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JARA-GUÁ DO SUL - 'CIDADE SfMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

Jlrlguá.galba Regional da &elesc•• Acessos. saem 1010 louDuraçãD dI}Centro Turíslicadia18
:.;;0 ,P�rtido Demoetaneo tas jaragtÍaenses; Ele pe- do acesso 'à nova ponte

'

" ," ','" -

,�C;;ial de Jarag.uá do Sul, diu a união da 'comunida- sobre o río Itapocu.: Já
��hdö a frenté Ó presíden- de mícrorregíonal.: para: concluída. Na quarta-teí
tê José Alberto Klitzke"o junto com o Governo do ra, dia 11, o secretário
vice Udo Wagner, ex-de- Estado, reivindicar a 0- dos Transportes 'MarcQs,

�utado Octacílío Pedro bra junto ao Governo Rovarís, expediu a Or

�àmos, vereadores Arnol- Federal,
-

pois crê qUe
' é dem de Serviço para a En

�() Schulz, Errol Kretzer, somente, desta forma que gepasa, vencedora da con

tu.iz: Zonta e .Álído PÇI.- se conseguirão os recur- corrência pública, pára
tanello" além de Enno' sos necessários, o início imediato dos tra-

Janssen, agente do Ipesc, balhos,"
foi: recebido em audíênci- REGIONAL"" DA CELESC O governador Espertdi-
a no dia 5, pelo' governa- E ACESSOS ão Amin virá nas proxí-
dor Esperidião Amin, no A boa nova da audi- 'mas semanas a Jaraguá
Palácío ,Santa Catarina.' êncía, é a futura criação do Sul e região ínspecío
No encontro, além de as- e implantação de um es- nar e inaugurar obras. U

suntos políticos, o presí- critório regional da Ce" ma delas será a ponte
dente da Exectuiva Muni- lese, que será autônoma, e os seus acessos, Será

cípal, .José Alberto, Klitz- com poder decisório, de- a segunda visita de A

.ke, reiterou' os pedidos sagregando-se da de Jo- mín, como governador, a

para pavímentação esfálti, ínville. O pedido foi de- Jaragué do SuL
.

A não

ca da BR-280, trecho Co- fendo no ato, haja vísta presença física maís cons

rupa-São Bento do Sul; C{u� era reívíndícação an- tante de Amin ao muní

pavímentação asíáltíca da tíga da classe .polítíce. cípio foi também recla
rodovia estadual Jara- Outra questão refere-se mada pelos pedessistas
'guá 'do Sul-Pomerode, ao aterro .e pavimentação locais,

°

��st�:li��a �ili�;:Pa��;;� Corupá aprova o seu Plano, Diretor
e acessos à nova ponte' A Câmara de Vereadores de Corupá. nas sessõe:

�obre o rio. I.tapocu e, a- extraordinárias dos dias 10 e 11 de dezembro, aprovou'
�nda, a aquisiçao de Ulna após análises e discussões, o conjunto de leis do Plano

area_de terra pera a �O�lS- Diretor Físico-Territorial Urbano, que vai, ordenar e

trução da .Escola, .

Básica regular a vida do município como um lodo, como rela
Valdete Píezera Zímdars cão a 'seu Código de Obras, Código de Posturas, Plane

(:_x-Cruz. e Sousa)_'oe cria- jamento Urbano, Perímetro Urbano, preservação dos

ça� e �,�p�antaç�o ,de Imóveis de Valor Cultural, Histórico e Arquitetônico,
um escntono regional da Regulamentação e Discíplínamento dos Projetos de Ar
Celesc. , ruamento, 'Loteamentos e Desmembramentos e, ainda,
Para José Alberto Klitz- defíníndo o Zoneamento 'e o Uso do Solo Urbano,

'

'ke,;: o governador recebeu Conforme o presidente do legislativo corupaense.
bem a comitiva, ouviu ()s Herrmann Suesenbach, o projeto 'do perímetro urbano

pedidos, as críticas e "su- foi o que recebeu maior número de emendas, no que �,e

J-estões. Quanto a' aquísi- refere a ampliação, assim como a lei de parcelamento
eão da área pára constru- do solo.

'

çã:o da nova escola básica, ,
'

Por outro lado, a Comissão de Implantação e Fis-
.processo .acha-se em tra- calização do Plano ;Estadual de Educação, está encami-
'-iDitação na Secretaria' da 'nhando ao governador do. Estad,Q, ao, s..ecretár!o, da E
Educação e com relação ducação e à 19a Ucre" reivindicação no sentido da im
-a" Polícia Militar, Espe:ri- plantação, em Corupá, de uma Supervisoria Local de E
dião Amin garantiu o au- ducaçãc, àssim como a expansão da 5a à 8a séries para
mento do, efetivá 'em 86, a Escola Reunida Francisco Mees, da Vila Izabel.
para o disciplinamento' Tho,mazl- 'I-naugura hOI-edo trânsito. No tocante
a Corupá-São Bento, o

Governador afirmou que GI-ard-IßI- Lenz' -I
'

o listado participa com ','

cinquenta por cento dos O Secretário da Educação de Santa Catarina, Moa�'

t\{st'Q§t" desde que o. 1\1i- cir Gervásio Thomazi;' ina:ugUrafieste sábado, dia, 14,
nis�j.'io, :g_0S !'l'ar.tspórtes' às 10 horas, as instalações deEscola ,Básica "Professor
âssuttlâ �ôs. restantes.:: ''t\fäo Giardini,Luiz Lenzi", locaWzaâa na: Vila Lenzi. Muito

é lé,gà{ Íii-as moral a p�r: embora esteja funcionafido'°já' há, dois afias, a unidade

ticípa�.�o·��&o Estäao na esc()lar rêcebeuj' ho,"períodoi ampliações, formando o

paVimentação de rodovia cOl).junto de onzé, salas ,de aula - uma dãS qu�is'destina..

'

de cómpetéhcia federál", . da ao pré��sc:olat -I áléfií de dependêfiêias' administIaM
disse Amin aos pedessis- ti\l:as'ê do centro dê tonvwência.

)- !
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Está prevista para quar- rárío, a Ponte; da Arg},
ta-feira, dia 18, às 1.8 h., , ,cq:nr os seus acessos e

a inauguração' do Centro trevo, Por outro lado,
Turístico, de Jaraguá .do neste domingo, excepcio
Sul, juntamente' com 'ia nalmente, defronte a Pre
Praça' dos Imigrantes, a- Ieítura Municipal a Feira,
nexa, O Centro' Turístíco de Arte e Artesanato. a

'é, composto pelo centro partir das 7 horas.
'

Além
de informações, em estilo da venda de artigos con

enxaimel, o monumento ,feccionados pelos artesãos,
histórico do- ano cem de as atrações de palco res

Jaraguá do Sul, play- tringir-se-ão ao teatro de
groud. engenho rústico de fantoche com a encena
cana e carroça, preservan- ção de "O Mágico de Os",
do desta forma a memó- representação ' natalina
ria cultural do muníclpío. por grupo de alunes da
O poder público mumci- Escola A'lber:t�'.,,: Bauer,
pal investiu altas sornas canto e violão""êd'tÜlEllsa
para a execução do oro- beth Müller (v�ftéedora
jeto, que torna-se num do Fecaja) e, ,Rosemóri
dos príneípaís cartões de Pett, assim como será él

visita da cidade. berto espáço para as ma-

Outra inauguração pre- ni:festações culturais da
vista é para" ó dia 17, comunidade.
terça-íeíra.ino mesmo ho-

tombadas ',já, ,diminuem acidentes
A implantação de 16

lombadas em pontos di
versos do' sistema, vi.á,rio
da cidade, já alcançou
resultados concretos e po
sitivos: a diminuição de
acidentes, A média de 30

a acidentes' de trânsito, no
'mês de outubro, caiu para
17 em novembro, n"'!ste

mês, incluídas as auto-le
sões, que são as quedas,
ocasiónadas principallnen
.tê' pelaI? façanhas dös mo

toquEliros ao transpor áS

lo�badas. '

Dr. Celso - Roque dos San
tos, àpresentado segunda
feira à Comissão :\1unici

paI de Trânsito, Na 1\.1a
fechaI e na Reinoldo Rau,
que correm paralelas e

onde o tráfego central
fiui em maior intensidade,
não' aconteceu nenhmri lI,

cidente de trânsito, �egis
trado pela polícia, em,
,novembro.

Relacionada ao trânsito,
ainda,' a,' infonhác;ão do

Sárgento Luciano, do Gru

pamento de Rádio p.3'tru
A informa�ã9 é'stá cofi·'· isa, dã' cOhtà dê, que es ..

tlda
_
no relat6rio ' e ho tê àno -. riel'lhuIfi '� poliCIai

d,éPOiillé11to do delegàdh será- deslocado pl á. Ope
"dê políCia da Corna�ca. ração Veraneio'nas praiaS.

'I orden). e,li_peza valarilam a:ißlagelU da cid:ade.llrtaUl8 decoran__ lôja
.
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O ANIVERSARIO 'DE CECILIA ERSCHING
MAHNKE ,

A data de 11 de .dezem- cio José Veríssímo e de
bro foi especial na vida Lilian:, casada com Jcão
de uma pessoa muito que- Sco,peli�i Noé e cercada
rida e benquista. É que pelos netos Rodrigo, Re

completou os seus sessen- nato, Felipe, Sávio, Cris
ta anos de idade, nesse tian, Carolíne e Tiago.
día, a ",Sra. Cecilia' Ers- Em fevereiro passado, re

ching Mahnke, esposa do tomou a Jaraguá do Sul,
pranteado Heins Mannke, para cuidar dos seus pais,'
comemorados em Santos, o Sr. José (Catarina Ruy
onde residiu por muitos san) Ersching. A Dona Ci

anos, na presença dos Ií- 1a,- a coluna deseja mui-
,

lhos Elimar, casado' com tas felicidades fazendo vo

SQlanie dos Santos, Ro- tos que o Senhor a curou

selane, casada com Acá- ,Ie de bênçãos. Parabéns!
COMEMORANDO ORDENAÇOES'SACERDOTAIS
A missa transmitida pe- de se dedicarem à santa

la�". RBS/TV de domingo, missão de pastor de almas,
, teve o dom de fazer o po- confortando os aflitos,
vo ceterínense participar amparando os fracos, es

de forma maís Intima das darecendo os ignorantes,
comemorações de ordena- afervorar os tíbios, trazer

.

ção sacerdotal de alguns ao bom caminho os trens

padres, dos quaís destaca- viados e fortalecer os

mos o Pe. Pedro Koehler ' crentes. Daí' porque se

e Pe.' Bíanchíní. nossos guem os cumprimentos �
conhecidos, e que a rapi- que Deus os conserve pa
dez da TV permitiu ano- ra o bem de todos nós e

tar, os quais completaram . glória de seus' serviços,
25 e 35 anos de vida sa- são os votos que ardente
cerdotal. Atenderam ao mente fazemos.
chamamento divino a fim

-

SEARA PROMOVEU FESTA PARA OS
AVICULTORES

A Seara Indústrial, U- avicultores que mais se

nidade de Jaraguá do destacaram na produção
Sul, promoveu ontem, dià de frangos de corte, além

13, no Salão Barg, festíví- . de sorteio de brindes; A

dades em homenagem aGS coluna, convidada, marcou
avícultores integrados, presença no acontecímen

que constou de almoço e to.

entrega de' prêmios aos

Celina Cabeleireiros
, Atendimento uníssex. EXperiência. comprovada em
certes, penteados, maquilagens e tratamento ca

. pílar, com aparelho infra-violeta. Profissionais
altamente especializados.

Rua Gumercindo da Silva _ Fone 72-2165
ao lado da CaIxa Econômica

Mamãe Coruja
Artigos Infantis, Perfumes e Bijou�erias.

U$e nosso crediário.

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

J6ias, relegios, .pulseiras, anéis, alianças, prataria
e ártigos em ouro é na

'Relojoaria ,AVENIDA
USempre um bom presente à sua, -escolha"

Na Marechal, 431 • aa Oetú1io Vargas, na 9

Dê Doree a q1.Jem você ama. Decorações
.

de igreja e 'sallo, buquês, arrojos, . plantas
.

ornamentaiS, com entrega a domic1l10. Atendimel(
to por proflBSlonal BO' ramo.

'

Casa das_�, -PIores -

Av. ·Mal.; Deodoro n9 1.111, a(f lad., da Pra"m
Paul Barril

.

"

PWal:Re1DOldo Rau 606 - Edifldo Santa TereziDha

C.Q.&.JlIUD )).0 PO V-O

Gente ,&. Informações ...
NOVO PASTOR próximo dia 21. Em al
No dia 23 de novembro, gumas escolas e colégios
tormou-se nova turma de . ß disputa está acirrada e

doze bacharéis em 'fe610�' dentre os que concorrem

gla da I:scola Superior de está o amigo, Prof. Mário
Teologia da IECLB, de São Karing, para a direção do.

