mIClplOS

,do Vale do Itapocu som�m, ju:ó.tos, 110.399" habll:l.l1.�
-tes, assim distribuídos: Barra V�lha �1.949, CO,rupa
8..990, Guaramirim 11.788, Jaragua do ,-,uI 61:129, JvlCl.S

saranduba 12.219 e Schroeder 4.324. C?S malS :pop�.IO- .

sos do Estado, pela ordem, são.: Joinvlll�, Fl�r�an�po
lis, Bluruenau, Lages, Cticiúma, S�o Jose, ItaJaI, .Cha
pecó, Tubarão, Concórdia, Jaragua do Sul, CanOlnhds

Palhoça, Brusque e Mafra.

RECOLHIMENTOS A PREVIDÊNCIA
. . ,As contribuições de emplesas, dos emprega�ores_
domésticos e dos contribuintes individuais dev�dcls à

< ". , •

_Previdência .

Social, deverão ser pagas n�ste m�s de ,:. _

,.'.

dezembro, até sexta-feira, dia 13. A partn de J'a:n�i- .. �
ro todas as contribuições passarão a ser recolAhld�S

-

até o 10� dia útU do mês subsequente à cOPlpelencla. I..-..;;;_""'_-...._�_.._--._-----------....._------

Faça uma assin.tura
.

deste semanário. Ape
nas Cr$ 30 mil. E te
'nha uma boa

-

infórmà
ção o ano inteir:o.·

.

Ligue para 72-0091.

A Ordern Auxíhadora
de Senhoras Evangelícas
(OASE), entregou esta
semana à Associação As
sistencial para Idosos "Lar
das Flores", Cr$ 2 mi
lhões e, antes disso, a

Comunidade entregara
Cr$ 900 mil como doação
à entidade, para as obras
de construção do anela
nato de Jaraguá do Sut
que se ergue na Rua Do

mingos da Nova. Ao a

gradecer as doações, o

'presidente da "Lar das
Flores". Moacyr Rogério
Sens, revelou ao "CorrelO
do Povö/l que foi conclu
ída a primeira etapa, que
compreende as furidações
onue foram inveSTIdos
Cr$ 300 milhões, arreca

dados integralmente jun-

-4fT
EMBRA. rI iR N'

02714-00··42-2

AGENCIA COSMOS
VIAGENS LTOA.

PAS"AGENS E EXCURSÖES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Aéreas, Rodoviárias e Marítimas. Reservas de Hotéis e Locação ele

Automóveis.

CONSULTE-NOS, POIS SEMPRE TEMOS AS MELHORES
.. OpÇOES E CONDIÇOES.

f_ua !; '1:Ôl'l;O Tobias, 50 " 1° andar Fones:�(0473) 72-0520 e n-t'm9

Jaraaué do ,Sul Santa Catarina
.
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Edital 14.630 de 27.11.85. pr.oclam'IS da Casam.8nto lania Riegel Laube.
Ademir Duwe e Elia Här-

.

.' .

,

Edital í4.641 de 03.12.85.
chen Altamir da Silveira e Ar..
Ele, brasileiro, solteiro,' MARGOT AI>BlJA OllUBBA LEHMANN, Oficial do R'if- lete Massen
industrial, nétural de Ja- gistro Civil do 19 DiIirite da Comarc:a ã. laralUá do Sul. &- Ele, brasileiro, soiteno,
raguá do 'Sul, domrícillado tado de Santa Cataria&, BrMiI, ,_ -- (tue compareeeram em íotógraío natural Je CriCartório I!Itibilldo .. _I ,...... pela lei, a fim se se

' ',� I-

e residente em Río da Luz, habilitarem J)at'& eu&r. OI 'el: ciúma, neste Estado, do-
neste distrito, filho de de Raul Kroeger e de EI- Joio Pereira da Rocha e miciliado e residente na

Adernar Prederíco Duwe vira Haneman Kroeger, Esalr da Silva,' Rua 25 de julho, 661, nes
e de Ingrid Kreutzfeld Du, Edital 14.633 de 27;11.05. Ele, brasileiro, solteiro, ta cidade, filho de Antó
we, Ela, brasíléira, 501- Díonísí« Heller e Maiall auxiliar de vendas, natu- nío Soveral da Silveira e

teira, industriária, natu-. Friedrich ral de Taió, neste Estado, de Ladír Henrique da 5,1-
ral de Jaraguá do Sul, do- Ele, brasileiro, solteiro, domiCiliado e residente veíra. Ela, brasileira, sol
miciliada e residente em índustríárío, natural de na Rua Felipe Schrmdt, teíra, operária, natural de
Rio Cerro I, neste distri- Corupá, neste Estado, do- 26, nesta cidade, filho de

.

Rio do Sul, neste Estado,
to, filha de Erícs Härenen. mícílíado e residente na Antonio Pereira da. Ro- domiciliada e residente na

e Frieda Behling Härchen,' Rua Francisco HI1lichka., c:ha. clt YQland,a Ronch1. Rua 25 d.e julho, 601,
Edital 14.631 de 27.11.85. 181, nesta cidade, filho de Ela, brasileira, solteira, nesta cidade, filha de A-

, Cópia recebida de Blu- Vitalicio Wieeani Heller comerciantel natural de cacío Masson e de Kann
menau, neste Estado. e de Adelaide Heller. E� Massaranduba, nesta Es- Masson.
Jorge Luiz Rosenbrock e la, brasileira, solteira, in- tado, domiciliada e resí- Edital 14.642 de 03.12.85.
Silene Berns.

. dustríáría, natural de Ma- dente na Rua Epitácio Walter Evaldo Francisco
Ele; brasileiro,. solteiro, rechal Candida Ronden, Pessoa, 2.025, nesta cída- Sonnenhohl e Madalena
bancário, natural de Ja- Paraná, domiciliada e re� de, filha de Alvaríno da Hertel.
raguá do Sul, deste Esta- sidente na Barra do Rio Silva e de Rosa Fagundes Ele, brasileiro, .solteiro,
do, domiciliado' e resí- Cerro, neste distrito, 1i� da Silva. do comércio, natural de
dente em Jaraguá do �iul, lha de Selmiro Friedric:h Edital 14.638 de 02.12.85 .. Jaraguá do Sul, domícilí-

.

filho de Celso Rosenbrock e de Lucilda 'Angelina Si(lionlro Pereira e Mary ado e residente na Rua
e de Alice Filomena Ró- Príedrích. Angela IOsner

.

Júlio Pedrí, nesta cidade,
senbrock, Ela, brasileira, Edital 14.634 de 28.11.85. Ele, brasileiro, solteiro, filho de Lothar Carlos EI
solteira,' industriária, na- Fino Gnewuch e Uria comerciário, natural de nesto Sonnenhohl ,e de
tural deste Estado, domí- Sjöberg São Bento do Sul, neste Elvira Schulz Sonnenhohl.
ciliada e residente na R. Ele, brasileiro, solteiro, Estado, domiciliado e re- Ela, brasileira, solteira,
São Vicente, 207, em BIu- pedreíro.. natural de h- sidente na Rua Procópio bancária, natural de Sch

menau, neste Estado, fi- raguá do Sul, domicílía- Gomes de Oliveira, 538, roeder, neste Estado, do
lha de José Bems 8 de do e residente em Rio da nesta cidade, filho de J0- mícíliada e residente na

Angelica Teixeíra, Luz II, neste distrito, Ii- sé Candida Pereira e de Rua João Doubrawa, 101,
Edital 14.632 de 27.11.85. lho de Alberto Gnewuch. Lídia Pereira. Ela, brasí- nesta cidade, filha de Her
Deodoro Szírkowskí. e e de Francisco Kreutz(eld leira, solteira, operaria, bert Heínrích Arthur
Hanelore Kroeger. Gnewuch. natural de Gaspar, .ieste Hertel e de Edi Berta Pa
Ele, brasileiro, soltelro, Ela, brasileira, solteira,' Estado, domiciliada e re- ulina Zils Hertel.

'.

operador de máquina, na- operária, natural de Jara- sidente na Rua Procópio Edital 14.643 de 03.12.85.
tural de Jaraguá dq Sul, guá do �ul, domiciliada e Gomes de Oliveira, 53;1, Mário Candido Medeiros
domiciliado e residente residente na Estrada Ga- nesta cidade, filha de Arn- e SônIa Regina Campre
em" Estrada Garibaldi, ribaldi, neste distrito, fi- brósio Kisner e de Os- gher - Ele, brasileuo,
neste distrito, filho de A- lha de Paulo Sjöberg e valdina Spengler Khmer. solteiro, pintor, natural
lex'andre Szir,kowski e de Alida Trettin. Edital 14.639 de 02.11.85. de Jaraguá do Sul, domi
de Josefa Luy Szirköwski. Edital 14.635 de 28.11.85. Jósé Altair da Silva e ciliado

.

e residente na

Ela, brasileira, solteira, Marlon Mozar de Souza Nair Mathias. Rua João Januário Ayro
operaria, natural de Pre- e Marili Rodrigues. Ele, brasileiro, S'oltelro' so, 262, nesta cidade, fi
sidente Getúlio, neste Es- Ele,' brasileiro, solt3iro,' comerciante, natural de lho de Jorge Cândido
tado, domiciliada e rest- comerCIano, natural de Guaramirim, neste Esta- Medeiros e de Pedra Can
dente na' Rua Berta Vve- São Bento do Sul, nésté do, domiciliado e resi- dido' Medeiros. Ela, bra

ege, nesta cidade, fi.iha Estado, domiciliada e le- dente. na Rua Epitácio sileira, solteira, comerci-
sidente na Rua Hems Pessoa, 2.025, nesta �ida- ária, natural de Jaraguá
Mahnke, 156, nesta' cida- de, filho de Alvarino da ao Sul, domiciliada e re

de, filh� de João Mdnoel Silva e de Rosa Fagundes sidente ein Santa Luzla,
de Souza e de Anita Neil- da.Silva. Ela, brasileira! neste distrito, filha de
zke. ,Ela, brasileira, sol-' solteira, do lar, . natural Waldemar Campregehr e

teira, operáíta, natural de Jaraguá do Sul, domi- de Tereza Arilda Mor::üra
'de Jaraguá do Sul, domi- cHiada e residente:::la Rua Campregehr.
ciliada e residente ,na Roberto Ziemann, 9135, Edital 14.644 de 03.12,ô5.
Rua Heins Mahnke, 1:561 nesta cidade, filha. de E� Luiz Carlos Monteiro e

nesta tidad�, filha de rich Mathias e de Erna Wilma Luiza Sanson Cor
Manoel Rodrigues e <ie Jung Mathias.

.

rêa - Ele, brasileiro, sol
Mafalda Rodrigues. Edital 14.460 de 02.12.65. teiro, técnico mecânico,
Edital 14.636 de 02.12,85. Cópia recebida do cartó- natural de Florianópoli.s,
Geovani da Silva e To.. rio de Guáramirim, 'leste neste Estado, domic:liaJo
nildes Marisa 'Pereira Estado. e- residente na Rua Anto
Ele, brasileiro, solteiro, Evaldo Manoel Mariano e nio Carlos Ferreira, 575,
operário, natural de Rio Vali Maria L(\ube. nesta cidade, filho· de E
do Sull neste Estado, do- Ele,\ brasileiro, soltei,o, lai Aparlcio Monteiro e

miciliado e residente na motorista, natural de B1.f-· Marli F. Monteiro.Ela,hra
Rua Itajaí,'. nesta cidade, ra Velha, neste Estado, Fraga Monteiro. 'Ela, ura
filho de Gilson Máxim'J domiciliado e residente na sileira, solteira, auxIliór
da Silva e de Dalci Te� Rua João Pereira Lima, de escritório, natural de
rezinha da Silva, Ela. em Guaramirim, n.Estado, Jaraguá do 'Sul, domle!
brasileira, solteira, do \ar,

.

filho de Manoel João Ma� liada e residente na Rua
natural de Jaraguá do fiano e de Maria Prall- Rodolfo Huíenuess�er,
Súl, domiciliada e resi- cisca Mariano. Ela, !Jra- 422, nesta cidadé,' filha
dente na Rua João Car- s\leira, solteira, do 1&1, de Andy Lopes Correa e

los Stein, nesta cidade, natural de 'Maripá, Para- de Cristina Sansan
'

Cor
filha de Olavio Gonçal- nA, domiciliada e residen· rêa.
ves Pereira e de Terf'� te .na Ilha. da Figueuii, E "ara que CAetlUe ae CfJllne_

Cardozo da Silva Perelra. neste 'distrito, filha de
cimento de tod.s, mnmiei pa\-

Edital 14.631 de 02.12.85. Gerhard Laube e de Me- :: :'r�6ri:��nJ:i!:�á �f&:J:

_'.
, cou.íÖ ta. 'p.o...

",.

------------��----------------_------------------------��
,Jar,agu�do_Sul _ Semana cJ� 07 a 1'3- de d,ezemin-o' de 1985:

Fazem anos hole: 07. '

, Sra. Carmem Rozza FUQel,
Srta. Cíntia Chíodíní. Lu
is Carlos Chaves, Nilson
Enzelmann, Elsa' F. Loe
wen, Sueli Volkmann.

Fazem anos Domínao
Márcio Ademir Bortolini.
Dia 09 de dezembro
Sr. bUQênio Rossio, Már
cía Mana Bortohní, Vau
neide Snnzhen, Sueli Ma
rínse Voíkmann,
Dia 10 de dezembro
Wender, filho de Ernaldo
e uena Bartel.
Dia 11. de dezembro
Sra. Cecína brschmQ Mah
nke, em Samos; . Beatnz
Cnstina Grosskopf, em
JomvlHe, Sr. Herbert Pa
ulo Luiz Marschall, Sr.
Rudoíí Hírschteld, em S.
í-auro. kennda B. Kam
Chen, Jackson Aben Cor
rêa.

D,a 12 de dezembro'
Jean Gínardi, nino de Ti
azo e J\1anstela Almeida
Luz.

Dia 13 de dezembro
Sra. ,kosane bichstaedt
!<.ma, em Petrónons-k.L,
Sra. LUCIa Mana Meier
ha,nack.

'

Lha J:.'d ue seeemnro
Koger, runo ue Carlos
U\ie.loeI de Castro.
lha U,j oe novembro
J..Jan�ell, tuna ue Adernar
,lv.lanal Krecscnmer, Lí
Qia. Illha d.e Arno (Ceci
ha, Vvntholt.
lha Oa oe novembro.
VVUivans, luno de Ro
aOHO (Liarice, .l:'"aQundes.
1h.a U6 oe novembro
Llaonel, lllho de Kobson
IKo'sane) lJornbusch.
lhà UI ·ue novemoro
kOQer, li1ho de Alvaro
u:!aenu) VOlani.
V,a UU de novembro
Jenitier, Who de Milton
(l1dal Stephani. ]{oseIen9,
filha de AlCIdes (Sueli)
fuechter.
,DIa Oy de novembro
bauardo, filho de Tarci
sio (Marilse) Motter. Dev
se, li1ha de Sebastião· (A-

.

denisia) Flor da Silva ..
.

Héllén, filha de Ezeouiel
(Janete) Casas.
D.la 10 de novembro
José, filho de Celeste (Ro
semarlil Fussi. Marise,
filha de Roberto (Car
mem) Hübner.
DIa 14 de novembro
AnQela, filha de Airton

.- fBernadete) Borba. Daesv.
filha de Osmar fRosune )
Müller, Elisiane, filha de
José (Erondina) Franzner.
Daiana, filha de' Jandyr
(Ilsa) KrueQer.
DIa 15 de novembro
Thaina, filha de José(Ma�
ria) Corrêa.

FALECIMENTOS

Dia 08 de novembro
Norberto Maurer, 52 anös.
Dia 12 de novembro
Una Hardt Raasch, 86 a.
Dia 17 de· novembro .

Tissiane Aparecida Gon
çalves, 01·dia.
Dia 16 de 'novembró

.

Paulo MaVêr, 67 anos.
Dia 23 novembro

.

Luiz Matter, 62 anos.

HABITACÃO EM

DISCUSSÄO

.

Estiveram. 'em JaraQuá
do SuL há dias passados
Francisco Jósé POffiveu:
assessor do BNH e Ernani
GamborQi, diretor de o
perações da COHAB/SC.
discutindo com o GrUDO
de Trabalho da ACIJS e
Prefeitura, o problema da
falta de residências. Duas
alternativas foram estabe
lecidas como viáveis, a
primeira, o financiamento
das habitações em coniun
to.s oU: blocos de aparta
mentos para auem perce
ba até 5 salários-mínimos
e o financiamento. dire
to. via coordenação das
empresas, inclusive, a
auem possua terreno. I
nicialmente a comunida
de deverá selecionar á�
reas d:propriadas para a

. finalidade .• Se a comuni-
da�e entrar com o terre
no a COHAB .

se encar
reQé;lrá da implantação de
toda a infraestrutura, sem
repassar seu· custo aos fu
turos mutuários.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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R�B. OFICIAL ABRE MATRICULAS PARA 1986.

o Divisão de Admíníetracão de Ensino -da 19a U
nidade de Coordenação Reztonal de Bducacão, co
mumca à comunidade em zeral aue a matrícula nara
os alunes do pré-escolar, 1° e 2° zraus. .estará 'abe!ta
àté o dia 15 de dezembro, nas escolas da rede oficial
do EStado. No período de 02 a 06 de dezembro acon
teceram as renovações das matrículas nara o nré-esco
íar elO !Zrau; de 09 a 12 - renovação de matrículas Da
ta o 2° zreu: de 09 a 14 matrículas novas do pré-escolar
é 19 �rau e, no período de 13 a 15. até o meio dia. ma
fríeiâas novas ao 2° IWiU.

ESCOLA DE MÚSICA' ,

A Escola' de Música da SCAR realizará nos dias
11, 12 e 13 de dezembro, das 9 às 12h e das 15 às 18
horas, .matrículas para 86, íunto a Casa da Cultura,
na 'rua Amazonas, com entrada ao lado de Parafusos
Ewald. As matrículas de alunos novos serão feitas so

mente no día 13. Para o próximo ano haverá maior
número de vazas do que este ano.

Paroqnia São ·S8bastião
INFORME PAROQUIAL DE MISSAS

_ Dia 07 de dezembro � sábado
.../

Matriz São Sebastião 19h.

Dia 08 de 'dezembro - domingo
Matriz São Sebastião 9h - 19h.

Neste domingo não haverá missas nas comunida
des da periferia e do interior em virtude lia ca-

'

minhada vocacional" ao RIO MOLHA.
A CAMINHADA VOCACIONAL AO RIO MO
LHA sairá do Posto Agro-Pecuário às 6:3011. da
manhã com missa na chegada ao Rio Molha. I,F
MA DA CAMINHADA: "Venha, eu preciso de

você pata construir a paz".

Posto d8 Vandal ��arcatto
Chapéus, bonés vizeiras, camtaas, sherts, berm '.

das e cordas.
Ern frente à fá'brtea. Am.pl. 88tac-il)llamento.

ADVOGADOS'
AURILENE M� BUZZI

LEONEL PRADI FLORIANI

Questões de terras - acidentes de trãnsíto - in

ventários - cobrenças e advocacia em geral.

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

NA " (i}N lilAiYIA

CI'fI GOU A

CONCESSIONÁRIA HONDA DA REGIÃO. CO
MftCIO DE MOTOS, ASSIST:fiNCIA TECNICA

E B0UTIQUi HONDA-WAY.

INTR� NBISTA
-

H O ND À DA MENEGOTTI

MOTOS J! 'Â.IA pILOTANDO A SUA MÁQUINA.
;> \ alia ....M. PIIdl..., 2. (Rodovia BR-280)

.....24tH . ..., Jarapj elo 1,,1 _ lIC.

Enfusiasm.O' 8 participação, o sucesso da Facaja-85
Cobriu-se de pleno su

cesso o 9° Festival Jara
guaense da Canção, sex

ta-feira e sábado últimos,
no Ginásio de Esportes
Artur Müller, que apa
nhou um bom público,
que vibrou e aplaudiu as

apresentações e o show
do Musical Arco Iris. Na

cate-goria interpretação,
onde foram observadas a

apresentação, interpreta-

cão, postura- de voz, qua
lidade da música e ex

pressão artística, o ven

cedor foi novamente Car
los Schmitz, com "Não
diga nada".. em segundo
a dupla Gunther Pech/
James Planinscheck, com

"Era um garoto que ... ".
em terceiro Rosemery
Pett com 'Escrito nas Es
trelas", Lilian Tomazellí

.

em quarto com "De vol-

Bibliotecárias
[ormem - Grupo

Estudos
O 3° Encontro de Res

ponsáveis por Bibliotecas
Públicas Municipais, re

alizado em Jaraguá do
Sul,

.

semana passada, a

tingiu as suas finalidades.
Nos dias 27 e 28, no Sa
lão Cristo Rei,

.

o curso

de confecção de bonecos
e fantoches e como dra
matizar estórias infantis
alcançou boa frequência.
Um total de trinta e 11m

municípios estiveram re

presentados e no dia 28 à

noite, foi decidida a reali
zação, no mês de agosto
de 1986, em Porto Ale

gre, do Encontro de Bibli
otecas Públicas e Escola
res do Cone Sul, sendo

que no dia 29, no Centro

Empresarial, uma çxpo�i
ção sobre bibliotecas pú
blicas abriu o Encontro, e,

posteriormente, a Presi

dente da Comissão Brasi
leira de Bibliotecas Públi
cas e Escolares da Fcbeb,
Walda Antunes, palestrou
sobre o tema

.

"Biblioteca
Pública e o Estudante",
seguindo-se avaltação rlR

1985, relatos de experi
ências e planejamento pa
ra 1986,

-

GRUPO DE ESTUDOS

As bibliotecárias

NOSSO DIRETOR PENSA DESLIGAR-SE DO PDS

Embora sem confirmação do próprio, ouvi
mos um "zum-zum}' que ganhou as ruas, se.gun
do os quaís nosso

_
Diretor pensa em desligar-se

�o diretório 'local. Não é nada com o PDS daqui.
E com o desempenho do partido à nível estadu
�I, que não tem força junto do governo, para a

tender reivindicações feitas a longo tempo, a

provadas mas não executadas. A frouxidão que
campeia no PDS, depois das últimas eleições tor
nam tudo insuportável.