Leopoldo. Dentre eles es- 'J!!
. grau do Abdon Batista.

tá o jaraguaense Célio sAVIO E CESAR.
Raul Meier, filho do ca- Jaraguá chegou bonito no

sal. GerQld Meier e Senho- pedaço, com a conquista
ra. Na semana passada a- do titulo estadual de au

centeceu a designaçlo on- ,toxpobilismo, pelo piloto
de os novos' pasteres e- Sávío Murillo de Azevedo
xercerão o pastorado. Aós e com a conquista, tarn

Meier, os nossos parabénsl bém, do Campeonato Ca
REVEILLON

-.

tarinense de Marcas, pé
O-C.ABaependi ímcta no lo César Antônio Maba.
dia 16 a venda de mesas De quebra, a AABB local
para o baile de réveillon. foi campeã sulbrasíleíra FALECIMENTO
com o Conjunto de . Rit- de futebol soçaíte. Faleceu día 10, às 8h30,

"

mos Society. O custo é de DROPES/DROPES a Sra. 'otília Moretttí, �s"
Cr$ 80 mil e o aconteci- Foi na terça-tetrav e en� posa do ex-vereador" é
mente promete muita ani- cerramento do lanche da líder comunitário Alber

mação. Já a abertura do Sra. Ilse Kohlbach e na to Moretti. O sepultamen
carnaval" de salão 8n tarn- quínta, o encerramento do to deu-se na 'manhã de
bém será no Baependi, Café das Primas, na resí- quarta-feira, no Cemité
com a Banda Verão Tro- dêncía da Sra. Silvia Pruc- ríe de Nereu Ramos. A
pícal, de Itajaí, uma mes- tuoso.///Dia 20, o pessoal' família enlutada, 'nossas
ela dos músicos .do ,P Re- dos Robaleiros, encerram sentidas condolências.

denção e de outros sem- as atividades do ano, com
bistas. 'um jantar: /// A. CMT
VOLUNTÁRIAS I coníratemíscu-se dia 09,

. O Núcleo de Voluntárias no Shalon.
do Clube de Idosos, via RECEPCIONANDO
coluna, externa às em- Ontem à noite, no Beira

.

presas que o ajudaram du- . Rio,
.

a LJFS encerrou 'as
rante o ano,com alimentos atívídades de 85 com uma

transportes, destacando-se schurrascada. Já o Clube
a Canarinho, Breíthaupt, de BoÍão 81; da SER Vi
Prefeitura, Supermercado eirense, com um jantar
Lenzt, Café Alvorada, Co- de confraternização: E
mercíal Vailat'f1,' Pronav sábado último, a equipe
e Paróquia Sâô' Sebastião. Robolecto. vencedora da
VOLUNTÂR1AS II Gíncane 60 Anos das In
Coordenado pela Sra. Jo- dústrtas Reunidas, coníra
aníra Bruch,

"

que. coman- ternízou-se na Comumda
da o grupo de '18 volun- de São Cristóvão ..

tárias, o Clube de Idosos DE RETORNO
.

reúne 120 velhinhos" que - No dia 20 próximo, ri ca
na quinta-feira, no Bae- sal Hans Gerbard (Carla)
pendi, pertícíparem de al- Mayer, receberá nova,;

moço e café, por ocasião mente a visita do tio }:lri�
do encerramento. edrich Heider, 'da Ale-
'ELEIÇOES DIRETAS -nianha. Ele é mais' conhe-
As escolas da rede -esta;. cido �o n�sso meio por
dual se movimentäm para 'Onkel Fritz.
eleger, por via direta, KARINA
seus novos diretores no, Çompletou quarta-feira,

A foto ac'ma .. mostra o instimte
.

dos 50 a�os dé ,-:
casamento de Wilhelm e Helene Mayerle Laúferj
nas dependências do Clube Atlético-Baependi,

.

na
noit� de 29 de novembro -de 1985. -GenUle-lil �do
-Foto Loss.

.

-�;',

dia '11, os seus esp�rto�
1 anos de idade, a garot�
Karma de Souza Pêra; fi�
-lha de José (Margareth)
Pêra Neto, ele _ do _Sjlldi:�
cato dos Bancáríos de Ja�
raguà do Sul.

.

::

ABRAJORI
.

'

Dia .17 vindouro, na As ...

soclação Riograndense 4e
Imprensa, em ,Porto Aí'é,';'
are, 'toma posse a' -p'ôva

-

diretoria da� AssodéJ,ç:lö
Braslleifa de JOtD.lJis·' do
Interior..Abrajori,. da 'qual
o "Correio do PÓvo" _ :fäz
parte.

CASAMENTOS I, '

Neste sábado, na MatrJZ,
lOh, Olávío Schoppinq/Te
resínha . Lopes, 16h15;;Ar"!
lindo Fiamoncini/Salete da
Cunha, Mário Freiberg,erl
Rosane Neves, José Gi)jsj
Gerei Colle, Antônio Ba'r
bosa/ Margarida Feder,
Luiz Carlos Maria/Ade�
laíde Domingues, ,Elson
Ferreira/Leodilce Hoepers,

-

Irineu Pereira/Sueli : Dle
mon, Leonardo R�mosjl
vonete Cardoso, Antônio
Volpí/Merlene -dQ8 Réis�
ner e Osnir' Ktsnerttere-
zínha Hessi ".

CASAMENTOS. II
Ainda na Matriz, 171115:
Jordão ,da'Costa/Maria
Tânia Tomazelli e às,Ülh:
Sérgio Scherer/ Mansa
Sasse; na Figueira, I1h:
Adolar Engelmann/Mar�
niza Jagelski; na Barra
Uh-Luiz C.. Staloéh/DeiÚ�
se Leithold, .17h30-Carlos
de Oliveira/Olivia Chio�
dini ,18h-Valdemar Kld�n
Maria Sal.ete Campestri�:
ni e às 18h30-Valmir B�lr
reto/Valdete . de Souza,;
Dia 18, 18h-Ca�los Alber�
to Tomazelli I Vauneidê
1>inter, na Matriz.

'

CASAMENTOS Iß
Na 'Igreja Evangélica'
.�elltro, vio contrair ma�)
trimônio, às .!8h-Rotando'
KlabundejEdna Kressin:

.
.

- ,

19h-Arlindo. Schmuckert
. Maria GoreUi Miranda'e/
às 2Qh, comemoram o -ju- .

bl1eu de prata de casamen-'·
to COlO benção e'açio de
graças, Hilberto e ISa Jurk'
Manske. E nesle sábado -'e '

domingo, o curso de ,;noi
vos

-

no sa180 comU:na�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul _ Semana de 14 a 22 de dezembro (Ie 1985.

Vasel faz um

CO'RREIO DO _ POVO-
�-----------------------------------------------------------

balanço
'0 prefeito Durval Va-�

sel fez esta 'semana um

relato da sua ida a Brasí-

'lia e à Bahia, onde reiv-n

dicou recursos, entregou
projetos e participou do

Congresso Brasileiro de

Municípios. No Ministé

rio de Desenvolvimento
Urbano, com o títular Flá

vio Peixoto, encaminhou

projeto para ampliação e

melhorias do sistema de

captação e dístríbuíção de

água do Samae, cujos re

cursos serão conseguidos
através de tínancíamenro

junto. ao Planasa, por se

-tratar de uma ativid-ide

sconormca, ímpossíblli
tando, assim, a Iiberacão
de verbas a fundo perdi-

.

do. O pagamento poderá
ser feito em até 15.1 20

anos, com juros subsidia
dos e caréncia, segundo
Vasel.
No Ministério dos

Transportes, ao presidente
da Empresa Brasileira de

Transportes Urbanos-Eß

TU, Telmo Magadan, o

Prefeito encaminhou o

das audiên�!�el, �� Ed!!.�!�Ii�. M� 31 !� j�ci�O ��aç!��r1C� A!i����!!
pedido foi para verbas de fevereiro, Massarandu- merode ei ainda, - bade

para a reforma do telha- ba
_
realizará a 1 ti Pesta com a escolha

-

da rainh�
do e cobertura dó Bloco Catarinense do Arroz, a do arroz na Sociedade.A
A da Ferj, que Maciel' Pecarroz, evento que tiradores, com a anime
deu alento de poder a- mostrará toda a pujança cão da Band Show da Po
tender no próximo ano. econômica do mumcroio Ilcla Militar de Florirmó

.
E por fim, com o Ministro administrado pelo preteí- polis e- do Grupo Musical
Pedro Simon, da Agrlcul- to Zeferino Kuklinskí A Brazilian Genghis Karl. .

tura, a audiência limlrou- Comissão Organizadora Para a realização da :

-se a solicitação de urna vem intensificando os pre- festa a -munícípalídade
patrulha mecanizada agit- paratívos do aconteci- massarandubense _. está'

cola, solicitação esta "que' mento e dentro . da pro- fazendo 6 aterro da área'
vai a estudos"; Em rodós 'gramação da. la Fecarroz, de 16.600m2. adquirida
os contactos e àudíêncías.: . estão confirmadas' atra- - junto ao' Centro Esporti
Durval Vasel. esteve' 6-

. ções .como a Banda do 62° vo '''Erich Rode", bem co- '<.

companhado pelo dep.Tu-
- Batalhão .de· Infantaria, mo a cenalízacãc do ri-

. iz Henrique. de Joínvílle, desfile' de beirão que 'atravessa a á-

De Brasília, o Chéfs do bandas e conjuntos .' mu- rea, c/SO tubos que custa-v

Executivo Municípal de sicais, show de paraque- ram Cr$ 36 milhões. o·

Jaraguá do' Sul rumóu : dismo com os "lcaros do cercado defronte 0 Cen-.

para Salvador,' Bahia, on- 'Vale", de Blumenau, tro Esportivo está. sendo
de tomou párte do 120. show de patinação com deslocado SOm além, . a

Congresso Brasileiro de o grupo Girassóis, de Rio brindo mais espaço para

Municípios. Em linhas ge-
do Sul, desfile' de carros a realização da festa, in

raís, Durval achou bom o antigos,' show do Grupo clusíve estacionamenh.

Congresso, no entanto,
lamentou a pouca partici
pação' mínísterrat,

-'
.

projeto final de engenha
ria da ciclovia Ieste-oes ..

te de Jaraguä do Sul e,
de posse do documento,
a EBTU liberará nos pró-

. ximos dies a primeira
parcela de Cr$ 300 mi
lhões, outra de igual va

lor em fevereiro/S6 t.: a

última, de Cr$ 100 mi
lhões. Durval encaminhou
igualmente projeto para
obtenção de recursos des
tinados a pavímentacão
a paralelepípedos e

_

as

fáltica de diversas' ruas.
da cidade.
Com o ministro Marco

��. LOias e Supermercados
.......-=� 'HREIIHaUPI

.

Ipae vende
livro de
receitas
A Associação de PaIS e

Amigos dos Excepcionais
de Jaraguá do Sul-APAc,
participou nos días 05, 06
e 07 de dezembro, na ci
dade de Blumeneu. dos
VIII Jogos Catarinenses
dos Excepcionais (Joca
ex), com doze alunos,
que trouxeram nove me

dalhas, das quais duas de
ouro, uma de prata ,� seis

.de - bronze;

Por outro lado, a eutí
dade, que encerra dS ati
vidades do ano no dia 19,
com uma confratemiza
ção às 19 horas, Ji't tem
à venda os livros do re

ceitas aprovadas. Eles. po
derão ser adquiridos na .

sede da Apae, ou com in

tegrantes da diretoria, no

valor de Cr$ 30 mil.

EMBRA fi jR N9
02714-00 .. 42-2

AGENCIA COSMOS DE
VIAGENS

, . PÁGINA 03

Cl . do Senai' pogerá' ser ampliado'
o Conselho Técnico De acordo com o díre-

Consultivo do Centro de tor do Senai local, Pedro
Treinamento do Senat de Paulo Pamplona, foi lan
Jaraguá do Sul, reuniu-se cada a idéia de se pro
no dia 5, em seu último gramar o Projeto Jaraguá
encontro do ano. Na pau- V, no segundo semestre
ta, a avaliação do Proje- do ano que vem, desiína-,
to Jaraguá 'IV - Progra- do a médios e mícroem
ma, de Aperfeíçoamento presários, bem como, vem
de Administradores de Re- tilou-se a ampliação das
cursos Humanos, que te- dependências físicas do
ve a participação, üté à-' Centro de Treinamento.
qui, de 170 participantes para comportar maís cur
e 23 empresas. nos qua-. sos, principalmente os li
tro módulos já realizados. xos, como o de costura
O Projeto vem sendo con- índustríal. dada a· PTf)Cü- .

siderado bom, faltando ra existente, para o .ner-

ainda dez módulos para cado J;'egional..
ser concluído. Os cursos O CT do Senai encerra
reiniciam-se no mês de no dia 20 as atividades do.
fevereiro do próximo ano. ano .

Hovas creches domiciliares em 86
O Programa de Cre-

ches Domiciliares, da La
desc, implantando este ll

no em Jaraguá do Sul,
funciona em _ sete locais,
sendo . três no bairro Vi
la Nova e quatro no Nú
cleo Habitacional do Co
hab, que deverá .eceber
ainda este ano uma nova

creche domiciliar, dado
o número de críenças a

serem atendidas. E a par
tir de fevereiro, oito no-

INFORMAM: Resultado sorteio: 30.11.8.5

1 C} Prêmio N" 58.509 _ 1 VOLKSWAGEN "O" KM.

Série /I A "
_ Bernardino Klein - Jaraguá do S-Jl.