Com 11 ida de 'Octacílío para o Tríbunal de
Contas, perdemos<> elo de ligação com o gover
nador. A recente saída de Udo Wagner da Fee,
'enfraqueceu a representação jaraguaense e ficou
empobrecida a cultura catarinense. Se se con- J
firm,areIn os rumores ora comentados, um vetera
no soldado a menos na lula pelo bem estar do
município, onde tem assinalados serviços prestados
à comunidade, à admínístração executiva I,'! le
gíslatíva, à cultura e ao povo como um todo. O
que está acontecendo com o PDS? A hora é de
união e não de divisão! Está-se a ver que neste
governo os polítícos não tem vez mesmo.

de

Jaraguá do Sul (em: nú
mero de cinco, além de
uma estudante de bibho
teconomia), reúnem-se no

próximo dia lO, às 20 hs,
na Biblioteca Municipal
"Rui Barbosa", para foi
mação de um Grupo de
Estudos que objetiva. 'o
direcionamento do traba
lho das mesmas, voltado à
comunidade e ao estudan
te.

de

ta pro aconchego e em

quinto lugar sua irmã
Duke, com a jnúsiG& "Pe
quenino cão". A melhor
torcida foi pará Carlos
Schmitz, Aírton Petry, A
marildo Borba e para Chi
udia.

Já na composição, onde
o corpo de jurados ob-
servou o enredo, letra,
melodia, arranjo, inter-

pretação e apresentação,"
. foi vencedora Elisabeth

. Müller,
.

com·, a música
"Eu sou original", em 2°
Ignácio Arendt com " I

maginação", em terceiro
Ubiratan Seixas de Amo
rim (Biguaçu) com "Con
traste", em quarto Ricar
do Sobrinho com "Delin
quente Juvenil" e na quin
ta colocação Levi Perei
ra da Silva, com a músi
ca "Jeitinho Brasileiro".
A melhor torcida foi pa
ra "Contraste".

A entrega da premia
ção aconteceu durante o

baile do Fecaja, no Grê-
mio Esportivo Juventus,

Compre seus materiais de construção na

Arte Laj (! J araguá
o material .de construção

A melhor laje da região

e agora também com todo

Visite-nos

ARTELAJE JARAGUA
LTDA.

Rua Exp. Antônio Carlos
Perreira, 850 - Fones 72-
1011 e 12,..1292. Jeraqué
cio S.ul - 5C.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIODQ POVO NA DIRETORIA D� 'ABRAJOR�I,E� Rio, da LuzI tem a melhorhorta do" :Municí-pio,
c

, -

Com a presença de maís de uma centena de diri- Desenvolver práticas a

gentes, de empresas jornalístícas de dez Estados da grícolas
'

resu�t�ndo. .
_

na

Federação, onde funcionam as ADJORIs, a ASSOCIa- melhora .do. hábito '3.hm\��
ção Bresíleíra dos Jornais do. Interior realizou jia 25, tar, c�ltIva: e. pro.d'.lz�r
nó salêo nobre da Associação Paulista de Imprensa, hortaliças, �ncutlf na cri

em São. Paulo, assembléia geral, onde foram díscuudos anca o. CUltIVO. co.rre�o c o

assuntos os mais diversos relativos a atividade c on- uso das mesmas, sao al

de, também, elegeu-se a nova díretóría. A chapa o.e guns dos objetivos do

consenso aprovada e eleita, tem na presidência o Co.n�urso Hortas ESCola)

jornali'sta João Baptista Santos da SilVéil.l' direto.r de res .A. ��lho.r Ho.rta do

liA Tribuna Regio.nal", de Santo. Angelo. (RS). �anta MUmClpI?, .

encerrado

Catarina está representadã na no.va direto.ria da A- quarta-feua, dIa 4, com

btii}o.ri, através do.s jornali$tas Darcy sçhuiz, je "O a revelação �a vencedora

Celeiro" de São Miguel do Oeste, eleito. vice-presi- e a premiaçao. às melhú

d�nte; Sílvio. Rangel de Figueiredo., da "Gaze�ä do. res, realizada no ':::entro

Vale" de Gaspar,' co.mo 2°'secretário. e Flávio. José ßru- �?t�r�sco.lar de ,�o Grau

gnago., do. "CÇ>rreio. do po.vo." de Jaraguá do. Sul, '_0- Mano Krutz�ch , de cu-

,
mó 'membro.-suplp.nte do. co.nselho. fiscal.

Eletrônica
MENDONCA

ASSISTENCIA TV, VIDEO CASSETE E
.

VIDEO GAME

[Posto autorizado video game Daclar e Dtsmac.
,

Transcod1f1cação de videos Importados.

Rua João Marcatlo, 179 - Fone 72-2128
Jaraguá do Sul.

,

I
i �

PERSIANAS • BOI • ESO. DE ALUMINIO

',.� __R�_A....JO_�_IL_!'.;.;,;''_839_�_jA_�_AG_U�_D_O_?'_L._SC_• _

FONE: (0473I72.G1195

Persianas horizontais e verticais,
'box para banheiros,
divisõe!j, toldos; portas sanfol}adas, luminosos

e serralheria em aluminlo.
Co.nsulte�nos( Fone", 72-0995

j

MARSCHALL POLIMENTOS
I'

.. A especialidade está
nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

""C;"o..<--...-r.Laf)ogem, limpeza de
lttos e esto/amentos.

Riui CeI. Procópio Gomes de Oliveira, H'Y
Jaraguá do Sul/SC

O presidente do Clube de Diretores Lo.jistas ,(le

Jaraguá. do. Sul, Luiz José Nico.lo.delli, lanço.u na qu:ar
ta-feira, na reunião.-almo.ço. mensal, a idéia de se pro.
mover no próxhno ano., durante o. perío.do.' de baixo.·
comércio. a "Semana do Freguês" o.ll "Semana do Con� .

sumido.r", a exemplo. do. que fazem asso.ciados de clubes ;No.ssa
congêneres do. imeriol paul:sta, co.m--o objetivo de a� -ta duma
trair a clientela para os pro.dutos em promo.ção. O as--:,sa de ti
sunto voltará a discussão. nas próximas reuniões, 'nat- <e :variad

A vencedora do con- cadas para 15 de janeiro e 13 de fevereiro., de ,'lco.�'do vaso De

f
.

M'
-," com Nicolodelli., para quem, o. ano de 1985 foi bom, dos elesl

curso OI a7'c' a '-,Cl!l1Jl.-. . ,

ke, do. Co.légio Estadual para o comércio de um modo gerâl,' co.m aumento. o.riginar
Holando Marcellino Gm- e melho.ra nas vendas com perspectivãs de contmui'- Evo.límos

çalves, que ganhou como clade ne próximo ano..
-- ,_

miescos,

prêmio. uma bicicletd; em Jo.mo.s C
.

segundo, Karim Henning, Ele destaco.u o entrosamento da classe, a' umão.

do Colégio. Divina Provi- dos lo.jistas, gar<lJitindö, assim; o. pleno funcio.nam.�nto

dência, que recebeu uma
do CDL. Na reunião. de quarta-feira fo.i discutido 'o.

máquina fo.tográfica c em
ho.rário. natalino., que co.meça na segunda-feirâ, ässlm Testem

terceiro lugar, o aluno A- como o co.ncurso de vitrines que teve. as inscrições' todo. o B

demir José Buttendorf, do. prorrogadas até o. dia 5 e que _na sequência, as me- p�nhadas
Co.légib Estadual Abdon lho.res serão. premiadas, após o. jul2amento que está' pàra co

Batista, recebendo, co�o.
sendo. feito. Foram poucas as l.ojas inscritas.

"

tÕes] de

prêmio., 'um, agasalho.. t<?: A. Lo

POUCA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO
. OrganiZa

O Colégio Holando DE VEREADORES EM jARAGUA DO SUL rounhas

Gonçalves, onde estuda a
,artioulad

vencedora, foi agraciado A' A
nha.

, ssociação dos Vereado.res do. Vale do Happ- ."
.

com uma máquiu:l le 08- (A ) 1 'bcu ;vevi, rea izo.u no sa ado, dia 30, o. enco.ntro. de P a aj as �$s(lascrever,. por entenclu o.s encerramento. das atividades do ano., nas, depedêneias refl:�ivas determinarpromoto.res que foi ftm- db Cbntro Empre,sarial de Jaraguá do Sul. HOllve' .

IDd t I t·,
- F '

po.r SI quáts �ão. •

amen a sua parIClpaçao. IIluito.!, po.uca particip.ação. do.s vereado.res, o. que fo.i
o.s �fato's

' .

no Projeto Integl;ação Es- I
tamente o

colas x Empresa. Howe- amen�ada pelo presidente Ernesto Felipe. Blunk e de
que isso para, o

Jaragljlá do. Sul, como. município anfitrião" so.mente f t d i pfi,�nara-ram agradecimentos mú- três cpmpareceram. Apesar da 'baixa frequência, .ÍJ f.:n- dU urol·vro ida;. r\tl'a'ltuos e elo.gios a MariwI, cQntrq foi produtivo, onde o. ex-vereador Emíli0 da
o. o. 1 -<

por proporcio�ar aos es- Silva,;o mais antigo da região, préstou depo.imento. 50- à�?'�V")�;
tudant�s do. 2 gra.u l�m bre a� dificuldades da S4a épo.ca, ao passo. que (J vi-

'

Co.nheclmento. malS pIO- ce-presidente da Uriião dos Vereadores de Santa Ca-· ttame�.4."nJUhsO_.fundo da empresa
. lO l·a"· ; '.

" grande ê
• .

.'
, �

-

tarina, Hélio. Machado.,' de, Ituporanga, falou sohre a .

mOtte�dhlde das vf.ar:as �- no.va sistemática de cálculo. dos subsídios dos. yereddo� .��qd�·ri�a 'erá !:er

por um a es pro ES�üna�s res. : ' _". , ,.,' ,

.

_ ,':_ 'J
das T��s-

que o.ferece à comunidade
1

. temunha9 eöv:â (m

e aos estudantes. A Telesc, atravé:s da sua diretoria' de o.peraçõ�� e Jaraguá d e dilranté
da superintendência do Distrito Norte, com sede em dezembro, �á "\mpiá
Blumenau, mo.stro.u ° que é a empresa, a SUa es1.ru- atiyidàde 1ta ��s !fl"
tura organizacional, e o.s pla.nos e metas pata:o. ;VaÍe re�, oca -que e.;

do Itapo.cu, nos proximC?s anos, ,assun�o.:�ue. 9:e§t�cé!.: -,xeqlplarel Uvrq (:siaol

mos na primeira pá2ini. delta 'ediç!o.. O 'pró�Ílp.o sn- mo; diSPO , a� iut..,
contro. da Avevi será., no ·di1l 8 ,de fevereiro.í em, Mi:lsga- ressados, lu � $l.
randuba.

' ' '
-_. ,
". , .• -J • �'"

,�es..

JeOY' lügalll
livro
está reple
ade imen-'
reendentes
coisas vi
'eram to
onde se

humano.s? .

ima,is 51-
o. u

E �!á que
iIlÍPürt;t?

,bro' mais
m i I

J'eQvá, em
tarão. ('m
campanha
ta"�s ques-

o. Sr. Rena
rta"voz da
das Teste-
.h um elo.s
.à Ç:anip�

A diretoria da Ma \·lso.l
,

,cnfirmo.u que no pró\: " .

ano, além do 2° grau, i
rá estender o pro.jeto t�m
bém ao� concluentes elo
10 e 3° graus.

PartiCipe da nossa ed1-
çio de Natal que cir
culará dia 23. Faça a

sua mensagem.
Ligue para 72-0091

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
,

JARAGUA DO SUL
'

IlDllAL 1)E ÇITACÄQ :

O PJutOJ; Carl�s André Moreira, JUiz de
,.

Dlreit�
ua ",' vara ua \,;omarca ue "al'aRua ao �Ul, I:lstaao
ae ,:santa �alannö, na lorma· aa Lei, etc. • •

. ,

l'�L. :::'Atl.t.K a tonos quantos o. presente edital de
cnacao, com o. prazo. ae ;,U tmncai mas virem ou
ceie connecnnemo tiverem e imeressar nossa,
que, po.r, pane ae ALLiK Li.t.�Jj;::'lU MUKb i 1 i e
UUbt.t. l'l.UKiANI lVIUK.t.'f II, brasueiros casados
resiuentes e uomicinaaos na cs[raa� HarJUC�
Hanse. .nesta crcaue e co.marca, auaves ae &E::U
orocurecor, acvoaauo DK. KCH'4ULUU IViU.K.AJ.�A.
10.1 requenaa a açao. de USULA!-'iAU .N� ':Iuo. Da
ra aqUls.tçao. aas Se2:Ull1tes areas: 11 um ten�J.1O

ru�al sem be:Qleno.nas. co.m a área de 8.rol,lJO
ms:.l, dIStante llKm ao. cemro. da Claaae de Idia-
2'U.a do. ::SUl, sltuaao. no. laao. Impar aa .ristraa� qUe

.
U2'a a V ua ae Nereu kamo.s a bstraaa ltaDOCú
Hansa. neste munlclPlo., lazendo. lreme co.m �5.
UUm c::o.m a bstraaa antl2:a que li2:ava Nereu Ra
mos a .t.straad ltapo.cu Hansa, travessao. ao.s íun�
aos co.m I/O.uOms na mar2'em esqueraa do. kib
ll.ripo.CU, estremando. no. lad.o.· direlto co.m JJ,OUms

-

_� ........ - .. __ .., _n·...._. "".,:."".

A
jo ato. tomarem parte eu- Po� v.!=..dor� a. ,�� nttoloil
torídades, . educacionats . e ía Isoleda Rio. da Luz:,:l�., qUando
ligadas a agrícultura., • re-' que recebeu a premíacão.. entrega
presentadas pelos' extensi da Souza Cruz' e·: Meta-: exposí
onistas da Acaresc. ' lúrgica Menegottí.' q.egun�

-

retoría,
O Conçurso foiIancado

,

do. lugar a Escola I: Vila liiski.
em maio. e encerrado no Chartres, recebendo .:"� dente B
dia 31 de outubro. Dele prêmio. da Câmara, de-Ve-c 2() secrs

participaram: 29 escolas, readores e na te·iceira' �(>.. '_t:�so.ure·
das quais 16 estaduais e locação as EEI! Jaragué 'lando. S
13 municipais, env0.1,ven- 84, Duque, de Caxlds ,e ,Jo.sé Ra
do diretamente 973 alu- Rio. da' Lu� VifóÜa.

, qs' 'ÃUbert
nos, 31 professo.r�s e as pr�miQ.s fptiim dPiido,s p�- ,duinQ
merendeiras. Duas visitas lo. B�sc, Nßves S.A. é Ran. -tônio.
de avaliação., em' 'lg,)sto. CP do. Brasil.' :�' Cprvalho
e em outubro, foram rea- de honra
lizadas pela Co.missão, Após a entrega do.s pré- . FUSÃO
fo.rmada pelo. Inspetor mios as Escolàs Iso.lildiiS

Têxtil: Marisol Municipal de Ensino Jú- Rio., da Luz' 1., Vila Chat-

lio Tecilla, pelo.s Sup,�rvi- tres e Rio da Luz H, 11ze�

MICROEMPRESARIOS TEM NOVO LOCAL PARA

prem'i a melho- sores Lo.cais de Edu::::�ção ram apresentação de trÊ�s
REUNIOES Arnoldo. Schulz e Isaura 'bo.nito.s, números.' Um co.-

ra ex

res trabalhos Maria da Luz Silveira e quetel à base de hortali-, tuante,
A Asso.ciação Co.mercial e Industrial da Micro N d' 29 d pela Extensio.nista Soctal ças encerrou a s.o.l.emda-' vel bem

. ,.,

o Ia passa 0., seX- '.1 A Al'''' d b t t t o ada
e Pequena Empresa de Jaragua do. Sul hOle co.m um t f' f' l' d

c a caresc, rene 1 ere- e, as an e prei 1.1
.

e do pres
.

.

....

.

. . ,..... a- elfa, Ol rea lza ü lldS 'nha Boo.s· 'concorrida
quadro. afiSo.clatlVo. de malS de vmte empresas, ,eune- dependências da Mari.sol,

ZI. ' .
'

asso.ciaç
se agora todas as terças-feirasr a partir das 20 hOfils, um coquetel de confra',er- B vendas animam" PcoOmiS ,neoa
.em sala cedida pela direção do Grup? Esco.lar_MUlll-:i- nização. e en'trega dos p ê- '

Oai
-

paI Albano KanZler. Segundo o preSIdente Joao. P�d�o. mios ao.s ve.ncedores do. OS comerciantes .- t� gO$,
, Steil_lbach, a e�ti?ade está abe�ta a to.�os o.s pequ�Ill�s concurso . "Oportunidades
e mlCro.empresano.s de Jaragua e regtao. Neste senh- de ·carreira no setor têx
do.,' apela para que h,aja uniã� da classe, ��is a�fedlta til".- Participaram a dire

que e so.m�n!e atrave,s .da umao. e da partlclpaçao. que to.ria da empresa, direto
Sé co.nsegulfao. beneflcIOs para to.do.s. res de unidades escola-

.

A p�o�ósito,. o. �atarinense Pe�ro. Cas�aes., fo.i e- res, alunos que parti<::i.J�a
leito no. ultImo dIa 2" por aclamaçao., o. pnmeHo pre- ram com as redações. e a

sidente da recém-criada Co.nfederação. Nacio.nal das equipe que coordenou o

A�so.ciações de Micro e Pequenas Empresas. projeto na empresa.

, JmQq,aen!l&' de . Caliaticti1tura \) o-.
u no dia 29r' aaeem1>léi..

'

'o'rdinâria,
provada� al!l contas do biênio. A4/851
as aos associados participantes de

ois ú]t�o.s anos e eleição. �da nova di

ndUZiu, à presídêncía o Sr. Lauro Sto

Cl\rg�s de díretoría são: více-presí-
tprecht,f secretário. Artur R. Ortmann.
alcirCimardi, tesoureiro Rolf Dams, '}.o
r Píccolí, diretor de patrimônio Or

diretor de relações públicas Balduino.
.

nselhp ,d� Pro.prietá.rio.s - Nélso.n Barg,
In.�iß Ribeiro., Werner Scb.üt.ze, Ba]-

VaWlr C��rà.ii C9.ns�lb.p Fis,ca.I- . An

olé "edri( WQlf2.�Jlg Oij:!low, RUQens
eus .Mahfª� e ,Iyo. P��dl. O presidt;nte
.n �.rg. -'

.'

,'MA.t. RONDQN
. ia, {pi, aprovada a fusão. dii Socieda
de Caça e Pesca qMarechal Cândido.

.

o ,pelo. Sr. Amadeus Mahfud, du- --"":':'::------------------

. A SJCO co.nta co.m um patrimônio. r.a- 1 JUJZO DE DIREITO DA COMARCA DE -

.t" I JARAGUA DO SUL
e pá�saÍ'o.s e um quadro. associativo. a- O Doutor Carlos André MoreIra, Juiz de Di.reito

,

o ,"Marechal Ro.ndo.�" tem um imó-: d� Comarca de JaraRuá do Sul, Estado de Sama
.

o à �idacJ.e. De aco.rdo. con;>. a int�nção. I �atanna. na 'lOrma de lei, etc .•.

leitQ, Lauro Stoip.ski, a fusão. JestdS I
l'AZ SAJJER fent resumo, art. 681 do CPC) o se-

d 'd 1· 2'umte Venda em 10 leilão: - Dia 16.l:l.tl5, às
e graR e va ia para o.s associados, I1:UO horas. - Venda em '}.V leilão: _ Ola Jl,12,a�,
n.ç,va asso.ciação., co.m bases fo.rtes e às 09:00 horas, por quem malS der e malor iance

de edificar a tão. so.nhada sede campes- oterecer. - Local: Ed1l1cio do :fórum desta Comar

sta$ amantes da o.rnito.l0.2ia. ca. EXECUÇAO N':' 1.946. - Exequente TARClS10
K,!STER Executado ANTONlO QUADROS. -

BENS A SEREM LEILOADOS. - I':') Um reÍri{!e
rador, marca Consul, cor azul claro, tamanho
normal, em bom estado, avaliado em Cr:!) l.VOV.
000, 29} Um fOJ!ão a Iláz,marca Semmer, de (,uatro
bocas de cor branco, com a lDStalaçao, em bom
estado avaliado em Cr$ 400.000 3';') Um telev.
sor, marca Zennit, modelo preto e branco de 2:4
poleRadas. em funcionamemo, avaliadQ em Cr$
600.000, Total da avaliação Cr$ 2.000.000, - 1,,001
autos não consta qualquer ôilus Ou :recurso ven
dente. - Dado e passado nesta cidade de Jardeuá
do Sul, aos 12 dias do mês de novembro do ano

de mil novecentos e oitenta e cinco. Eu IAdolpho
Mahfud}. Escrivão, o subscre:vi.

CARLOS ANDRE MOREIRA-Juiz de Däeilü
��--------�--�----�-------------------------------�-------

Sorveles PINGUIM;
o MELHOR DESTE VERÃO

Sabor, pureza e qualidade. Sirva-se à' vontade tomando

sorvetes e picolés "Pinguim", em várioS sabores.

'remos também gelo.

Rua An2elo. Rubini, 1119 - Barra do Rio. Cerro (funduS
do Sup. Benthien) • Fo.ne 72�2181. - Jaraguá do Sul.

NÓS temos tudo
para a radar a todos.

Yen a conhecer
a linha Chevror t 6.

, Conheça a linha Chevrolet 86. a mais completa do mercado.
.

Nós temos o carro que você necess� para prae�eras suas exigênci3s.
Seja Monza. Caravan, öpala. Diplomata, Chevette ou M�. você l(Bi saif� nossaloja com o que existe de melhor.

,
Venha ver de.perto as novidac:Es evantaQ8ns deSta nova linha.

Nós temos Planos de� e financiamento façilita'" para você adquirir o seu Che'o'ro!et 86.