Série /I B "
._ Germer Industríal S.A. - Timbó-SC,

2«;1 Prêmio N9 45.747 - 1 Bicicleta BMX

Série /I A "
__ Rosane Bosse da Silva - Corupá-SC.

Série" B "
_ Dalrniro Dias - Jaraguá do Sul-Se.

Troque suas notas fiscais e tickets de caixa por
Cupons e participe de todos os sorteios da próxi
ma promoção - 1� sorteio día 28.12.85. Em marco
de 1986 maís 2 FUSCAS "O" KM.

Notas válidas de 02.12.85 a,29.03.86.

PAS"AGENS E. EXCURSÖES NACIONAIS E INTERNACIONAIS-

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

CONSULTE-NOS, POIS SEMPRE TEMOS AS MELHORES

9PÇÖES E CONDIÇ_ÖES.

Rua .� Tl:-ôn;o Tobias, 50 _ 1° andar Fones: (0473) 72-0520 e 72-1"109

Jaraguá do Sul _ San!a Ca!arina

. Horários de
o atendimento ao pú

blico nas agências ban
carias, no día 24, será tias
9 às n horas. No día 30,
segunda-feira, o expedi
ente será até as 16 horas,
mas, por problemas de tu
so horário, as agências
participantes dos siste
mas regíonaís de compen
sação, de comum acordo,
poderão ajustar o seu ao
rário de encerramento ao

da centralizadora;

vas creches serão implan
tadas em bairros diversos
da cidade, segundo a co

ordenadora, Sra. Alfa

Pamplona.

Em S6 está prevista a·

ampliação de creches do
miciliares em municípios
vizinhos. Em Guararmrun.
10 vão ser instaladas e

também em Corupá, que
mostrou interesse no Pro

grama .

bancos no Natal
Essas instruções Ioram

expedidas segunda-feira
pelo Banco Central, a

crescentando que nas pra
ças em que estão previs-
tos feriados municipaIs.
no dia 31 de dezembro
não haverá expedien.te
bancário para o público
nó dia 30. Já no día 31
será feriado bancário, em

todo o País. No dia 2
de janeiro o funciona
mento será normal.
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. Edital; 14�645 de 04.12.85. .Pr.,o.clamaspä�IO Oscar Danker e A- I'

Fazem anos hoje: 14 na Aparecida Webber

Sra M 1· GI' S'
- ·�'Ele, brasileiro, solteiro,

. ar 1 onça ves, ,1.-

mone Lilian Stéphaní, consertador de ínstru-

Valdir José Píetruza .

inento musícal, natural de
Fazem anos uomingo Guaramirim, neste . F!5ta-

Sr. Enio 01denburg, do, dómícílíado e' resí-

Johny, filho de belgar e
dente na Estrada Bananal

Janete. Gramkow. Guaramirim, neste Esta-

Dia 16 de dezembro rim', neste Estado, filho de

Srta. Rita Bublítz, .WH- Ernst Danker e de Rosa

sono Luís Floríaní.. . Bublitz Danker. Ela, bra-

Dia,1.7. de dezembro síleíra, solteíra.. do lar,
Sra .. Téa Marquardt Sch- natural de Jaragua do Sul,

midt, Iiveli Moreira, Ene- domiciliada e residente na

te Marina Fagundes, Clá- Ilha da Figueira, neste

udio Júníor- tuho de Clá-
. distrito, filha de Anronío

udio (Maria Lisete)Herbst.
Humberto Webber é de

Dia 18 de dezembro Pierina Zappellini Webber.

Sr. André Weíníurter Fi-· Edítal 14.646 de 04.12.85.
lho,. Sra. Elvrra Müller Valdeci de Souza e Ma-
Westphal, Sr. Paulo G. irtleía Ribeiro. : �

Hoffmann, Sra. GUlsela Lu- Ele, brasileiro, solteiro,
zíe Steilein Ristau, Crís- motorista, natural' de Mi
tian Rodolfo' Wackerha..

·

rim Doce, Taió,. neste Es
gen, Everyn, filha ue An- tado, domiciliado e re
ovaído fEHlen Sílvia) Han- sidente em Vila Lenzí,
sen.. Hennque Walter neste distrito, filho de
Schramm.' Maurilia de Souza. Ela,

. Dia 19 de dezembro brasileira, solteira, do lar,
Sr. Cláudio Ounger Vieí- natural de Massaranduba,
ra, Sra. Angela Heinzen neste .Estado. domiciliada
Amin Helou, na Capital;
Sra..Marli Garcia, Darci
de Souza e Andreia Go
mes.
Dla 20 de dezembro
Dr. Esperidião Amin He
lou Filho, Governador do
Estado; Srta. Andréia Pi

setta,
.

em Massaranduba,
Luzia F. pellis.

.

Dia 21 de dezembro
Srta. Níêmía E. Gonçal-
ves, Sr. Arnobert Ruedi

ger, Sônia Tarnawski, Je
ovani PedroUi, Sandro
Tabarellí, Osvaldo Lenzí,
Elzira Weiss.

.
.

Dia 22 de dezeIDbro
Sr. Heinz Gramkow, no

R€cife,· Sr. Valdir Brach,
ú Sr. Ivo de Paulo.

NASCIMENTOS
'-

Dia 08 de novembro
Juarez, filho de Adolar

(Edelberg) Jahn.
DIa 09 de novembro
Roberlei, filho de Edel
berto (Valdina) Hobus.
Angelo Neto, filho de An

gelo (Marli) Piazera.
Dia 11 de �ovembro
Adriano, filho de Hélin

(Lúcia) Leitzke.

Dia 19 'de novembro
Camila, filha de Francis
co' (Tânia) Pereira. Shana,
filha de Clovis (Ivone)
Brandt. Francinei, filho de
Derci (Valeria) Meira.
Scheila, filha de Inácio
(Haidi) Gnevuch.
Dia 20 de novembro
Fat)íola, filha de Ariel
(Luciene) Pizzolatti. Júlio,
filho de Júlio (Maiza) Ma
thias.
Dia 21 de novembro
Cristiane, filha de Alci
des (Bernardina) Brueh
mueller.
Dia 22 de novembro
Gísele, filha de Valdir
(Aparecida) Panton. Leo
nardo, filho de Valdir (I
racema) Koch. AneH, fi
lho de Valdir

. (Raülina)
Konell.. Anderson, filho
de Protasio (Lindamir)
·Stuy.
Dia 23 de novembro
Carla, filha de Manoel
(Joanita) Arantes. Bruna,
filha de Ricardo (Katia)
Bartsch.
Dia 26 de novembro
Marcelo, filho de Valdir
(Roseli) Koerner.

dê CasamBnto Mística Giovanella Bar
bosa.

MARGOT ADELIA GRUBBA LBHMANN, Oficial do.Jl',,
gistre Civil de 19 Distrito da Comaroa de Jaraguä do Sul N
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compa-l'e&e� em
Cartório exibindo os ioalneDtos�s pela leí, a fim de se
habilitarem para casar, Oll sestUi:Btes:

-

e residente em Vila Len- kowsky é de Genoveva
zi, neste distrito, filha de Tissi Kíatkowsky.
João Ribeiro e de Ana Edital 14.650 de 09.12.85.
Lopes Ribeiro. Silvio Carlos Sehulz e Ro-

selene da Silva.
Ele, brasileiro,: solteiro,
escriturário, natural de
Jaraguá do Sul, domící
líado e residente na Rlla
José Theodoro Ribeiro,
4308, nesta Cidade, filho
de Heínz Schulz e de Le
onída Danker Schulz. Ela,
brasileira, solteira, do lar,
natural de Joinville,

.

nes

te Estado, domiciliada e

residente na Rua José Te
odoro Ribeiro, 4308, nes

ta cidade, filha de José
da Silva Neto e de Car
mem Lucia da Silva.

Edital 14.651 de 10.12.85.
Wuson de Onveíra Sou
za e Marn Sasse.

Ele, braslleuo, solteiro,
comerciáno, natural ce

Braço do Norte, neste Es
tado, donncíuado e i-esí
dente na Rua Alberto
Santos DUmont, 450, nes

ta cidade, filho de Are
xandre de Oliveira Sou
za e de Luzia Unano �()u
za
.. Ela, brasileira, ...oltei

ra, bancária, natural de

Jaraguà do S'l\1I, dornrein
ada e residente na Rua
Julio Ferreira, 228, nesta
cidade, filha de Elmo
Sasse e de Iracema Kick-

.

hoefel Sasse.

Edital 14.641 de 06.12.85.
Cópia recebida do Cartó
rio de Guaramirim, neste
Estado.

.

Venceslau Scherer e Ma
rílene Borba.
Ele, brasileiro, solteiro,
reparador de cargas, na

tural de Luís Alves, nes

te Estado, domiciliado e

residente em Guarami
rim, neste Estado, filho
de José Scherer e de Ma
ria Scherer. Ela, brasilei
ra, solteira, balconista,
natural de Guaramírim,
neste Estado, domiciliada'
e residente na Rua Joín
ville, 291, nesta cidade,
filha de Liberato Borba

.

e de Maria Bettoni Borba.

Edital 14.648 de 09.12.85.
Sérgio Bähr e Lourdes Ne

gherbon.
Ele, brasileiro, solteiro,'
operário, natural de Rioldos Cedros, rieste Estado,
domiciliado e residente na

Barra do Rio Cerro, 1l(�S

te distrito, filho de Ed
mundo Bähr e de :t\el
sa Bähr. Ela, brasileira,'
solteira, costureira, na-]
tural de Rodeio, nesté F.s-�
tado, domiciliada e resí-'
dente em Jaraguá-Esq'ler;'
do, neste distrito, filha ce':
Delfino Negherbon e de:
Mercedes Negherbon.

Edital 14.649- de 09.12.85.
Silvino Tissi :t<ilho e Mar
li Kiatkowsky-
Ele, brasileiro ,soíteiro,.
motorista, natural de Ja

raguá do Sul,domicíJiado e·

residente na Rua Jul!o
Tissi,. 224, nesta cidade,·
filho de Silvino 1i8si 8 de
Ivone Marcolla Tiss1. Ela,'
brasileira, solt., operaria,
nato de Jaraguá Sul, do
miciliada e residente em

Garibaldi, neste distr;to"
filha de Antonio Kiat-

Edital 14.652 de' 10.12.85.
Rogério Luis de Souza e

Sandra Regina Gíovanel
Ia Barbosa,
Ele, brasileiro, solteiro,

.

bancário, natural de Ja
raguá do Sul, domiö;iUuo
e residente na· RUa Anto
nio Carlos Ferreira, 717,
nesta cidade, filho de
Wendelino de Souza e de
Darci Eggert de· SOi.l.Za.
Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritórÍ.), na

tural de São Paulo, Ca

pital, domiciliada e resi
dente na Rua Piçarras,
60, nesta cidade, filha de·
Valdomiro Barbosa 8 de

Edital 14.653 de 10.í2.e5.
Cópia recebida do cartö
rio de Guaramirim, noste
Estado.
Ivo Nereu Torezani c A
níta Rosa.
Ele, brasileiro, solteíro;
almoxarríe, natural de lu
ís Alves, neste Estado, do
miciliado e residente na

Vila Lalau, neste rIístri
to, filho de Alberto To
rezam e de Eugênia To
rezent. Ela,' brasileua,
solteira, costureira, natu
ral de Indaíal, neste Esta
do, domiciliada e residen
te na Ilha da Figueira, em
Gp.aramirim, neste T::�la
do, filha de Valdevino Ro,
sa e de Maria Magdarena
Rosa.

Edital 14.654 de 10.i2.85.
.

Nelson Dias e . Janlr Gon

çalves. i;
Ele, brasileiro,' solteiro,
operário, natural de Lon
tras, neste Estado, domí
ciliado e residente em

Três Rios do Norte, nes

te distrito, filho de Ma
noel José Dias e de Mer
cedes Dias. Ela, brasilei-
ra, . solteira, costureira,
natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e .w�,i
dente na Rua Fritz :::.ar
tel, 138, nesta cidade, fi
lha de Anthéro Gonçalves
e de Inez Gonçalves:

Edital 14.655 de 10.12.85 ..
Márcio Antônio Vegtní e

Angela Maria Farias.
Ele, brasileiro,. solteiro,
operário, natural de I .uís
Alves, neste Estado, do
miciliado e residente .: na

Rua Rio de Janeiro, nes
ta cidade, filho de LJ.:z

Vegini e de Alice 3tIÍn

gari Vegini. Ela, brtl�·;ild
'ra, solteira, do lar, natural
de Otacilio Costa, '.,..-p�

neste Estado, domicilia
da e résidente na Pua
Pastor Alberto Schnel'ler,'
848, nesta cidade, t!iha
de Paulo de Jesus F nias
e de Cecilia Silveira Fa
rias.