'''v. Uel. o...,doro.S1I'7' -

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

Emmendörfer Comércio' de, Veículos Ud�.

com a ,Estrada que li2'a Nereu Ramos à" Estrada
ItdPOCU Jiansa e do lado. 'esouerdo com" '180.00ms,
com terras, ..cl_tl ,Atnbi.,Zi.oílfiennann., valer. Ct$'_",
200.ººO,.:-: �J_ l!� '. ter(.-eno. .rural sem benfeitorias.
com a area _de 9S21,OQms2; 'dístánté 'f1kiíí do.
centr,? -da 'cídadé 'tle'- Jerazuá : do."SUl, situado no
[ado .imear da Estrada aue'·,li2'a Nereu-Ranres à
E.strada . Uapac'ú."Hansa .neste, .munícínío., Jazendo
frente CQIl! ,,9J,ºº:Qls, �9m:" ª' Es.tx:ad,é! a..:nU2'a., -, a�� ,.l!� .

2'ava Nereu Ramos a Estrada Uapo.cu-Hans-a.. tra
vessão dQs f'Unctó's'c1:>il);'42,09Itis" com '(etr<Íi'âö"tEf
Querente Alcir: Genésio 'Morett ir estremando' ne
lado. direito. com 126,OOms., .com a Estradä an't�J!a
e-pelo lado esouerdorcom ,lßl.iQO:::ms... co.m�'&::E�7
trada ,que 112'éf Nereu Ramos à Estrada, Itapocii
Hansa, valo.r, Cr$.200-.000,' :-31 Um' teireno "tural
sem benfeitorias, co.m a área de 4'.826;ooms2," €fis' ,

tante 11km do' cEmtrô da:: cidade :dEi :Janliliuá do
"

Sul, situado no lada par·· da: Estrada aue lilza Ne
n;u. Ra,mo.s à e�traçl.a Ita,ºo.çú.�Ii.?!:p:,sa )le�t�, II!,\.(n�:
CIPJO, fazendo. frente com 6,OOms na marQem ps
querda do. Rio Itapocú, traves_s.ão dos fundos�cblll
40;50m. co.m terras. do' reauerente Aleir Gerté:ü.o
Mor�ttI, estremando. ,:do. lado. direito €om 220;00
ms co.m.a Estrada que li2'a Nereu Ramo.s à .Es
tlada Itapo.cú-Hansa' e p�lo. laél.o esauerdo. com
214,OOms co.m terras do reáuerente Aleir' G�né'
SIO Möretti, valo.r, Cr$ 200.000, - 'DESPACHO�DE
FLS 12 e v�rso.: -. I-R Ho.ie� II-Desii:!no o. dia .� 16-
Dez .. J98�, as 1�:�0 ho.ras, .para a realizacãö da
Aud.Iencla prehmmar d� Juªtificação. de Posse.
1II-.CIte-se co.m �s .advertê_�ci�s,le2'ais. para com:
palecerem a rE,:fenda audl�ncla e se o. auizerem,
conte3tàr a açao, no prazo leQal aUe fluirá da
deCISao. alie declarar iustificada a nüsse, o.s I'on
frontantes e suas, eSno.sas e po.r edital. com o nra
zo. de trinta (30) dias, aue deverá ser nubliCddo.
na Imprensa.Oficial e local é afixado no local

, de co.stume, aos inte.ressadö� ausentes, incertos e
desco.nhecido.s. IV-Clentifique-se por carla "AR"
par� os fins do § 29, inciso. II, do arti2'o. .942 do
�P�, o.s representantes da Eazenda Pública da
lima0., ,do. Estado. e. do. Município. V-Intime-se as

testemunhas arroladas'na iniciaL bem co.mo., ao.
Dr. Pro.motor de Justiça. VI-I-se. JS 8.9.83. ((as)
Sén!io. Luiz Rosa de Bem '- Juiz de Direito. da 2�
Vara. " DESPACHO DE FLS. 42 verso.: - Rh. Para
a realização. da audiência oué se' refere o dt's
pacho. retro.: desi2'no. 0.' dia 05.niarco.1986, às 14:
00 horas. CIte-se., I-se. No.tifi.que�se. Em, 05.1 L85.
(as) Carlo.s Andre Moreira - Juiz de Direito..
�, para que çheQ'ue ao. conbecimento. de todos o.s

,1ll�ereSSa�o.s ausentes, incertos e desco.nhecidos,
•
fOI expedIdo o. �resente. eqil:al. Que selá Dublindo.
l1i:� �or!Da da LeI e afixéYio. no. local de cos'LU�ne,
no. atno do. Fórum,: co.rrendo o nrazo. de 15 -clias,
p_ara co.ntestarem., auerenç�o, a co.ntar da itifülla
,ao. da se�tença auelustificar a Dosse, sob p-ena
de serem tIdos co.mo verdádeiros os "fatos 'alcPd
do;:; pelo.s,autores. Dado. e Dassado. nesta Cidade
de �arali!ua do. Sul, ao.s 11 dias de novembro oe
19R). Eu: Ado.lpho. Mahfucl. Escrivão Judicial. o
subscreVI.

CARLOS ANDRÉ MOREi.RA-Juiz de Direito.

FOft8S=72·0655. e �:72.0060 - .Jalagu� d{)·.s�·j·:;C
�--����---------------------

ß,DITAL .:_

AlJREA ' MüLLER· G,ßUBBA, Tabeliã',
de Notas e Oficial. de Protestos de Títulos. da Coma;ca

,

de Jara�ã do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da"
lei, etc.

Faz saber a todos quantos este edital vIrem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos contra:

Antônio Costa, Av. Mal. Deodoro, nesta _ Com.
e Repres. e Transp. Macajo Ltda., Rua Walter
Marquardt, nesta _ Gilmar Osnl Ludwichak, Rua
O.Uo.�ayer, 381, nesta _ Joaquim dos Anios, Rua
Rlbeuao do. Sul, sn, nesta _ José Rescarolli, Rua
Antonio C. Ferreira, 1012, nesta _ Luiz Carlos
AUfi!'usto, R. João Carlos Stein,sn,nesta _ Maurl
Correa, R. Victor Rosenberll, sn, nestà_
Mafi!'nos Müller, nesta _

Silvio Luiz Klimenkowski, Morro da Boa Vista,
nesta � Vítál Lunelli, ,nesta _ Valdemiro Drews,
Rua Ribeirão Alma, sn, nesta _ Wanda Gurske
Hackbarth. Rua Caminho do 'Morro, sn, Corupá_
Lourival Bier, Rua Bertha Weeae, 317; nesta.

E, como os ditos devedores não foram. encontrados
'e QU se recusaram a aceitar a devida intimação, faz pOr
interméctiö do presente edital para que os mesmos eom

pareçam' neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fini de liquidar o seu débito ou entãó'
dar razão por que o nj;io filZ, sob pena d,e serem os referi-

-

.

dos títulos protestados na forma da lei, ' etc.

ih/Ja'raJ!uá do Sul, O� de dezembro de 1985.
Aur� l\iüßer Grubba • Tabeliã

.

de Notas e

':>ficiaI de Protestos de T'J.tulos -da Comarca de J;do Sul

I
I

• "7
•
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o� Herdeiros da Duquesa
49.HERMlNIO E RACHELB NlCOUNI

Ele llasceu na Itália em 4ata desconhecida.
Estabeleceu-se em Rodeio. onde'Sé casou com Ra
mele, . filha do Isidoro Pedrl, o velho, nascida aos

5.5.1879. Veio morar ein Jaraiuá 10io depois
, uo sogro. Ouviu falar do "Pantuo Mole" e veio
conhecê-lo em 1917. Em 1918 Já Unha comprado
terras, tinha seu ranchinho all onde hoje esta ii
casa do Auríno Macedo. Era todo ele de palha
guaricana e de barro. Ant. disso ele parava no

rancho dos trabalhadores e caçadores, onde está
hoje a-Igreja. No dia 01 de Julho de 1919 fez a

primeira queimada de Santa Luzia e, consequen
temente, a primeira roça. No día 23 de maio de
1922 chegou toda a famiHa, sendo a sétima do
lugar.

São seus filhos: Rodolfo, casado com Otma
Dematê. Foi proprietário e morou muitos anos

nos tundes do engenho de arroz do Rudi; Otílía,
casada com Vicente Sevegnení; Clara, casada
com Luiz Maffezzoll1; Amál1a, casada com Este
fano Noriler (falecida aos 29.6.1949);. Alfredo,
casado com Ursolína Bassaní: Júlio, casado com

Rosália Lorenzetti; Maria ArlgeUnda, casada com

Alberto Taltar Paula, casada com Rodolfo Win
ter; Hílda.. casada' com Eugênio Pedrotttí. Seus

pais moraram muitos anos com ele.
Pelo investimento no "Pantano Mole", com

piou desde o encruzo até o Vergilio Moretti; pe
la coragem de viver aqui tantos anos sozinho;
pelos serviços' prestados aos primeiros coloniza

dores, a comunidade pensa homenageá-lo dando
seu nome à rua que vai do encruzo para cima.

Foi um homem sofrido, simbolo do trabalhador

explorado, mas sempre fiel. Faleceu aos 0-4.11.19
44 e ela aos 22.08.1938. (Próximo Capítulo: Luiz
e Elizabeth Cecattl) .

• FRIGORIFICO G U M Z S. A.

ANO 40
1945 - 1965 �

PRODUZINDO ALIMENTOS COM ®JALIDADE N9ESHIGIENE, COM INSPEÇ:AO. F$DERAL SOB
....
82

FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇcm:S

SPEI IA " elA. LTOA.
SERRARIA :li SERVIÇOS PI TRATOR

Madeiras para construção fi Iil8rvi�s de trator
com profissionais altamente especíalísados.
Rua João Januário Ayroso, 112 _ Jaraguâ Es"

querdo _ Fone 72-(}300 _ Juaguá do SUl _ s.c.

,
EIDplf!endilDenlos

Blumenauense Vai a- Leilão
Segundo edital- divulga- .

do. pela imprensa, será
levadõ' a 'leílãö o terreno

localizado na .rua Exp.
João Zapella, com 2.505

m2, edificado com um '

prédio em alvenaria, per
tencente à Transportado
ra Blumenauense. Duta
da praça 11/dezembn?!85

às 9h ê data do làP'10 -

.

09/janeiro/86, às 9h.,· na

Rua do Principe,"31, em
Joinvill.e. O leiloeiro o
ficial é o Sr. Artbur Hea
rique Carstens.

oBANCOTOTAL.

Ondlor....estinoBlncOdatlelTadl....

mBESC �
. "

Lançamento
More bem. more no Jardim Ana Paulal

.

r ,e

.

Lotes cpam infra-e.trutura eompleta, prantos pera construir o seu lar,
Localização privilegiada no NOVO Jaragua Esquerdo, agora com a pavimentação

facilitando o acesso e valorízando o seu .nvestí mento.

APROVEITE AS CÖN1>IÇO�S ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.

läf.ma_és e Vendas com a garantia e segUl'anll'A de .

Morcotío

f
,
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NI) a a äCI)'III ill1+ZI]
Pundado cm 10 maio 1919. coe 84.436.$91/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn.Prof.DRT-SC
nf1 729 e Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem
bro efetivo do Inst, Hist6rico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator:Flivio José Brognago • DRT-SC n9 214/
84, Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - ORT-SC, n9
l19/84. Redação Administração e Publlcidade: Rua Co
ro�el Procópio Gomes de Oliveira, n9 290 - Cx.Pos
tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.250-Jaraguá do Sul-SC'

Impresso em Gráfica Própria
Assinatura para Jaraguá do Sul ••••••••• Cr$ 30.000
Outras cidades Cr$ 40.000 .