E para que chegue ao conhe_
cimento de tedes, mandei pas
sar " pr�sente edital, que St'

em Gartório. onde será afhr"do
'r1t6Qi

'I
•

':-',,"'1'
v"'",:
'..f;�� ......"

� POUPANÇA
GERANDO BESCEMPAE'GQ5

A poupança que constrói.
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Jaraguá do Sul _ Sem�a;de 14 a 22 de dezembro de 1985. c O R R It.O ,.0 .,a.Jl Ci ��,

fatais,Corupá
Sucedem-se os acíden- mínacão naquele trevo.

tes no trevo da" BR-280 Em razão disso, pelas in
,-Rua Roberto Seidel, e_IIlc. formações de engenheiro

Trevo deMunicípio pede CrS 1,3 bi da
salário educação

já ci'nco vítilßasfez'
gamento.

Todavia, se esse enten

dímento 'leva tantos me

ses pera: ser acertado,
não se justifica que em

consequência a iluminação
não é. religada, contribu_:'
indo pará causar -tan tas
vitimas.

, cursos' humanos).o Secretário' Municipal
,de "Educação, Balduíno
'Raulino, entregou terça- A maior obra prevista.
feira na Delegacia do Mi- com os recursos do salá
nístérío da Educação, ,rio educação é para a

em Florianópolis, o pro- construção da escola da

[eto para obtenção de re- Comunidade Santo Este
cursos do salário educa- vão, no Garibaldi, possi-

:. ção, cota federal, no va- bilitando, desta maneira,
lor de Cr$ 1.381.000.000" Ô fuiic�<>namento de 51! à

para ,Gonstruções, amplia- 8a -sénes. o Ministério da
.

.ções. substituições, ,l:Iui-", Educação destinou este a'

:par,n.e:p.tos e materiais pel- no, à- Jaraguá
.

do Stil;
',maneptes, 'm.atßrial,: ·did.á�: Cr$ ·225 milhões, para in

tíco básico para atendi- �estirÍl(�ntos no setor, do
mente de professores (re- salário educação.

Corupá, sendo o principal
motivo a: 'falta de ilumi-'
.nação no local.' No dla 6'
de dezembro passado,
morreu ali o jovem Dago
berto. SeH, filho de Wi-

- gando: Sell, que seguia de
,moto na direção :Ie. S.
Bento. doSul e, 'â,p chegar·
no trevo, colidiu na tra

seíra do táxi' dirigido por
.Nélson Garcia.

A opinião pública está
re-voltada com mais esta

tragédia e culpa princi
palmente o DER que não
trata de ativar a ilumina
ção do trevo onde os a-

cidentes estão se suce

dendo, haja vista que Da

goberto foi a quintá ví
tima fatal de acidentes ali

verificados em 1985.
A iluminação fo "ligada

há poucos meses, mas dei
xou de funcionar poucas
,semanas depois, segundo
consta, devido a alguma
falha técnica. da emprei
teira que ínstalou d ilu-

da Residência do DER em

São Bento do Sul.. estaria
criado um impasse entre
a empreiteira e o DER, E

xigindo este a regularí
zação da falha existente

para então efetuar I) pa-
---------------'-----".-_'.

ADVOGADOS
..

"":-;.

. ,,'.-. .---':.

_.. .

AURlLENE . M', .BUZ�I
LEONEL PRADI FLORIANI

Questões de terras - acidentes de trânsito - in
ventários _� cobranças e advocacia em geral.

. '\

-

Rua. Reinaldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 17.-2711

Habitação leva o Preleito à Capital
Apoio aos, Municípios foi
criado pelo BNH, para
permitir que através de
sua Diretoria de .."lesen
volvímento Urbano, a:
tender com' agilídade e

de: forma programada. as

aspirações das admluistra
ções municipais. Os pi ín

cipais programas da ilIea

de desenvolvimento ur

bano são Cura e Pípian
(melhorias do sistema ur- '

bano e seu planejamento)
e Projeto João de Barro

.

e Promorar (habitação de
. ,

baíxíssímo custo).

Nos dias 11 e 12 pas-
,

sados, no auditório do 1-

pese. Q BNH apresentou a

prefeitos de diversas ci

dades de Santa' Catarina
o Plano Integrado je ,A
poío aos Municípíos, rsm

bém denominado de Pro-'

município.' Participaram
no encontro além dos téc
nicos do Banco .Nacíonal
da Habitação, os prefei
tos municipais ou repre
sentantes de vinfe e :.:ua
tro cidades, dentre as

quais Durval Vasel. de

Jaraguá do Sul.
O Plano Integrado de

MeNDANASUBA

eHE GOU A

'CONCESSIONÁRIA HONDA ,. DA REGIÃO. 'CO- 'e

MÉRCIO DE. MOTOS, ASSlSTt!:NCIA TÉCNICA '
.

E- BOUTIQUE HONDA-WAY. ' .

ENTRE N�STA HON D A DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.
r • Ru. Adélia Fischer, 239 (Rodovia BR-280}

P••• 7l-2098. _ "Jaraguá do Sul'_'·SC.. "\'

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE
.

AGUA E ESGOTO feliz Natal
Compre seus materiais de construção na

Ar te Laje Jaraguá
AVISO AOS USUARIOS SOBRE ALTERAÇÄO

DO VENCIMENTO DAS CONTAS DO MEs DE

DEZEMBRO

O -SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE
AGUA E ESGOTO - SAMAE, COMUNICA A
SEUS USUARIOS QUE O VENCIMENTO DAS
CONTAS DO MEs DE 'DEZEMBRO COM VEN
CIMENTO DIA 20.12.85, ,SERA ANTÊCIPAqO .

PARA o DIA i8.i2.85, E Ã :PARTIR DO MEs DE

JANEIRO DE 1986, o VENCIMENTO SERA
SEMPRE DIA 20. DE CADA MEs.

APROVEITAMOS PARA DESEJAR A TO

DOS UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO
NOVO.,
Francisco Rodrigues Diretor Interino do Samae

A melhor laje da !eg��o
e ágora também com todo :.
o material de construção.

.

Visite-nos

ARTELAJI� . JARAGUA
LTDA.

Rua Exp, Antônio Carlos
Ferreira, 850 - Fones 12-
1011 e 12-1292. Jarejuä
do Sul - SC.

� > ,
,

i
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO, N° 1.248/85
Dispõe sobre denomínação de Jardim

. de Infância.

o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no

uso de suas atribuições,
DECRETA:

. Art. 1° .; Passa a denominar-se CASTELÍ
NHO DA CRIANÇA, o Jardim de Infância aue

funciona junto a. Escola'Municipal Machado de
Assis, nesta cidade.

,

Art. 29 _ Este Decreto entrará em vígor na

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

de novembro de 1985.Jaragué do Sul, 28

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
.

Sec. de Adm. e Fin,

Estado de Santa Catarina
,

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N° 1.250/85
. Declara de Utilidade Pública, para
fins de desapropriação amigável ou [u,
dícíal, o imóvel que especifíca.

O Prefeito Munícípal de ..Jaraguâ 'do Sul: no
uso de suas atribuições legaís e nos termos do
Art. 6° do Decreto Lei N° 3.365, de 21 de junho
de 1941; -

' ,..

..
DECRETA:,

-

Art. 1° ., <Fica declarada de Utllídade Públi-'
ca para fins de .desaproprtação, por via amigável
Oll judicial, a área de 420,00m2 do imóvel, situado '

à Rua 110 - Bahia, de propriedade de JOÃO AL
FREDO HILDEBRANDT, registrado no Livro N°
3-V, fls. 86, sob o N° 41.445, do-Cartório .de Re
gistro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do, Sul,
para fins de arruamento da. Rua 110 - Bahia e

implantação de praça e jardim.
,

.

Art. 2° _ As despesas decorrentes do pre,)fm�
te ,Decreto C9trerão por conta de dotação_própria-
do Orçamento vigente. ,

Art. 3° _ Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogad�s -as disposiçõE:s
em contrário.·

..

Jaraguá do Sul,',29 de novembro de 1985.
DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Sec; de Adm. e Fin.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura MUlliclpal de Jara2uá do Sul

-DECRETO N° 1.261/85
Retifica Decreto N° 1.229/85, de· 21 'de
outubro de 1�85.

O Prefeito Municipal de Jaragtiá do -Sul, no

uso de .suas atribuições;
DECRETA:

Art.. 1 ° _'Fica estabelecido o prazo para6
·recolhimento do IPTU - Imposto Predial' .e, Terri
todal. Urb;tno e respectivas Taxas, referente

.

a

1a-'Parcela, para o dia' 14 de março de 1986, reti
ficando o Decreto N° 1.229/85, de 21 de outubro .

de 1985.
,Art. 2° _ Este Decreto entrará e!ll vigor na

data de sua publicação, revogadõs as disposições,
em. cón,trãrio. :'

'

.
Jaraguá do Sul, 10 de dezembro', de ,1985.

.. DURVAL VASEL
. Prefeito MuniCipal

IVO KONELL
Secr. de Adm._ e Fin .

Ao apagar dás lu
zes de maís um ano

,dé labor proficuo,
agradecemos a todos

que nos incentivaram

e prestigiaram
as nossas atividades
protísstonaís e legis
Iatívas, Desejamos
que essa recompen
sa venha em forma
de uma felicidade 1-
.mcrredoura e que o

1986 traga multa paz,
muito amor, muita

alegrta e sobretudo
.muítas realizações.,

ALMIRO ANTUNES FARIAS FILHO (PECA)
Vereador " PMDB

JUIZO DE ])iREiTO DA' COMARCA DE
JARAGUA DO SUL
E9ITAL DE LEILAO

O Doutor 'Carlos Andr� Moreira, Juiz de Di
reito da Comarca de Jeráauä do Sul, Estado de
Santa Cataiina, na torma d Ieí, etc ...

FAZ SABbR tem resumo. art. 687 do CPC} o

sezuinte: Venda em 1° LeIlão:- Dia 04.02.86, às
9:00horas.-Venda em 2° LeIlão:- Dia 17.02.86 às 9:
00 horas, por quem maís ner e maior lance ofere
cer.- Local: - 'Editício do Fórum desta Com(uca.
EXECU<.,;AO Nu UIU6. - Exequente NILSON
KLEIN.- Executado SEBASTIÃO' SEVERINO DA
SILVA. - BEM A SER LEILOADO:- 1} Uma Cclsa

de madeira, medindo 8,OU x 6,OUms, compnmento
e lar2ura respectivamente, .Çontendo a área de
48,09ms2, com uma varanda medindo 2,00 x 3,('0
ms., incorporado à casa" com quatro divisões In

ternas. tudo com acabamento em madeira, �cm

forro coberta com telhas de barro tipo francesa,
ianelas esquadrias de madeira, assoalho de ma

deira de Lei. sendo todo, o madeiramento em bom
estad� casa semi-nova, avaiiado em Cr$ 7�200.000.·
Dado e passado nes'ta cidade de JaraQuá do Sul.
,aos dezoito de novembro de 1985. Eu, Adolpho
Mahfud, . Escrivã'O,' o subscrevi.

.

"

. ,: .. CARLOS ANDRE MOREIRA:Juiz .de Direito

:, Elelrônica
MENDONCA

ASSIS'f,ENCIA TV.. VIDEO CASSETE E
.

,VIDEO GAME

Posto autorizado video game Dadar e Dtsmac.
Transcodificação de videos importados.

Rua ioão Marcatto, 1'19'� Fone 72-2128 •

Jaraguá, do SU;I.

, PERSIANAS • BOI • ESQ, DE ALUMlrU(J .....

ei, ,-...;..P_E�R=F�L�E;_,..,.X_RUA JOINVILLE. �839 • .iARAGUA DO SUL· sc
" FONE: 1!I4731 7200995' ...

Persiànas horizontaiS 'e v�rlicais,
/

,box para banheiros,
<,

divisões, toldos, portas sanfona«;las; -luminosos
.

e 'serralheria' em alumi,nio.. ,

'

CQnsulte-noS'1 Fone '12-0995

, '.

Jaraguá do SuJ _ Semana d� 14 a 22 de dezembro de 1985.' CORamo DO POVO
----------------------------------�--------------------

TORIA - Há' 20 anos .

,

do Barão de Itapocu, da
presente edição. Está aí
uma forma muito salutar
de reencontros estudantis
e formaturas' que bem po
deriam. ser imitados pelos
demals formandos de 1108- .

sa Escola. Técnica de Co
mércio São Luís.

vários as- inville com a Max Wi- contudo lá comparece
ao setor lhelm, imediações do Pos- ram Cláudio Tomasellí,
iisc;:uti- to Becker. Nesses -sstudos Paulo Morettí, Norberto

'ado, no- será, incluída' ii possibílí- S. Emmendoerfer, Marle
lombadas dade da abertura da' pas- de Sousa e Bugênío V,
16, cxis-' sagem sob a ponte Abdon Schmöckel., Os contado
s de ou- Batista, para pedestres, randos que confraterní
Implan- bicicletas, motos e veí- zaram, muitos deles a

diminmção culos. Dada a-necessidade companhados de maridos
do apIe- da implantação dessas e esposas, constam da co

o prátí- melhorias- a municipali- luna CONFIRA A HIS

tória da dade reínícíará os estu-

lícia. A dos já no início do ano,

pedidos de segundo o secretário de

a exten- planejamento e coordena

os ôníbus dor da CMT,. • Aristides
o sido de- Panstein.

ização de C on t a dor,'andosI, abran-
mumcípio, de 1965
nas reuni
s do Pla
deficiência
coletivos
todos os

alizada
suntos li
foram
dos pela:
tadamen
que já
tindo

- EDITAL -

AUREA MüLLER GRUB
de Notas e Oficial de Protestos de Ti
de Jaraguá do Sul, Estado de S. Catar'
lei, etc.

Faz saber' a todos quantos este
se acham neste Cartório para protestos
Ademar Jagelskl, Rua João Planj
Confecções Santa Luzia Ltda, Rua
Km 16, nesta _ Invaldo Grutzma
Horácio Rebello, 585, Guaramírím
zar Muller, Rua Presidente Costa
nesta _ Nazario Lenzt, Estrada V
nesta _ Nelson Machado, Rua He
tii, 295, nesta _, Rogério Ersching;

. José Bauer, 1402, nesta _ Serviços
m,one Ltda., Rua Aguas Claras, nes
tes Azevedo Ltda., Estrada Ban
8, Guaramirlm _ Valdir CarHn!,
3�9, nesta.

E, como os ditos devedores ,não fo
e ou se recusaram a aceitar a devida

. .

lnte-médio do presente edital para que
pareçam neste Cartório, na Rua Artur
prazo da lei a fim de liquidar o seu
dar razão por que o não faZ; sob pena de
das titulos protestados na forDia da lei, .

dw/Jaraguá 'do Sul, 12 de dez
Amea Müller Grubba - Tabeliã. do

JficiaJ de P�otestos de Títulos da C0I1!

em que
centra:

nesta.,
Luzia, .

ua Pe.
o Ce-

Jaraguá do S�..:. S!mtana de 14 a 22 de dez.embro d� 1985. SORR.E10 ,DO . PO_��O
-"
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Vinte e duas escolas elegerão seus diretores dia 21
A Comissão, Regional a aprovação do Decreto tados nas escolas, para

de Implantação e Píscalí- 20'48/85, pelo governador comparecerem no día 21

zação do Plano· Estadual Esperidíão Amin, deu au- de dezembro, próximo sá�
de Educação. está íníor- tonomia às escolas e co- bado, entre 8 e 16 horas,
mando à comunidade que légios estaduais para ele- nas suas respectivas uni

Santa Catarina vive um gerem, por via direta, os dades escolares, para es-

novo' clima de eleição. É seus diretores. colherem e votarem seus

chegada a vez das unida- Para tanto, estão sendo diretores.
,

des escolares viverem es- convidados os alunos, Para que o diretor seja
te momento democrático" pais de alunos, professo- eleito, é necessário que
pela primeira vez na hís- res, especialistas em edu- um terço do colégio ctei
tóría do Estado, .......ie com cação e funcionários 10- toral se faça presente. pa-. ' .

ra a votação. Na região
MENSAGEM de Jaiaguá . do Sul, área

da 19a Ucre, são, vinte e

duas escolas básicas e

colégios que elegerão de
forma democrática os se

us diretores. Em Jaraguá,
as eleições se realizarão
em catorze estabeleci
mentos de ensino.

Rótulas terão
o estudo
agilizado
Na 'reunião da . Comis

são Municipal de Trânsito
do mês de dezembro, re-

Brandenburg
Pábrica de vinagre e comércio de ál

Prefira sempre "Vinagre Bra»

Rua Jomville, n9 1.255 - FoDe

Jaraguá do Stil'_ Sc.
Com Posto de Vendas Junto

Desfil -Máquinas L
Equipamentos para fábrica de d
chapas de cobre, fundição de aI
Oestiladorea de aguardénte' e alam

.

Rua Joinville, 433 - FOIle
Jaralu' do 901'_ SC

Realizou-se no día de S.
Nicolau - 6 de dezembro
de 1985 - um Interessan
te reencontro dos contado
randos de 1965 da Esco
la Técnica de Comércio
S. Luís de nossa cidade,
organizado por Eugenio
Strebe e Humberto Pradi.
O reencontro após 4 lus
tros teve momentos de
grande emoções entre os

atuais Técnicos em Con
tabilidade e estes com os

professores. O restau
rante Parque Malwes
serviu de palco para gran
des e longos abraços que
a esteira do tempo dei
xou neste espaço. Leva
dos por compromissos an

teriormente assumídos.
nem todos os professores
puderam estar presentes

Presidente

Estado de Santa Catarina
Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul

DECRETO LEGISLATIVO N9 02/85
"Altera parcialmente a redação do art.
19 do Decreto Legislativo n" 02/82-A".

ADEMAR BRAZ WINTER, Presidente da Câ
mara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, no uso e exercício de suas a-

tiibuições. .

Faço saber que a Câmara de Vereadores a

provou ,e eu promulgo o seguinte Decreto Legís
lativo:
Art. 1° _ O percentual de 15% (quinze por cento)
que alude o artigo 19 do Decreto Legislativo N°
02/82�A de 09.12.82, . passa a ser de 20% (vinte
por cento), com amparo na Certidão expedida J
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geográfia e
Estatística - IBGE.

Art. 2° _ Este Decreto Legislativo entrará em

vigor a partir de 19 de janeiro de 1986.
Art. 3° _ Revogam-se as disposições em con-

trário.'
-

Sala das Sessões,
Jàragua do Sul, 25 de novembro de 1985.

ADEMAR BRAz WINTER

Vendo' e alugo
VENDo: Prancha de Windsurf importada, gran
de. Preço Cr$ 4 milhões. Calói Ciclo (bicicleta
para ginástica), com relógio, semi-nova. Preço
Cr$ 630 mil.

ALUGO: Casa em Itajuba a 10 m da praia, de 20.
12 a 10.01.86. Dois pavimentos,.· cinco quartos
mais varanda na parte superior, com cozinha,
banheiro, salas de jantar e de estar em baixo, a

lém de garagem e abrigo. Toda murada. Pr�ço
Cr$ 400 mil 'a diária, antecipado.
Tratar Fone '12-0091 c/flávio ou Rua D. Antônia,
,33, com D. Ana.

ORACAO AO H�.l> ...1üTO
SANTU

ESDírito S�nto .. vós aue me
esc:lareceis tudo. aue Hu
mmais todos os camlnhos.
Dara aue eli atiilla a leli
Cidade. Vós aue ,me dás o.
dQm divino de Derdoar e
esauecer o mal aue fazem.
auero neste curto diáloQO
aflradecer-vos Doe luCio e
confirmar mais uma vez
aue iamais auero seDarar
me de vós Dor ma;.ores
aue seiam as atencões ma
terials. Pelo contrárlo�
auero tudo fazer em Drol

.

da humanidade Dara aue
Dossa merecer _ a fllória
DerDétua na vossa ComDa
nhia e na comDanhia de
meus irmãos. A Dessoa
dever;\ fazer oracão 3 di
as sefluidos sem dizer o. De
dido. dentro de 3 dias se
rá alcancada a I!raca. Dor
mais dificll aue seta.
Publicar assim aue rece-
ber a graça. .

Por graças alcançadas.
H.L.S.

COMERCIAI, FLORIA,NI
Máquinas e Equipamentos para Escritórios

Temos à disposição: Assistência técnica de má

quinas de escritório em geral, relógio-ponto, au

tenticadora Burroughs e caixa registradora.
Toda linha de calculadora, SHARP e DISMAC, '

maquinas de escrever Olivetti novas e usadas,
máquina de escrever eletrônica DISMAC-OLYM
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga
da, móveis para escritórios e acessórios para
máquinas em geral.
Consulte-nos pelo Fone 12-1492 ou na Rua Ve
nAncio da Silva Porto, 353. - laraguá do Sul _ SC.

Sorveles PINGUIM
o MELHOR DESTE VERÃO

Sabor, .pUreza e qualidade. Sirva-se à vontade tomando
sorvetes e picolés "Pinguim", em vários sabores •

Temos ,também gelo.

Rua Angelo Rubini, 1119 • Barrá do Rio Cerro (fundos
do Sup. Benthien) - Fone 12-2181. - Jaraguá do Sul.

PAGINA,09

O Prefeito Munícípal de Jaraguá do Sul, no
uso de suas atribuições e de conformidade com o

artigo 49 da LeI Municipal N° 1.059/85, de 26 de
novembro de 1985;

.. , ,"

Estado de SaDta Catarina
Prefeitura,Municipal de Jaragt,lá do' Sul

DECRETO N9'1.251./85
Estima a Receita 'e fixa a Despesa do
Serviço Autônomo Municipal"

-

dê
. A�

gua e Esgoto (SÄMAp)'", péJ.tá ,Q éxei�'·
cicio de 1986.

'

DECRETA:

I
Art. 10 Fica aprovado, o Orçamento •.Pro- i

grama da Receita e Despesa do Serviço Autôno- .t
mo Municipal de Agua e Esgoto (SAMAE), pare I'
o exercício de 1986, discriminados pelos anexos liintegrantes, deste, que Estima a Receita em, Cr$

.

6.250.000.000 (Seis bilhões e duzentos-a cinquenta
milhões de cruzeíros), e fixa a' Despesa em igual

. importância.
'.

Art. 2° _ A Receita será realízadamêdiante
arrecadação das Tarifas" Taxas e. mitras fontes
de Renda, na forma da .Leí N° 919/63 e Decreto
N9 850/83 e modificações posteríores, e das es

pecificações constantes 'do Quadro Discrimmati
vo da Receita, de acordo com o seguinte desde-

,

bramento: "

'

R E C-E I T A
RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial........... c-s 10.300.000
Receita .Industríal , .. ', Cr$5.406.700.000
Outras. Receitas Correntes' ; . ," Cr$ 86.000.0QO
TOTAL ...• : .• '

'

Cr$5.503.000.000
RECEITAS DE CAPITAL .'

Alíenações de Bens , .... , ". Cr$ 147.000,000
Transferênctas de Capital Cr$ 600.000.000
TOTAL i Cr$. '147.0000QO
TOTAL GERAL ,:

� .. Cr$6.250,OOO,OÓO

IVO KONELL
Sec. de. Adm. e Fin.

.

Art. 3" _ A Despesa será' realizada na forma
das especificações constantes do Quadro de Na
tureza de Despesa-Consolidação Geral, de acordo
com o seguinte desdobramento:

'

DESPESA
DESPESAS.CORRENTES .'1
DE'spesa de Custeio ., ...

�

.... '.. Cr$4.489.000.000
Transferências Correntes , ..,.... Cr$ 500.000.000
TOTAL •..•..••.

'

•..... � .. :';. Cr$4�9g9.000.000
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos .. , .... ; ; �. Cr$ 811.000.000
Inversões Financeiras , ;., .. -Cr$ .450.000,000 .

TOTAL Cr$1.26t:OOO.OOO
TOTAL GERAL •..••.•........ Cr$6.250.000,OOO

Art. 4Q _ Fica' o Serviço Autônomo Munici
pal de Água e Esgoto '':'_ SAMAE, na pessoa de
seu Diretor Geral, autorizado a movimentar a.s

dotações atribuídas às diversas unidades Orça
mentárias..

Art. 5° _ Este Decreto entrará em vigor a

partir do dia 19 de janeiro de 1986, revogadas áS

disposições em tontrário.
,o

Jaraguá do Sul, O� de dezembro de 1985.

DURVAL VASEL
.

Prefeito Municipal

ViaçãO Canarinho Ltda.
o traupcn1e' carinhoso

PrognlJ1l8 bem. as suas viagens a,e férias e

recreaQio. A "CaJiarlnho" coloca à sua dis- ,

posição OI 'Jnodemos e coilfortáN-eis ônibus da sua

frota. Venha conversár c040sco. '

Av. Will. Deodoro, 087 _ fone 72-1422
Ier..- do Sul SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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de '1 � Us Herdeiros da Duquesa.
48. LUiz e Bnsabeth Ce- do Martmeun eabina, ca
casu _ sada com seveono xone
.tlzne casal é natural de lano; llervlP,a/�asaaa com
rxova '!lento • .tue nasceu ,Verllillo Morem; �anos
aos �1.UÔ.luu1 e eia; 'aos casauo com: llUlilcia .Hel'
.lu.O/.1UU/. Quatro, anos ton: �atauna, easaaa com

oepo,l8 QO casamenLo. 'em·' :tm&110_ '.KOPeia\o; AlIreUO,
l�l'I. com ues nunnaes, casado eom.: ',bzllda �am
Vlelam morar em 1'OÇO 1)' pregner: Ines, casaca

Ama, nroxnno aa t':apela com EUlózio .t'10ria.nl; Le
oe eamo AnJÖnlO. 1'0- cuia, casaca com

. Anno
rem, não unnam terras.' }irancescß1 e kosa.. casaca
;:,aDendo das terras da com LeOPoldo Ii,anS\eln.. e .