Número Avulso r Cr$ 800
! Número Atrasado' Cr$ 1.000
Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia,
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro

paI Propaganda Representações Ltda.
Kate Jornal é associado a ADJORI/se e ABRAJORl.

Relojoaria AVENIDA
ÂA maia finas iUjllstões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
Dl.lilalhaa o artigos de prataria estão na

REWJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as 'finalidades

AJOr. ta.bém aqaecedores a

.... solar.

Rua Felipe Schmidt,' 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Re1'Sios, cristais,' violões, troféus, medalhas e

aml0s. fines para presentes em todas

as eeasíões,

LANZNASTJUt. fica Da Mal.Deodoro, 164-Pon. 72-1167

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-sé bem com a

moda Ver ã o da

CINDERELA

Vlllte homo A moda cert-a, na Getúlio Vargas
e na Emílio. Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviças' de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nosl

Rua JoinviUe, 1.016 - Telefone 72-1101

Foto L O s S
folelraflai _ equipamentos de eine

foto _ 10m e video.

P.ae 7!-tH 9 1

CORREIO. DO POV'O

• .•HA ti ANOfi

PÁGINA. 11

CONFIRÃ·A HISTÓRIA ...
Bario de ItapoclI

A Associação Atlética Baependl, .. a
tual Clube Atlético Baependl já dis
punha de uma Seção de Tênis, pelo
que convidava seus associados a 10-
marem parte no torneio intimo que se

realizaria em Novembro, em data a

ser ainda divulgada. Os söcíos, de am
bos os sexos, podiam tomar parte,
medíante inscrição num livro que se a

chava na Seção de Tênis. Só agora,
nos anos de 84/85 é que voltou a ler
um Departamento para a prática des
se nobre esporte.

.

_ A imprensa em sua primeira edi
ção de novembro, destacava o dr. Lu
iz Gallotí, novo interventor em Santa
Catarina. Na hora da posse ele teria

perguntado ao ministro da Justiça:
quaís as ordens a cumprir e ele rece

beu a seguinte resposta: li 19 - Não se

deve aplicar dinheiros públicos na

campanha eleitoral; -2'/ - Manter a or

dern e Justiça; 39 - Cumprir as deter
minações dos Tribunals".
_ O Ministro da Justiça, por sua vez,
recomendava a todos os interventores

_ para substituírem os prefeitos que ti
vessem destacada atuação politica por

..

um dos partidos, para maior garantia
da liberdade do voto.

.

_ O prefeito, pelo decreto n9 J3, l�e
1 de agosto de 1945, declarava de u

tilidade pública para desapropriação,
o prédío n9 62 e respectivo terreno,
sito ii Rua José Bonifácio, de propríe
dada da Comunidade. Evangélica.' Le
vantou-se contra a melida uma gene
ralizada repulsa popular, classificada
de violenta expropríação, símplesmen
te uma "utilidade particular" dos de
tentores do poder, para lá localizar um

clube. Como a municipalidade não es

perasse tamanha reação e, an: e a i

minente eleição de 2 de dezembro, o

prefeito, pelo ·decreto n? 71 de 3010
45,

.

tornava sem efeito o decreto 5�.
Mas o Tfbunal de Apelação. já conde
nara a,Prefeitura em Cr$ 40.000,00 de
custas e advogado da Comunidade.
Dai a manifestação tia imprensa lo
cal: "A Prefeitura ficou sem a casa e

o dínheíro!". E tudo voltou à santa paz
de Deus até os nossos dias ...

tê conhecido homem de cinema, rá
dio e televisão, realizava um espetá
culo no Cine Ritz, à convite do Pre
feito e do interesse da TAC. Disse ele,
»ncerrendo a .u apresentação: .. Se
é certo que o Brasil é um grande todo,
Florianópolis é um todo de belezas".

..•HA 20 ANOS

Jaraguá do Sul tinha um novo De
legado de Policia. Desde 15 de outu
bro de 1965 estava à frente do setor
policial o sr. Bmílío da Silva, "velho
[araguaense, cidadão muito estimado
e que saberá corresponder o cargo que
öra vem de ocupar".' Lembrava a ím
prensa as seguidas ausências' do an

tigo títular, mencionando o acontecido
com um menor que foi vitima da
crueldade de um mau elemento, na

Estr. Itapocu-Corupã, em que por pou
co não decepam � sua cabeça . com

um facão. Depois de medicado, não i
lograram regístrar a queixa, porque o

Idelegado se eneontrava fora do ßstado
e o escrivão estava afastado do cargo,
o que causou revolta popular, que!
só velo ao normal com a designaçào
do novo delegado. A agressão ao me-:

nor se deu dia 9.10 e só pode ser re

tltstrada no día 14.10.1965.

...H'\ 10 ANOS

..•HA 30 ANOS

O time presidido por Luiz C. Ris.
·tow, o Senta Púa Boliche Clube, atua
va em Curitiba, nas canchas da AABB
e vencia por diferença de 100 palitos
ao Bloco Morgenau, da 'capital pararia.
ense. Aproveitando a ocasião, . reallze-

.

vam partida de futebol de campo en
tre as duas equipes que acusou o ! c

sultado de 3x3. O Senta Púa era bom
na bola de couro e, também, na de ma

deíra. O grupo ainda hoje desponta
como uma das melhores no bolão dc
Clube Atlético Baependí, "Gut HoL�"
Companheirosl
_ O JORNAL DO POVO, do . nosso

pranteado jornalista Abdon Pöes, C.(
Itajal. completava o seu quadragésimo
ano de existência, sob a edição fi" 1.67-1
Cercado de bons colaboradores, àque
la edíção também comparecia o nos

so querido Sílveíra Júnior com Cl:

coluna "DO MEU CADERNO DE NO,
TAS", lembrando coisas como A�:�:e
sor de Imprensa do Governado.' Kon.
der Reis. Na sua coluna Silveira J!
níor divulgava alguns pensamentos l

frases do Governador e, entre outror j
um relacionado. com o diretor do.CP :

.

vitima de solerte ataque, que não si
preocupou o jornalista, como sensíb.
Iízou o 1 (} Mandatário Estadual, a pon
to de não conclliar o sono reparador
A nota era a seguinte: "Sobre a acu

sação que foi feita ao diretor, de uma

empresa do Estado: "Dei 18 horas pa.
ra que ele provasse a sua inocência e

maís 6 horas para apresentar a sua

demissão se não o conseguisse. Md:'
era um amigo meu e nessa noite cus'

teí a conciliar o sono. Só me tran "ui
Uzet quando tI. me provou a sua íno
eêncía". Grande homem esse Antonio

. Carlosl

_ José Pasqualini era prefeito muní
cípal em exercício de Jaraguá do Sul,
e assinava a Portaria n� 77, de 04.11.55,
nomeando -Paulo Moretti, para exer

cer o cargo de Inspetor Escolar Mu
nicipal, Padrão "l-5", do Quadro Ú
nico do Munícípío, percebendo os pro-'
ventos consignados em lei.
_ Logo após a sua eleição como Go
vemador, o dep. Jorge Lacerda. vísí
tava extra-oficialmente

.

Jaraguá elo
Sul, permanecendo na residência do
sr. Artur Müller, em companhia do de

putado Luiz de Souza e outros políti
cos do munícípro. Na ocasião era a

certada a visita oficial para data a ser

ainda fixada.
_ Frei José Guadalupe Mojica e. a

. entrevistado no Convento dos Fran
ciscanos, na Capital, e o mundíalmen-
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B�CKER RECLAMA A CONCLUSÃO DA BR. 280.

o deputado Otaír Be-
. cker (PDS) ocupando o ho
rário do partido reclamou
a conclusão da BR-280,
antiga SC-30t, que embo
ra seja uma rodovia fe
deral vem sendo constru-.
ida com recursos do Go
verno do Estado; 7d::i>biJ
lamentar destacou [Í !m

portäncía daquela estra
da entre Porto União e

Canoínhas, como rodovia
de integração entre o Pa
raná, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul, cerno

escoadora de mercador.as

para o porto de São Fran
císco do Sul, evitando. o

desvio das mesmas pare o

porto de Paranaguá. co

rno vem acontecendo atu
almente.
Lembrou o parlernen

tar que em recente visita

do Ministro dos Transpor
tes à cidade de Jaragué
do Sul, empresários loca
is apresentaram um me

morial dizendo a impor
tância da conclusão da

quela obra. "Acontece
disse Becker ,- que na o

ocasião, o senador Jorge
Bornhausen (PFL), equivo
cadamente, informou ao

Ministro que a pavímen

tação daquela rodovia
não era da competência
do Ministério dos Trans- .

portes por ser uma estra
da estadual. Esqueceu o

ex-Governador que se

trata da antiga SC-301 e

,atual BR-280, rodovia 1e
'deral portanto".

Becker deu conhecírnen
mento à Casa de um di-.
cio do

.

Ministério dos

Transportes ao' secretário

..-

F010 Cenler . Lida.
Agora sob nova díreção

Revele seu filme a cores e ganhe desconto- de 30%
maís uma ampliação de 20x25 e um álbum, copo

'brinde.

Poto Center - Galeria Dom Prancísco -

-

Sala 05

Miromaq' Equipamentos PI
, .

.

Escritório Ldta.
"

Máquinas de escrever Fadt-Olivetti, Calculadoras Fad&,
Sharp e Oismac, Móveis- Estil e lmalasa, Móveis de aço

Mojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven-

. decores. Oonsulte-nosl
.
Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398,

.em 'Jaraguâ e Matriz na Av. D. Pedro 11, nl? 166
São Bento do SÍll -,. SC.

Lar Imóveis

COMPRA E VENDA,
TROCA., LOCAÇ:AO,
INCORPORAÇÃO E
ADMINISTRAÇÄO

DE IMOVEIS

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

Sala 13 - FODe 72.0510' -Jaraguá do Sul _ SC.

dos Transportes, Marcos
Rovaris, através do qual
aquele Ministério ,1]1lOr

forma que no orçamento
do mesmo não existe re

cursos para aquela obra.
A BR-280, trecho Porto
União/Canoinhas tem u

ma extensão de 82,3 Km,
com 78,8 km implantados,
68,3 km pavimentados,
com Cr$ 50,093 bilhões
lhões 'investidos e Cr$
22,700 bilhões a investir.
O Deputado destaçou a

necesidade . de asfalta
mento do trecho entre
São Bento do Sul/Com
pá, afirmando que os po
líticos e' a comunidade
tem que se unir para cc-n

seguir sensibilizar o Go-·
vemo Federal a conc'uír

aquela obra.