V li a'
.

D ... q ú e s. ii, Com a !iluda ao nIvela-,
a familia muaou- dor pronssionaí hzenno
se para ca. em, tevereiro Rosá, rez as prull�m,s ar

ue l\'��. Compraram as roseiras dentro ;do esqua-.
ierras que noie são ue aro, bem Rranaes; toi su
.tiullenlO J:'res�Ull e. ao H••-:- -. per�do., as!ill!!. ,'.0 . s,j�.!ema
ceorendo Martlnel1i� Ma-. de arroseuas . proYlS9I1as.
IS tarne, compraram ii- Manteve 'um, bom -comer
queias que nore são ' do . cio lá· onde �ôrif a Rosa,.
Mano Seveznení, Valen- com lota.. aeouaue, atare
tm StOU e do, Lides Bo- na, tamanearía v.. e, enae
nneui, O primeiro ran- nho. de cana. Em 19:47,
cmnno deles peROU 101l0. vendeu, ..

, par.a. '0 Bzelmo.
Quem aíucou a construir para o sebermo. ,Passou
uma casmna de madeira tudo para os níbos. e : .ío
foi o jovem e tuturo Ilen- ram morar, ali o�de. hoi.e
ro Ezelmo Rosá. Em 1Y40 é dó Alvaro BUCCIO.· FI
venaeram a primeira nro- cou doente durante no

príedade para os llenrO$ .ve anos, 'vindo, a. talecer
VerRlho Morettí e Hil-. aos·17;11.1959, e. ela. -aos
debrando Martlnelll e. to- 02.Q6:1973. denota de.Ion
ram morar onde' hole re- Ra' enfermidade em casa

síde o Lides:· 'do- IZêIiro; / Híldetirando»
O casal criou OS selluin- Pelos dados _ que '. possuí

tes filhos: Maria. casada :

'lD.ps. vem a ser a sexta
com VerRillo Morett1; 1- famHla .que veío, morar
da. casada com Hildenran- em Santa Luzia.

:

• FRIGORIFICO', GUMZ S. A.· -,

" .

.ANO 40
'1945 1985

PRODUZINDO ALIMENTOS COM �UALLIDS�E N9�2t:;.HIGIE�, COM INSPEÇ10 FSDERA . >"... .I

FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FA�ICA RAÇOES

.

,sEDARIA a SRVIÇOS DE TRATOR

Madeir'foii para eODst�o � ;��'rviços d�
--

trator
.eom profissionais altamente especialízados. -', .

Rua' João .Januärío Ayroso, 1'12':;_ Jaragúá. J�s.� �
,

querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá d�, Su�. _ ',8Q'. -

.

In.flàção em· 85
o ministro da. Fazenda

Dílson Funaro, afirmou
terça-feira que a inflação
de. dezembro <teve Iicar .

'em torno de 12,5 por cen-

22.5
'

-·1.' te de 320% nos últimos
doze meses, o café está
agora . sendo comerciali
zado a Cr$' 51 mil o qui
lo, o que provocou·· uma
forte reação por parté dos'
consumidores.

.

to, chegando' assim a um

total anual de 225%, um

ponto .percentual...' acima
da do ano passado. E por
outro lado com o reajus-

OmdD'�está"BIncOdataTadâ.....

'�BESC �
i
í· I

Lal{çamento
M�re bem. more no Jardirn Ana Paula!

- Lotei com inIra-eltrutura complete, prontos para censtruír e seu lar.
Localização privilegiada: nö NOVO J�iflguá Esquerdo. agora com a pavimentação

,. facilitando' ö acessoC-e yaJorizando o seu �nvestimenta.

�iOVE�ri, AS ,CONDjt;OES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.
. .

,I' ��
1 -�;. tot _"

'''',' '_ ; .... Infol'Ulações e VendoS com a garantia e. segurança de
.:

EmPteefid�é�IO� Imobiliários ·Marcalfo
,,_' .Av. M_al.-' Deeêlóto, 1119,:- Fone 72-1136 - CRECI_ 093 _ Úa REGIÃO

.'�" _' -.-." .�.;..>.
/

".;,_-,

"
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n. 729 e Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem

br� efetivo do Inst, Histérico e Geográfico de Santa ca
tarína, Redator:Flivio José Brugnago • ORT-SC n9 214/
84. Repôrter: Yvonne A.S. Gonçalves - DRT-SC n9
219/84. Re�ão AdmiDisfração e PnbUcidade: Rua Co
renel Procôpio Gomes de Oliveira, n9 290 -- Cx.Pos
tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.250-Jaraguá do Sul-SC

Impresso nas oficinas da' Organização
Contábil UA Comercial" S/C Ltde, '

Assi�atura. para Jaraguá do Sul ....••..• Cr$ 30.000

NO�tras cidades Cr$ 40.000
.

. mero Avulso
,

.........•........ Cr$ 800
Número Atrasado Cr$ 1.000
Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro
pai Propaganda Representações Ltda.
I.8te Jornal é associado ,a ADJORIJSC e ABRAJORI.

Relojoaria . AVENIDA
As maís finas sugestões para presentes,

j�ias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

N. Marechal e na Getólio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora ta�bém aquecedores a

eu•• selar.

Rua Felipe Schmidt, 279, - Fone 72-0448

Lanznaster - O· SEU RELOJOEIRO

Relôgios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos. finos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal.Deodoro, 364-Pone 72-1267

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-se bem com a

moda Ver ã o da

CINDERELA

Veste bem. A illoda certa, na Getúlio Vargas
e na Emílio J uurdau.

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenag�m e. aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nos!

Rua JoinviUe, 1.016 - Telefone 72·1101

Foto L os s
PetGI.raflas _ equipamentos de cine .

foto _ som e video.

Fone 72-0181

CONFIRA Á HISTÓRIA.'.. Barão de Itapocu

•••HA 40 ANOS o nome de Àrtur Müller ao jardim
_ O Interventor dr. Luiz Galottr, e- construido em Corupá. Um belo logra
xonerava do cargo de Prefeito Muni- douro público que enfeita ainda hoje
cIpal o sr. Ten. Leonidas C. Herbster. a antiga cidade de Hansa Humboldt.
Para substítuí-lo era nomeado o sr. Re- '

•.•HA 20 Ai'lOS
-

macIo Seára, que exercia o cargo . de _ Formava-se a 5=.t Turma de Téc. em'
Coletor Estadual em Videira e era na- Contabilidade pela Escola Tec. de Co
tural de Itajai.

.

mércío "São Luís", de Jaraguá e, por
_

.
Nos Grupos Escolares "Divina PU)- tanto; comemoram os 20 anos ele for

vidência" e OIS; Luiz", realizavam-se maturá, os seguintes: Álvaro Pereira,
testes de encerramento e entrega

.

de Belkis de Menezes, Clécio Bastos, Er

diplomas. Recebiam seus certificados IDeS .Kuchenbecker, Buclídes' Emmen
de complementarístas, pelo "Divina doerfer,' Eugênio, Strebe, iI�Uo Secco, I
Providência": Edeltraud Henschel, A- Humberto Pradi, João Sanson, Lauro
Iídía Klein, Maria Lucí Borba,· Ursula Stoinski, Lurdes' Riedtmann, Mário

Krause, Alba Baílont, Hildegard Zie- Krutzsch, Nelson
.
Klitzke, Orlando �

mann, Olga Schmitt, Brunllde Mahn- Bortolíní. Ortwin Hermann. Rellndes :

ke, Ellen Dorotéia Gruenwaldt, Use Bendhack, Silvia Buhr, Valdir Strí-: �

Mey, Terezinha Müller, Edeltraud Ba- cker e .Waldemar M. Rau.. Quem e ..
'.

uer, Ivone Paterno, Lili Harnack, Fí- ram os Padrínho e Paraninfo? E os

delis Schiochet, Henrique Mohr, Da- protessorest Ah, já se perdem na es�

masío Schmítt,' Nelson Bísoní, Ale- tetra poeirenta do tempo! ...
xandre F,riedmann, Odímír Fischer, _ Repercutiam as cerimônias que as-

Flávio Rubínt, Daniel Silva, Ademiro sínalavam os 25 anos dos Irmãos Ma

Lazzatín, José Eccel e Oto Röder. Pelo rístas em Jaraguá do Sul. Nà �dlção
"São Luiz": Adilo Zimmermann, Altre- de 30.10.65, o Prof. Paulo MoreUi es

do da Costa, . Arlindo Salai, Arno crevía alentado trabalho, lembrando o

. Mundstock, Artur Pedrí, Bernardo trabalho marista" destacando os seus

Scheuer, Egon Scheíbel, Felipe Bublílz, diretores Irmão Daniel - Celestino De-
Gerold Meier, José Schmitz, Luiz Kíe- píné: Irmão' Ernesto - José Pavlní:

.

Ir-

nen, Miguel Freitas, Miguel Pires, Or- mão Mário Guagliottoi Irmão Evarls-

lando Dema,rchi, Orlando de Souza, to - Etelvino Haas e Irmão Luis - AV'e- .

Rolando Neumann, Valdino Mever . e Iíno Spada. A Câmara de Vereadores
Valter Janssen Júnior.

.

conferia aos mesmos o titulo de cída ..>

_ Também se formavam pelo "Ab- danía de Jaraguá, sendo antusíasüea-
don Batista" os seguintes: Arno Roe- mente saudados. pelos representantes
der, Belmiro GonçalVes, Cecilio C. Ma- do povo. O dr. Mário Tavares, deputa
fra, Dúlcio T. Lenzt, Emilio Eggert, do, pronunciava importante discurso

João L. Joenck, João B. Martins, Leo- na Assembléila Estadual abordando o

nardo .Staut, Nelson Nunes, Otávio trabalho dos Maristas.
Cardoso, Sigmundo Jurck, Waldemar •..HA 10 ANOS
Schultz, Wilfredo Wolkmann, Ldith _ O Az de Ourol B.C. recebia a aguer-
TeUacker, Maria de Lurdes Zunino, rida equipe de bolão dos Unidos da

Neosi V. Leopoldo, Olair Motta, Paula Ilha. filiada à Sociedade Barriga Ver�

, Goede' e Onélia de Oliveira. Muitos de, de Floriànópolis, que detinha o in-

já partiram, mas a maioria ainda diz
.

vejável título de campeão dos Jogos

"presente" ao chamamento da grande Abertos de Santa' Catarina de H)75,

Jaraguá do Sul. Não é, Usef A amiga conquistado em Chapecó e com a tor-

da Brunhilde, que é amiga da Lili, da cída altaneira de Jaraguá do Sul.

Edeltraud e de toda a turma que cons- _. Formava-se a Turma Aldo R9meu
ta linhas acima. Bons tempos, não? Passold da Escola Técníca S. Luis: A-

.. , .HA 30 ANOS demír Fischer, Adila Steierlein, Aldo

_ A Liga Jaraguaense de Desportos Blank, Alice' Zimmermann, Alvaro

encerrava o seu ano, proclamando o Kirsch, Ana J. Pedri, Antenor Gal van,

.

seu campeão.: aliás, Tri-Campeão da Carlos' Míelke, Carmelo Pasqualli,
J L.J.D.: Rolli, Píazera.. Zéppi, Schwerdt- Carmem L. Horn, Celso Tomaselli, Hai-

ner, Taranto, Octacilio, Baalloquínho. e sí I. nucnmsnn. Elio' A. Foehner, Ui

Gaulke, Guido, Jorge, Chadéco, Turi- sa Lescovicz, Ernesto F. Blunk, Ewal

bio, Nutzi e Oswaldinho. Era treina- . do PresUni, Francisco Rodrigues, fore

dor o desportista Haroldo Ristow. E o dolill F. Schmidt, Heins E. Obenaus,

"Correio do Povo", estampava um di- Heins Marquardt, Hilé,rio D. Wenk,

çhê mostrando a moçada em uniforme Ingo Ristow, Ingrid Steffens, Isalora

de ll'abalho, onde hoje é a iábrica Bauer, Janete M. f'laninscheck, João

Marchilex, na Abdon Batista, ·hoje rUd L. Silveira, José C. Rosa, Julieta T.

'4 _. Georg Cze�niewicz, defronte do, Vieira, Levino Ttiebess, Lindete M. Ro

aluaI Bar de "Muno", na esquina a pelato, Maria O. de Sisti, Marli 'Bartei,

rua 84 _ João Doubrawa -, sogro de ' Nelsio Heim,
.

Nivaldo J. Lehtnknhl,

Artur Müller, fundador do "Correio Orietél R. Vieira, Rosa M� Kiatknski,

do Povo" com Venâncio da Silva Por- Rose H.· Moretti,_ Rudolfo B. Hauck,.. .
� �,

to. .,.,.� UrsuJa Staats, 'Valctdir J. Buzzl, Va�.� ',.
_ O Baependi inaugurava oficialJnen- lério Fischer, Vidal L. Schmitz, \Val-: i -"

te os refletores das quadras de baHquet derr.ar
.

Reék, Wilson Tomelin. e Ze'1ui-
.