Descontos especlals em toda linha d.
jóias e presentes na

JOALHERIA "A PÉROLA"
Rua Reinaldo Rau 289

Jaraguá do Sul
Fone: 7.2,-1823

CAI'IGAi DII'IETAS PARA TODO IIRASIL

. rlL.IAaAANTCSO.N·Sl7 r.:ii\WAGNER Trän,,.r\e< e Comtrcia· Ltda,�
CAI'IGAS DE JAMGUÄ DO SUL. E REGIAO

P/ SAO PAULO· CAMPINAS -

QAMPINAS, sao PAULO ÀJARAG.iJA DO SUL
E REGIAO

Aqropecuaria Casa
. Lavrador Líder

do

Dístríbuiâcra 8Kclu&iva das rações e concentrados "GUABI" ..
MaJrtém C9Dlf1h!ta lillha de defensivos, adubos, sementes

'

e Nuamentas agrícolas.
Loja 1 _ :R:llll Joínvílle, 1.194-F. 7�-0919-Jaraguá do Sul.
L6Ja 2 __ :Barra do Rio Cêrre _ Jaraguä do Sul -SC.

Loja. 3 _ Rua 28 d� Agosto 2345 - ·Guaramirim - SC.

'Clínica Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWElTZER

'Clíníea de Petl9-eD.Oi e grandes animais, cirurgias, vacinações,
raie x, intemamentos, boutíque,

Roa Jeínvílle, n9 1.1J8 (tm frente .ao Supermercado Breíthaupt]
Fe•• 72-.8819 - Ja.ratuá do Sul. Santa Catarina;

IlATALdtllJ
IOPAGAMENTOSÓ
DO CARNAVAL.!
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DME ENTREGA PREMIAÇAO
AOS MELHORES/VARZEANO
NP domingo passado, na So-,

cíedade João Pessoa, -aconteceu
a entrega. da premiação (troféu,
medalhas e diploma) a oquípe.
do' Independente, pela conquista
do segundo lugar no Campeona
to Municipal Varzeano, da DME.
Uma confraternização ao meio
dia marcou ,o acontecimento,
onde se fez presente a imprensa,
o Chefe da Divisão de Esportes
Raul Rodrigues, o Secretário de

Esportes Balduíno Raulino e o

Secretário de Administração Ivo

KoneH, representando o prefei
to Durval Vasel, além de atletas,
drrígentes e convidados do In

dependente. E neste domingo,
dia 8, na Comunidade São Judas

Tadeu, o Vila Lenzi fará a sua

festa pela conquista do título,

quando também irá receber a

premiação, assim como aqueles
que melhor se destacaram 110

certame recentemente findo.

O Chefe da DME, Raul Rodri

�ues, revelou ao "Correio do

Povo", dados estatístitcos acerca

do 3° Campeonato Municipal
Varzeano 1985. Foram 32 equi
pes participantes, 146 jogo� re

alizados, 258 gols convertidos.
19 penalidades máximas assina

ladas, 29 expulsões e a exclusão

de uma equipe. Doze árbitros a

tuaram, além de dois represen
tantes. Foi artilheiro o Serginho,
do Bangu, com 10 gols, go.eiro
menos vazado o Valrnor (Santa
Luzia), com 3 gols. Neí, do A

tlântida foi o atleta revelação e

as equipes disciplinas foram Co

lumbia e Cohab.
A classificação final do certa

me apontou em primeiro lugar
o Vila Lenzi, que recebe nesre

domingo o Troféu "João Nunes",
20 lugar Independente, 3° Cana

rinho e 4° lugar o Floresta. CJm

relação a parte financeira, a

Prefeitura investiu Cr$ 8,6 mi

lhões, assim discriminados: 26

rodadas a um custo médio de

Cr$ 160.000 - Cr$ 4.160.000:
compra de um boí Cr$ 3.500.000,

compra de um suíno Cr$ LOOO.

000, troféus e medalhas e-s 1. /
600.000, dando úm total de e-s

.,10.260.000 que, ,deduz�da are..::__..
ceita' de Cr$ 1.600.000

. oriu.;\da I
das inscrições, perfazem Crtji 8.

660.000, que é o total das despe
sas arcadas pela Prefeitura, nes

te Varzeano.
AGRESSÖES A ÁRBITRO E

BANDEIRA NA PRIMEIRONA
A terceira rodada do returno

do Campeonato da 1 a Divisão.
da Liga Jaraguaense de Futebol.

domingo, foi marcada por [a-

tos e atos lamentáveis. Em Rio
da Luz, onde o Cruz de Malta
goleou o Estrella de Nereu Re
mos, por 5 a L, os irmãos Citle
e Carlinhos agrediram a socos

o 'árbitro Ivo Aldrovandi, pon
do-o a nocaute, que, agora, vai ARWEG PREMIA OS MELHO..

processar os agressores na jus- RES DO ESPORTE DE' 1985

tíça comum, feito o exame de A Associação Recreativa
corpo de delito. Na Barra do Rio

Weg, como o faz anualmente,
Cerro, o Botafogo venceu o Al- d
varada por 3 a O, com Siinão' vai premiar com a entrega e

troféus, os departamentos queBenício no apito, onde, também, mais se destacaram durante o
enfurecido com a expulsão de

.: ano, nas vinte e oito modalida
Marreca, o dirigente Elmo Ma-

des disputadas, nos naipes mas
thias acertou um pontapé no ban.

cul.no e feminino. A entrega öa
deira Tibério Stuy, sendo igual- premiação acontecerá neste sá
mente indiciado em súmula. Em

bado, no Juventus, a partir d4SGuaramlrim, com arbitragem de 21 horas, durante o baile musi
Cláudio dá Silva, o Seleto derro- cado pela Band Show da Policia
tau o Baependi, por 3 a 2.

Militar de Florianópolis, No
A Liga, através de seus drri-

masculino, receberão troféu-s .

gentes, determinou não dar tré-
Processamento de Chapas, Fa

guas aos atos de índíscípllna e
brícação 1, Mecânico, Weg Má

até o presente, já houveram 21
quinas, PCP, Manutenção e ..\d

expulsões e mais de 40 csrtões ministrativo, sendo que .is três
amarelos. A classificação do cer.

vagas restantes serão, decididas
tame aponta: Cruz de Malta 6

na tarde deste sábado, entre En
pontos, Seleto e Botafogo 4, Al- genharia Industrial. Weg Acio
varada 3, Baependí 1 e E��r8J�a .nementos. Metalúrgico 1 e Usi

nenhuI? ponto. Neste d�mm�_o, I nagem, No feminino' serão pre
a partir das 16 horas, jogamo 'miadas a Diretoria de Produção
Estrella x Baependí:' Botafcgo ,x _ /1, Diretoria Admínístratíve. Di
Seleto e Alvorada x Cruz ce teria Produção 2, Diretoria de
Malta.

.

Vendas e Weg Máquinas.

Na sexta-feira passada, ii se

leção de Brusque, campeã doâ

Jogos Abertos, venceu a sele
.

ção de Jaraguá por 3 a O, par
ciais de 15 x O, 15x1 e 15x2.

eRAVIL CAMPEÃ DOS' CO�
"

MERCIARIOS. MABA EM 39
.

Jaraguá do Sul sediou dom,n

go passado! o 3° Campeonato
Estadual dos Comerciários de
Santa Catarina, da Federação
dos Empregados no Comércio,
tendo por local o Ginásio de ês

portes Artur Muller. ReUlU ..clo
as campeãs regionais, os resul
tados do certame foram: Casas
da Água (Joinville) 3xO Maba
Tintas (Jaraguá), Koerich (l'n
barão) Ox2 Cravil (Rio do Suí).
Casas da Agua lx1 Koerich.
Maba Tintas Ox6 Cravíl. IvIcl bJ
Tintas 8x5 Koerich, Crav.l LXJ
Casas da Água. A campeã Iol

a Cravil, vice Casas da Agua,
a Maba Tintas, campeã de [;.oi:,
ficou em terceiro e na quarta
colocação a Koerich. O pIO xuno

estadual vai ser disputado em

I Rio do Sul e coube a Crav J, a

.Iém do título, a artilharia (' a

de.esa menos vazada.

SAVIO 13 PADILHA DECIDEM
rtTULO NO AUTOMOBILISMO
A temporada automobilística

catarinense encerra-se neste do
mingo, com a última etapa do
Campeonato Estadual da D1Vi
.são I, no Autódromo Plácido
'Geísler, de Mafra. Na categoria
5.000 - turismo, considerada a

mais importante, o título está

praticamente nas mãos de Sá
via Azevedo, da Kohlbach de

Jaraguá do Sul, que. precisa pe
lo menos chegar ao terceiro lu
gar para ser o campeão, enquan-
'to que na categoria 1.600cc, o
r primeiro lugar está embolado,
muito embora sejam muito gran
des as chances de Orlando de
Souza, o Padilha, continuar CGm

título, que já é seu há três anos.

Para 86, é provável que a Kohl
bach não participe do Estadual,
mas sim, apenas de competições
à nível nacional, para a proje
ção da marca e dos produtos
da empresa 'jaraguaense.
SEARA É, COM MÉRITOS, A
CAMPEÃ DO PELADÃO
Foi encerrado na semana

passada, com muito sucesso, o

3° Campeonato Municipal A

berto de Futebol de Salão, que
levou a chancela da Divisêo

Municipal de Esportes e
: da Li

ga Jaraguaense de Futebol ele
Salão. Após a série de jogos,
foi campeã, com todos os méri

tos, a equipe da Seara, de Rio

da Luz, que venceu a Iinallssi

ma, na decisão com a Muller

Transportes. O terceiro lugar
ficou com o Pinguim e o quarto
com a equipe do Fantmen. Wil

son, do Pinguim, com 13 gol:',
fOf-o artilheiro e . Renato, da

Seara, a defesa menos vazada,
com 15 gols. O Peladão foi dis

putado entre 31 equipes e PS

duas versões anteriores fu,clrJ
vencidas pelas Confecções Neu

sa.

CINCO JOGOS DÃO SEQüÊN
CIA AO REGIONAL/VOUBOL

CLARICE VAI AO CERTAME
BRASILEIRO::' DE MENORES

Acompanhada do .'seu treina

dor José Augusto Caglioni, Cl

atleta Clárice Kuhn participa
neste sábado e domingo (7 e R ,

do Campeonato Brasileiro de

Menores, em São Paulo. 8 d

sua terceira competição após es

Jogos Abertos. Ao sair de ßrus

que disputou o Campeonato .Ju

venil, ganhando os 100m �/bar·
reiras e fazendo o 3° nos 200 cl
barreiras e no salto em altura
e depois foi ao Campeonato Su
lamer.cano. na Argentina, g�;.
nhando os 100m ccrn barrc.rc:
e fazendo a terceira colocacc i
nos 200m c/barreiras.

.

Cinco partidas na Armalwee,
darão continuidade ao Campeo
nato Regional de Volibol nas

categorias adulto e míantc-ju
venil, neste final-de-semana. A

partir das 14 horas deste saba

do, pelo infanto, Ki-Kaska x Te

resa Ramos c, pelo adulto mas

culino, Armalwee x Ki.Kaska
e Kohlbach/DME x Kohlbach;
no domingo, a partir das 9 horas,
Kí-Kaska x 'Kohlbach e Arrnal
wee x Teresa Ramos, todos pe
lo infanto juvenil, No final-ele-se
mana passado, os resultados fo

ram: Armalwee 2xl Kí-Kàska

enfanto), Kohlbach/DME 2x3
Armalwee, Kohlbach 3xO Kí

Kaska {adulto), Teresa �i1mos
Ox2 Kohlbach (infanto), Kohl
bach 3xO Annalwee e Kohlbach/
DME 3xO Ki-Kaska (adulto). E

nos dias 14 e 15, haverá somente

partidas pelo -íníanto e mirun.
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As � Ano1açÕIIs .; dI -FlavIo 'jose 2a. Amostra Agfopecuãrra�� da "Iaraguá
.

dO"lol
.