.

e vôlei, construido na administração de �1. Giovanella.,.Wolfgang 'W�ege ;

do. Presidente MurUlo Barreto de ,A- era o Para�lnio e Pati"onesse ·sr-a. Caro �
zevedo e do preso de Honra, Alfredo . mem Brelth�upt.· DiretoF' Pro'f.

' AldrlJo '

Krause. J. Schmidt. Professores:' Aldo R. 'Pas-

_ �POl' proposta do vereador José sold, Paulo M6retti; Eugênio V. Seh- .

Pasq'uaUni era aprovado, por unanlmi- möckel, Luiz �� Tanko e Norbeito S.

da44}t à proposição que mandava dar Enm.•endoerfer. Dez anos, hein?! .

.�---------------------------------------------------------------
'
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);t . No"s t·em·OS' tu'do',:��-
·

para a radar a todos.
Yen a conhecer .

a linha Chevrolet 86. Descontos espeolals em toda linha de
jóias e presentes na

.

.: JOALHERIA "A PÉROLA" '.

Rua Relnoldo Rau 289 Fone� 72�1823
Jaragué do Sul

Conheça â linha Chevrolet 86, a mais completa do mercado.
Nós temos o cari'o que você necessita pare. preencher as suas exJgências.

SejaMonza, Caravan Opala, Diplomata, Chevelte ou MarejO, você vai sair de nossa lojacom o que.existe de melhor.
,

Venha ver de pI!rtO as novidades e vantagens desta nova linha. .

Nót temos planos de pa.sarnenio e financiamento facilitados para você adquirir o seu Chevrolet 86.

L-Ida.Foto Cenler
CARGAS'OIRETAS PARA TODO BRASIL. .

• rlLIADAANTcsoalloU7�.WAGNER TrinspIlfte< e Comércio Ltda.�
CARGAS DI JAR.AGUÄ DO SUL.E RfGIAo

i't'SAO PAULO· CAMPINAS ..

CAMPINAS.Mo PAULO À JARA(i.l1A DO SUL
E REGIÃO

"

1ii
,

Agora sob nova direção

Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mais uma ampliação de 20x25 e um álbum como

.

brinde.

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

Miromaq Equipamentos pl
Escritório' Ldta.

Máquinas de escrever Faclt-Olivettl, éàlculadoras Faeit,
Sb81p e Dismac, Móveis Esdi e Imalasa, Móveis de aço

Mojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven-

dedores. Consulte-nosl
.

Filial: Rua Pres.· Bpitácio PeSsoa· 723 - Fone 72-1398,
em' Jaraguá e .Matriz na Av. D. Pedro II, n9 166 -

São Bento do SUl - SC.
.

Aqopecuária Casa
.

do
La·vrador Lídc'

Dístríbuídora CiKclusiva das rações e concentrados "GUABI".

_

Mantém complete linha de defensivos, adubos, sementes
e ferramentas agrícolas.

Loja 1 _ Rua Joinville, 1.194-F. 72-0919-Jaraguá do Sul.
Loja 2 _ Barra do Rio Cêrro Fone 72-2223 _ Jaraguá do Sul -SC.
Loja 3 _ Rua 28 de Agosto 2345 Fone 73-ob66 - Guaramirim - SC.

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR S'CHWEITZER
Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,

. raio x, internamentos, boutique.
Rua Joinvllle, n9 1.178 (em frente ao .Supermercado Breithaupt)

Fone '12-0919 Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

COMPRA E VENDA,
TROCA, LOCAÇAO,
INCORPORAÇAO E
ADMINISTRAÇAO

DE IMOVEIS

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

Sala 13 - Fone 72.0510 . -Jaraguá do Sul _ SC.
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�k'vIo' E MABA: DOIS TlTU· r;:J'======':::::=:::m_ê",M, ...
LOS DE AUTOMOBILISMO'A
JA,RAGUÁ ,..

De forma brilhante, Jaraguá
do Sul cenquístou domingo, em
Mjl(Ji:éI;j dois títulos estadueís de
autoniobílismo e um terceiro es

tá na dependência de julgamen
to. Na .décíma e última etepa
do Campeonato Catarínense de
Automobílísmo, disputada do
mingo, em Mafra, Sávio Munllo '

Azevedo, na classe SOOOcc, es

tresndo um novo Opala", com
WJj. desempenho espetacular,
\á,tgou na "pole-posítíon" e ven

ceu. as duas baterias, conquís
�f:old::o o título estadual da cate-

'

�ö,tia �ais importante do auto

ro.6l;lilJsI'no catarinense, da qual
fQ� o, vice-campeão na tempera
d�{"passada. Outro título con

quistado por Jaraguá, foi na

categoria de "Marcas", vencido

P9'f� César Antônio Maba, que
ganhou a prova em Mafra.

,

, 'O 39 título' depende ainda de

pende de julgamento do proles
tç. O piloto Orlando de Souza,
ó j'Padilha", da Kohlbach, foi
desclassífícado nas sétima e ter
ceira etapas e' a equípe reccr

reu tentando reaver os pontos,
c!J'Ciftle garantirá o título. venci
do; pelo blumenauensa 'Gunnar
Wonner, que" no entanto, não re

cebeuse troféu ao término do
Campeonato, da classe 1.600cc.

�e permanecer a pontuação co

mo� �stá, 'Padilha ficará com o

více-campeoneto.
,''':t.ã.mpeão catarínense, Sávio
A�êvedb' competirá neste do
mingo, em Interlagos, São Pau->

lq: ',iiá última etapa ,do Carnpeo
na.to- Brasileiro Chevrolet de

'�i�Cf-Ç(ÚS, on�e está sendo :on- ,

sülerado Q "püoto
'

revelac,w','.
A" ty, �"ßandeirantes deverá
ff.�p�ililtl( a prova. Por outro
��dçi; it,çalendário previsto para
6 :ça,l1\péçmato Estadual de Au-

tbÍnbf:jf�1sinp�Velocidade, para
8p;' é, .�st�: Fevereiro-02, Jöaçél
Q�;' r.,'1'afço-16, São Bento do Sul;
Âbril�20,' 'Santa Cecília; Maio-l8,
Ntá�x,�;, Junho-08, Jaraguá do
SüI:;. :s.efembro-14, São Carlos e

Ôut\11irb-19, em Canoinhas,
CRUZ DE MALTA DEVE CON

QUISTAR,' TRICAMPEONAlO!
P�,JMEÍR9NA

'

,

, J:;}n :cli;ma dE;) decisão e de fes-'
ta, ,o Cruz de Malta, .togará às
'lp horas deste domingo, no Es
tád.io Eurico Duw€, 'diante do
Seleto de Guaramirim, onde de
verá conquistar 'um, título inédi
to: o 'tricampeonato da la Divi
são de Amad0res da' Liga JaIa

guaense de Futebol.' No dorrÍin
go passado, dia �, com arbJtra-'

roído Gütlis" : .técníco Arolde
Karsten ,eAtl'etqf .esportívo Se
bastião Kl'àuse .. No-relato das a-

'

tliviaadés· d€>; ario,:::o� Clube .• de'
Bolão 81 ;fßédizoü,'amisroßo"S "COIt-

,

tra ,equipes de:".Jôin:viloI}e;, 8�:Btu
menau, e,;Jtajai:;:e,partioipnu dq;; .

segumtes-aomeíose .em ;itaja�; . .no
Vasconcelos cJ)rwpôrul,., _ .obteve
a 5a colofaçªo:; em .Iaraguá do
Sul, na SER Vieirense, 2° lugar
no Tomei-o' "Cidade,' > de. Jara
-guá": em Blum�l);au" ne- Ceçe-e '

Tiro, 4° lug&l'; 'em Jaraguá .do
KOHLBACH/DME CONQUISTA':, Sul; no Baependk- :�Íilo· .Torneio
CERTAME REGIONAL DE -VO-: í. Indepedêncía, 'o 1° lugar (>1 :·ein
LWOL· ,� _'o. - - •

Itâjaí,-lanibéjh;�<3'o-'l-ugar em tor-
,

A Li2a Regíonal de Volíbol e ' neío realízado lia,' &5CíetlaCle q'i
Basquetebol encerrou o Campe-" r-adentes: Entre amisfo's(:)s::e tor
onato de', Volibol Adulto Mas-, .neíos, partícípou ,�J:Ii", )2, jogos,
culino, em que foi campeã a'. C,QIIf lSvit9rias e 1 Íiê'tiotas. ,

Kohlbach/DME, pele salde de .. , VILA LJ3NZI COMEMÔRA TITU-
sets. No dia 1, sábado, pelo' in- LO VARZEÁNO CÓM:FEStA7:�
fanto, Ki-Kaska O x 2 Teresa' Com uma festa quê :re1.lÍlth
Ramos e pelo adulto • Armal- cerca de 220 peSl?9a{ na,!. ��'pei1-
wee 3 x 2 Ki-Kaska' e Kohl- dêncías da Comunidade' São
bach/DME 3xO

.

Kohlbach; do- Judas' Tadeu, domingo 'passado,
.

mingo, pelo infanto - Kí-Keska o Vila Lenzt festejou a conquis-
O x '2 Kohlbach e,Armalwee Ox . ta do titulo do 3° Campeonato
2 Teresa Ramos. Termínaram Municipal Varzeanó 'em acori-
empatadas com cinco pontos, tecimento promovido pelo pa-
no adulte, Armalwee, Kohl- trono.' Getulio Lenzi. Autorida-
bach e KohlbachjDME e pelo des, vereadores, imprensa;" a-
critério de saldo de sets, .a elas- tletas, 'dirigentes, desportistas 'e

sificação final ficou' sendo: 1° ,convidados marcaram presença,
Kohlbach/PME, 2° Kohlbach. quando foram entregues' os tro-
'3° Armalwee e 49 Kí-Kaska. :Ao féus ao prímeíro, terceiro e
término foram entregues os tro- . quarto colocados, ,assim como
féus aos melhores do naipe para o al'tilhéífO:"" do certame,
masculino e feminino, assím-co- :jiO goleiro menos yazado que r�-
mo aos' destaques, que fqram, . cebeu o treféu' das mãos dó 'e

Carlos (Armalwee), Marli (Ar- ,ditor'de esportes dó i\Céhr��o .do
malwee) e Ivone (AGV). '. -Povo", ao atleta.':revela'çãO '

.do
E neste ünal-de-semana.: a' certame e as equipes dtscíplí-

LRVB encerra os campeonatos nas. Uma pres-
mirim, infantil e

.

infanto-ju v,�;.lil. .

tação de contas do campeonato
Hoje, dia 14, no Artur' Mihl'.=;r, foi feita pelo Chefe c< tia. DME,
a partir das 8 horas, Armai:wee Raul Rodrigues, o :r:esp'_onsävf�l
x Pomerode (mirim), Kohlbi-lch 'dlteto pelo sucesso. do varzea-
x Teresa Ramos (infantil), Po- no, já há três anos. A �onfra-
merode JÇ Kohlbach (mirim) e ternização foi total. .'
Armalwee x Teresa Ramos (in- EWALD CONDECORADO CO.
fantil); no domingo, 15 hor,éls, MO O MELHOR CICLISTA DE
no mesmo local, 'Kohlbach x SANTA CATARINA
Armalwee C(mirimr" O cicHsta Sílvio Rober,to E-
Armalwee x Kohlbach (infantil) wald, de JaJ;'�g\lá do SuL' mas
e Kohlbach � Armalwee (inf�n- que coinpeti,';pela Tigrei,' .ße

'

to-juvenil). Joinville, parti'ci:pou no .çl:ómir;-
BOLÃO: CLUBE 81 ENCERRA go ,da festa de ,ence:(#ill,e�Ú�O
O.ANO E ·RENOVA DIRETORIA da témporáda, promovldéi' 'pêía
O Clube de Bolão 81, itfUí/fc:lO Federação Catarinen,se,,� ,de, Ci-

a Sociedade Vieirensel énci�r.rou clismo,' na Capital 'do ,Estqçlp.
ontem, dia 13, com um jantar eie Sílvio foi condecorado 'córriô ,"o
confraterni:(:ação, que reuniu OS', melhor ciclista de Santa Cat�-
bolonistas e suas esposas, dS a- rina, na categoriá principal, da
tividades do ano, com a �ntrega qual foi o campéão. E para ,o
de trof$us e medalhas ,aos d('\s- próximo ano, já se anuncia, a

taques, bem como eleição e pos- realização, pela Liga Atlética'
se da diretoria. A que entregou Norte Catarinense, com apoio
o mandato tinha na presidên- da Confederação Brasileira . de
cia Ingomar Hornburg, secretá-

.