Ainda quentinho pegava aí então a coisa começa... a .. -cio, de 30 ou 40 maior ar-
.

Com o" dinheiro do maior "rombo" da história do da máquina e edíção n'l ficar diferente. Se que- recadador de ICM, de cí-
.

sistema financeiro brasilélto,,' Cr$. 6,8 trilhões, relatí- 3.364 e l1a a nota redlgí- remos mostrar ao públl� dade que destaques sedíar
.

vos ao passivo a descoberto do Comínd, do Maisonne- da pelo Plávío, na prtmeí- co tudo o que se produz, em 86 cursos de Põs-Gre-
.

ve e do Auxiliar, seria pössiv�l construir-se 113.333 ra página. Falava dos pre- aqui, certamente não que�' duação, de lugar onde to

unidades. habitacionais de padrão médio, ou seja, parativos para uma reuni- remos nos limitar em mos-
.

dos estão ocupados, que
cada uma rio valor de Cr$ 60 rhílhões, o que poderia lo preliminar da Amostra trar apenas os 'proãutos não tem desempregados,
representar, ainda, a construçãode um prédio com. 28, Agropecuária;/,86, a se- de nossa evoluída agri- de não sei outros tantos

33 apartamentos em todos'<os municípios brasileiros. gunda. A primeira, de cultura, a pecuária ou a destaques estes menciono

Tadinho do povol 1984, comentamos conve- indústria a ela Ugada. e outros que vírão se [un-
nientemente e fomos voto Numa data de

: tamanha tar a esses, não se com

vencido. Aliás, nem ío- importância não se quer, pram em balcão de ven

mos ouvidos. Paeíêncíaj , , creio, mostrar apenas a da. Elas são duramente
Mas vale a pena voltar nossa prtmeíra riqueza conquistadas com o su

ao assunto, que é pra ntn- comunal, ::� que nasc�u or de todos os jaraguaen
guém ser acusado depois com a. vinda do Cél. Emí- ses. Por isso não devem
de omisso em coisas im- lío CarIos Jourdan, com ser escondidos de nossos

portantes. Pior, maís mui- seus braves barqueiros e semelhantes, especíalmen
to pior é ficai .ausente. os homens para o rude te os forasteiros, que nos

Se. bem Ií, vamos ter na . serviço braçal. ignoram por falta de di
semana do nosso 1101,1 a- Na edição à que me reil-' vulgação, que passam co

níversärto de fundação, ro leio das páginas inter- mo os governantes tam
ano que vem, a 2:_l Amos- nas o que deveria constar bém . o fazem, transíor
tra Agropecuária de Ja- na 1:_l: a WEG poderá Ia- mando-nos no zero de DR

raguá do Sul.
'

brícar robôs em 1990. Is- 101, em que, de um lado
Por isso volto a me ma- to é fantástico e poucos está o Paraná e no outro
nííestar para defender a são os munícípíos brasí- lado a Ponta do Rio Gran
velha tese de que deve- Ieíros que poderão dal-se de do Sul, -Precísamos'

das estratégias voltadas' mos repensar o que se pre- ao luxo de .mostrar tão mostrar que existimos,
ao pleito de 86. O Gover- tende realizar em termos grande avanço índustríal, que produzimos, que da

nador, o Vice e as Ban- de uma amostra ou de u- que é privilégio dos pai- mos generosos impostos
cadas Federal e Estadual, ma exposição, se agrope- ses avançados do globo aos governos que nada

além da Executiva Regro- cuäría ou industrial, que terrestre. retribuem e, às vezes até

nal deverão tomar' par-
e o nosso forte, atualmen- Ora, se já estamos na Ia- fazem questão de nos ig

te do encontro. te, ou uma amostra ou ex- se da montagem das prí- norar, esses .ngratos. Hu

posição -místa de agrope- meiras máquinas que irão mildade nessa hora é pn
cuäría e índustrtal, substituir nas indústrias ra perda de tempo, é si-

Próceres peemedebistas de Jaraguá do Sul, partici-,' A Amostra, a prímeíra, os homens, . por falta de nal de retrocesso. Neste
param quinta-feira à noite, na Liga das Sociedades; em realizada em 84, apesar mão-de-öbra, nada cantinho do nordeste de
Joinvílle.da manifestação deapoio à cendídâtüra' Pedro das restríções a ela. OpOG- mais justo destacar-se es- Santa Catarina estamos
Ivo Campos ao governodo Estado, em 86. Deputados, ta, ainda se justífíca, por- se avanço da tecnologia mais atuantes do que
prefeitos, vereadores e dírigentes partidários de toda que era o começo de um catarínense e brasileira, nunca. Queremos ser al
a região participaram do ato, organizado e dirigido pe- novo governo que, como 'que não cabe, salve me- guém

.

e haveremos de
lo diretório municipal do PMDg joinvilense. muitos, gostam de come- lhor [uízo, numa simples conquistar esse lugar no

çar pelas realízações de mostra agropecuária, ou grande "sol" que ilumina
seu período cle admín.s- numa mostra que tenha a o nosso Pais.

tração, Come- rotulagem de 2a Amostra A Comissão que 'lerá for

çar tudo do marco ze. o, Agropecuária de Jaraguá mada deve repensar a

sem olhar o que já se tez do Sul.
.

matéria que transcede a

pelo desenvolvimento do Pelo menos, nessa altura atual admínístração, Lstá

município, posto que so- do campeonato de produ- em jogo o Jaraguá como
mos todos membros de u- ção em que todos esta- um todo, ac.ma de {:ulll
ma grande familia, aven-' mos vivamente empenha- quer querela.
tualmente dívídída por cír- dos, nêo podemos tirar o Lembro, ao acaso, num

cunstänctas politicas mo- fraque para aparentar hu- passado não muito longe
mentäneas, mas que po- mildade. a aítemênc.a do poder 110

derá juntá-la na próxima As marcas que já vem de munic�P4o; do.:; imUgos
,campanha. Não deixa de longa data que nos distln- partidos �o rSD e da U
ser uma .vaidadezinha guem como, terceiro par- DN. Jamais ín�:uiram na

cõmpreensivel para quem que industrial dlversifica-. nomenclatura, das expo3>
faz o "debut" público. JA ções que se realizaram ::10

Mas a assinalação dos 110 'ICM: JARAGUA longo dos 106 anos de su-

anos da fundação de uma RECOLHEU 100 BI
a existência.

cidade, dez anos depois' EM 85. Era o que cumpria tra-
do centenário, uma déca- Com a arrecadação zer em forma de contri-
da tem um significado to- estadual

.

_ taxas, im- buição para o pleno su-

'talmente diferente.
postos e ICM _ de Cr$ cesso de uma mostra que

20.053.680.381 no mês ássinalará o ano 110
,

de

de novembro, Jaraguá nossa terra.

do Sul havia'recolhido, Bom seria fazer uma ex-

nos onze primeiros me- posição completa, mas

ses do ano (janeirol pen:so com meus hotões:'

novembro), Cr$ 100. haja lugar para tantas

056.188.812, contra os pretensões que já não ca-

Cr$ 21.813.446.835 . re- bem mais no Parque A-

colhidos no mesmo pe- gropecuário "Min. João

ríodo, no ano passado. Cleophas". O progresso o

O superávit do mês de provou. E qQanto ii mos-

novembro foi de Cr$ tra que se pretende apre-

16.036.829.491, isto �, sentar na semana que in

399,23% a maIor do ar- eIue o dia 25 de Julho,

recadado em nOV2'11brQ apenas duas saídas: ou

de 84, que foi de Cr$ calça de veludo ou bu�
bum de fóra.4.016.851.390. '

A Dlreçilo.

A Comissão de Trânsi
to reúne-se pela última
vez, este ano, na segunda..

'

-feira. Lombadas será um

dos assuntos da pauta. Há.
pedidos para que outras

sejam implantadas. En

quanto isso, o que há de

nego cuspindo marínbon
dos por causa das lomba
ãas não está no gibt. A

opinião pública está díví

dída, As lombadas, boas
ou más, refletem a educa-

,

ção de trânsito da cidade.
E agora?

Os vereadores e a Executiva do PDS local, reuni
ram-se na quinta-feira com o governador Espetidiã.o A

min, . para contactos políticos e admínístratívos (� re

ferendar os pleitos da agremiação. No retorno da co

mitiva, a coluna já estava, fechada. Só espera-se que
os políticos não tenham ficado desíludídos como os

empresários, recebidos pelo Governador na noite an-

terior.
'

A principio marcada

para o día 18, foi adiada.
"sine-die" a reunião de
caráter mícrorregíonal do
,PDS que seria' realizada
em, Jaraguá, objetivando
a uma análise conjunta do

pleito eleitoral e definição

, Pelo projeto aprovado putados em' '" novembro,
pela Câmara, esta sema- Gr$ 26.832.3à3�· cada ve

na, os vencimentos dos Je rêador em Jaraguä do
vereadores toram Iíxados 'Sul passa a receber Cr$
de acordo com es depu- 5.366.466 por mês e em

tados estaduais, em 20%. Schroeder e Corupá, que
Assim, tomando por base tem menos de 10 mil ha
os vencimentos dos de- bitantes, Cr$ 2.683.233.

Udo Wagner, mesmo demíssíonário do Governo, en

tregou día 29, a nona parcela do convênio de 5.500
ORTNs à SCAR, para a construção da Casa da Cultura,
no valer de Cr$ 39.492.055. O ex-superintendente da
FeC disse na ocasião que apesar da sua saída, o saido
está garantido. Bastarão tão somente empenho e agiU-

'

zação àa SCAR para a liberação das demais parcelas.
A Delegacia e a Junta

do Serviço Militar -em Ja

raguá do Sul, ,lembram os

Oficiais R/I, R/2, Aspi
rantes a Oficial R/2, Pra

ças e portadores de Cer
tificados de Dispensa' de
Incorporação, para o E-
'. De Cocheira: A Comunidäde de Vila Chartres, São
João, participará no dia 22 pró�imo, da celebração li

, . 'túrgica pelas bodas de vida marista de um filho sen,

;:. Irmão Carlos Leone, que completa 50 anos de vida If
, Ugiosa. /// O Presidente Regional do PMDB, Pedro

Ivo, manteve contactos e convidou Udo Wagner 3. in

gressar no PMDB. Udo preferiu élguardar os acontEOcl
mentos.

xercicio de Apresentação
da Reserva - EXAR/85;
de 9 a 16/dezembro. Es
tes deverão atualizar se

us dados na junta ou or

ganização militar de seu

domicilio. Fica o alerta.

RAtAS E 'CAFl! S AS S E

. O PRAZER DE FAZER

BEM FEITO

A nossa agropecuária,
Graças à Deus" está em

boas mãos e se justiiica
plenamente mostrar aos

munícipes e visitantes, o

quanto nos desenvolve
mos na produção de pro
dutos primários ao longo
de dois lustros.

Agora, se se pensar em

conseguir, por emprésti
mo da Sécretaria da In.
dústria e do Comércio; os

balõ·es infláveis, do!? que
enfeitaram a paisagem no

tra�scurso do centen:irio,
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