Ciclismo, . da la Volta CiclistlCa
rio Jaime Blank, tesoureiro Ha- de Santa Catarina.

gem de Ivo Aldrovandí, o Cruz
de Malta deu um novo avanço
para a conquista invicta do. títu
lo, ao derrotar em"Rio Cerro IJ

.
o Alvorada, por 3 a' O, enquanto
que em Nereu Ramos, Estrella
e Baependi empataram a 2

gols. Botetogo e Seleto {oi trans
ferido. para o dia 17,. terça-feira
à noite. A rodada deste domín-

.

go, a última do. returno, prevê
as partidas - Baependi X' Botafo- .

go, Estrella x Alvorada e Cruz
de Malta x Seleto. Todas às 16
horas. '

Excetuando-se o jogo Botaíogo
x Seleto, ainda a realizar. a

classificação está; assím: Cruz
de Malta 8, Seleto e Botetogo 4,
Alvorada 3, Baependi e Estrel
Ja 2 pontos. Õ Cruz de Malta já
virtualmente campeão e um

simples émpate lhe assegurará
o título. E além disso', tem o go
leiro menos vazado, (Witfrid)
e' os artilheiros - Laranja e Có

li, ambos com 6 gols. As pers- .

pectivas são de um grande pú
blico em Rio da Luz, neste do-
mingo, para a decisão. '

:-...

AABB LOCAL GANHA TITULO
SULBRASILEIRO 'INEDITO

to. A decisão do título nacional
aconteoerá em São Paulo, du-.
rante a Semana Santa JJo próxi
mo. ano.

A Assocíação Atlética Banco
do Brasll de Jaraguá do Sul,
com o time base for�ado por
Zecão, Zéca Papp, Tati, gaio,

.. Girolla, Juca, Jaime e Rogé::io,
mais Adenor' Bértoli, Adenor
CorrêaT AdemLr e Taranto, con

quistou brilhantemente 1.0 Bá
bado pa§sado, em Maringá, Pa

raná, o título sulbrasileiro lÍa
modalidade ,de futebol <;oçaite
(suíço), qurante os Jogos Espor
tivos Regionais de AABBs (JE-'
RABs). A equipe jaraguacnse
havia conquistado o titulo esta

dual da modalidade recente
mente' em Chapecó e nos JE
RABs, que reuniu os campeões
de São Paulo, Paraná, Santa Ca
tarina e Rio Grande do Sul.' Ja

raguá derrotou' Londrina, 2 a

O 3 a 1 sobre Fr:ederico West

phalen e 1 a O sobre Londrina,
que acabou ficando' Com o vi -

.

'

ce-campeonato.
, AféIh do título, a AABB de
Jarägtiá do Sul teve o artilheiro
- Rogê'rio, com 3 gols, o so"eiro
menos vazado, que foi o lecão
'e 'o alteta mais idoso, o Taran-

•

,
,

se conquista· com esforço e seriedade• •
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As An8taçô8� • �8 � ftOO-José bão Caries Leone� :nioquélÍía: i.ófde vida rlIiIIlsl
Uma celebração litúr

gica às 9' horas do proxi
mo domingo, dia 22 Je de
zembro, ria Capela São
João, na Vila Chartres,
marcará a comemoração /

do meio século de vida re

ligiosa marista do Irmão
Carlos Leone, junto a

seus familiares e amigos.
Filho de Luciano Leone e

.

de Rosa Donattí Leone, o

Irmão Carlos nasceu a

11 de maio de 1917, em

Poço D'Anta, município'
de Jaraguá do Sul. De
familia numerosa e crís

Hoje, o nome em evidência-do PDS é o 'de Paulínho tã,". Carlos saiu jovem de

Bauer� -da Brusc, filho de ViCtor. Paulo não é multo co- casa para. seguir o cha

nhecido como polii1co por aqui, mas conta com o poder mado de Deus e de Maria.

de fogo do paí, Para deputado federal o PDS tanto po-
. Em 1930[ ingressou no

derá apolar Artenir Werner, como Luiz Gomes, o Lu- .Juvenato Marcelino' Cha

la, ou, quiçá, outro nome. Tudo é uma questão de nego, mpagnat de Curitiba, i

cíação e de .entendimentos futuros. nícíando os seus estudos
na Congregação dos Ir
mãos Maristas.

A audiência da' eomítíva ped.esslsta semana passada
com o governador Esp�rldião,AmiD, serviu para Iavar

roupa ,suja e 'COlocar em pr�tos Jimpós o pensámento do
partido em J�rilguá.' No; balanço geral, foi considerada
boa, aotedameate na .ärea administrativa. O PDS local
reclamou a falta de atenção 'e apoio do Governador e

relatou a situação pOliJlca no munícípío,

Pelas informações ehe- pará contactos políticos
gadas à coluna, o Gover- e admínístratívos, A ques
nadar concordou com a tão de candidaturas e as

.recleinacão da sua não alas existentes, foram dis

presença' física maís cons- cu.tidas é ventilou-se. in
tante na cídade, ,marcan-,

'

clusíve um nome de con

do na agenda uma vísíta S�Il:SO para a deputação
nas próximas. semanas, ,est9-duaL"

o presidente da Execu
tiva, José Alberto Klrtzke,
solicitou que quando da

reíormulação do Govern,o, '

Jaraguá tenha maior. �e

presentatívídade, em, caro'
gos de maior realce . e dis
so o partido não abre

mão. Ern contrapartída, o

Governador pediu' ti per
manência dos pedessistas
e� gruPQ;' para rdectsão

em bloco, dos rumos que

�o partido tomar. Não quer
mais perder correlegioná-
rios.

'

Enquanto isso, o Partido da Frente Liberal, tendo a

frente o více-prefeíto Décio Ptàzera, Geraldo Wernlng
haus 'e Werner Schuster,partieiparam ontem, sexta-íeí
ra, na Capital" de reunião com os líderes do partido no

Estado, com a presença de Jorge. Bornhausen, para lima

análise da situação. O PFL prepara-se para a sua con

venção municipal, marcada para o dia 19 de [aneíro,
O pêfêlê vem traba- Câmara, Ruy DorvalLess-

lhando na arregimentação 'mann, que, segundo cons

de filiados à sua agremí- ta, estaria inclinado a

ação, príncípalmente [o- transíerír-se com armas e

vens. Um dos qu� rece- bagagens para ,a' Frente
< beu convite é o suplente Liberal. Além de Ruy, ou
de vereador do PDS e A- tros' jovens estão se tí

gente Admínístratívo da Iíando. ,

Paulo Bauer está em campanha a deputado estadual.
Esta semana manteve uma série de contactos na regiSlo,
visitando correlegionários. De passagem na redação,
quinta-feira, Paulinho disse que irá desincompatibiHzar
-se do cargo de presldente. da Erusc antes de 15 de ie

vereiro, para, com Isto; ter mais' tempo para dedicar-se
as' atividades pol1t1cas no Estado e Região� , ..

Membro do Diretório

Regional do flDT, infor·
mau à coluna, esta'sema
na, que pretende dar a

poio constante ao grl:lpo
que articula o partido em

Jaraguá do Sul. Empolga
do com a votação que o

PDT conseguiu nas últi
mas eleições, garante que
o desempenho será melhor
ainda em 86. O PDT de
verá cobrar do PMDB, a

gora governo, as eleIções
diretas para presidente.
E vai às ruas.

DE COCHEIRA: De um secretário da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, a respeito de comentários sobre uma

provável ida de Udo Wagner ao PMDB: "Quando (>Ie
entrar por uma pórta;, saio pela outra"./// Até o meio
da semana, nada. de nov9 ha'Via, 'contudo um ar enig
mático de peemedebistas Jndicavatp. que�ha�ia a1�o no

ar. Com certeza, relaciol!ado, ao Diretório Muni'cipaI.
Novidades a vistaf. .'.;'.;i' __ J,'..

'

,

_.,...._
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ANTES DE' 'TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA. .

.DECISÃO : INTÊLIGENTE.
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Em 22 de dezembro de
1935, há cinquenta unos,
portanto, vestia o háhito
religioso com o nome de
Irmão' Fortunato Cruz.
Continuou sua formação
em Mendes (RJ) e, a par
tir de 1939 suas atívída
des apostólicas como pro
íessor em Santos, Rio de
'Janeiro, Poços de Caldas,
Curitiba, 'Franca e Ubera
ba, destacando-se semnre

pela seriedade no des�m
penha de suas funções.
Realizou os estudos u

níversitános em Curitiba,
licenciando-se em Mate
mática pela Uníversída
de Católica do Paraná.
Obteve diploma em ma

temática, físíca, desenno,
assim como o registro de
Diretor. Em 1957 foi de

signado para partiöpar
do curso de Espírítuahda
de Religiosa no InsWLlto
N.S. Medianeira,' em
Campinas, São Paulo e,
a partir de, 1959, dur:ute
vinte anos, assumiu o

cargo de Diretor nos �e

guintes colégios marisüs:
Londrina (3 anos), Casca
vel (8 anos), Brod6311ui
(1 ano) e Itapéjara do
Oeste (8 anos). Direv)r de
tàlento, dinâmiCO e s�gu
ror levou os colégios a ·nn

progresso notável.

Por ocasião do Ano
Santo de 1975, foi �sco

lhido para ir a Roma. Lá)
aproveitou : para pa�tici
par ,da Sessão de Espü i-
tualidade Marista, minis
trado na Cidade Eterna.

Viajou por :.

Portugal , Es
panha, França, Suiça e

Itália e domina fluente
mente o idioma desses
países. '

A partir de 1919 traba
ihau como administrador
nós Colégios de Ma,:,iJigá'

(3 anos),
,

na Uníversída
.de Católica do Pa-anä,
Qoje "Pontifícia", dunute
três anos e, a partir de

'

1984, no Centro Marista
de Formação, onde reside,
A titulo de curíosídade
além do Irmão Carlos, es

te Centro tem outros do-
is Irmãos Maristas

'

j a r ag u a e n s e s: Ir.

Dario Bortolíní (diretor)
e Ir. Irineu Martins. A

tualmente leciona' francês

Os novOs
Tribunal

Repercutiu' intensamente
nesta cidade a eleição que
se procedeu no Tribunal
de Justiça do, Estado de
Santa Catarina, .no ulti
mo dia 4 do corrente. Na

quela ocasião uma serre
,

de ilustres personalídades,
hoje) .desembergadores,
foram alçadas a alias pos
tos, que num passado não
muito distante víveram

em nosso meio, quer co

mo juizes, quer como ad
vogados, prestando rele
vantes serviços à- Comar
ca de Jaraguá do Sul. Pa
ra o biênio 86/87 foi e

leito Presidente do Tribu
nal de Justiça, o Desem
bargador Geradlo, Gama
Salles e a ·Vice ·Presiden
cia soube ao Desembarga
dor Ayres Gama FeTreira
de Me\lo. A Desembarga
dora Theresa Grisólia
Tang é. a Corregedora,
cargo que, pela primeira
vez é ocupado por uma

mulher. Para assumir 0-

próximo triênio do Tribu
nal Regiollal Eleitoral,
foram votados' para PIe

side,nte o, Desembargador
Aluisio Alves e o Vice
será � o Desembargador
Tycho Brahe Fernandes
Neto. Na �presidência (-lo'
TrJburialr ·decla.rou à im
prensa o' D,esembargndor
'Geraldo Gama SallBs,pre
tende desenvolver !nais

. atividades junto' à pri-
meira "instância, ' danclo
támbém ',maior rápidez
aOs processos em imda
mento, 'o �e 'deve 'é;�r ú-

aos jovens Irmãos Maris-,
tas , uníversítános . ccóm

, _comprovada .çomperêncía.
É estudioso' .das, Sagt"ailas
Escrituras, é um engenheb

-

ro-prátíco habilidosa, um
construtor nato i é um a

mante, da natureza, um

trabalhador e entendido
em hortas e quintais;

É um verdadeiro ·cön-:.
r tínuador do Beato Marce
lino ChéUIlpagna,t,: <;> fun,'
dador cios."Maristas e 'os
50 anos' dét',vÚla religiosa,
marista provam,

'.

à' fide1i�
dade, a constância 'e à o

perosidade do' jaraguaen
se Irmão Carlos . Leone,
Cercado de seus ID3.nOS

Paulo, Bernardina, PaoH-:
na e Maria, de numerosos

parentes' e amigos e de
seus co-Irmãos Maristas,
todos suplicam a Deus,
pai' -María, se, digne con

tinuar abençoando este
nosso homenageado.

'nomes ao
da Justiça·
ma notícia alvlssareíra
para a grande maioria dos
advogados que trabalham
nas Comarcas ele Santa
Catarina. Pretende, tam

bém, criar novas 'varas,
"na medida dás dísponí -
bílídades orçamentárias".
O Des. SaUes, lembramos
aos nossos leitores, mící
ou as suas atividades' de
advogado em nossa cída
de,

.

fazendo as primeiras
solicitações pelo escritó
rio A Comercial, ao lado
da redação do "maís en-
'tigo" e do escritório do

então. Deputado Artur
Müller, aí na Marechal,
136 � atual loja Herm�s
Macedo.

nCorreio do Povo", 'sente
-se honratlo em

.

!lader
, �

cumprimentar o Desem-
bargador, Geraldo Gama
Salles e os demais seíÍh"ú
res desembargadores, a

companhado • dos votos
de uma profícua gestão.

los
L e i t ,o r e s'
Em virtuc;l.e dos prepa
rativos da nossa tradh
cional edição natalina,
o "Correio do ?QVO"
não circulará sábado,
dia 21, e sim, somente
no dia 23, segunda-fei
ta. Pedimos a compre
ensão dos leitores.
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