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Justiça eleitoral inforla sobre o reeadastralento
Com vistas a implanta

ção do alistamento eleito
ral mediarite processa"
mnto .eletrônico de dados
e a revisão do eleitorado, .

conforme dita a resolução
12.547, de 28 de feverei

ro, começa terça-feira, dia
15, em todo o País, até 30

de maio o recadastramen-
.

to dos eleitores, tarefa que
mobilizará milhares de

pessoas. Em Jaraguá do

Sul, o Cartório da 17a.

Zona Eleitoral já definiu
os critérios para a revisão,
com base nas. instruções
recebidas do Tribunal Re

gional Eleitoral.
Segundo o cartorário

Adolpho Mahfud, serão
instalados postos eleito

rais para desafogar os tra
balhos do Cartório nas

trinta maiores indústrias
do município, nas grandes
casas comerciais. nos ban

cos e junto a prefeitura,
para atendimento a seus

funcionáJ,'ios e dependen
tes destes. O Cartório

Eleitoral, instalado íunto

ao Fórum, na -Vila Nova,
atenderá de 15 de abril a
30 de maio, das 8 às 22

horas e também aos sába
dos, até o meio dia,

E além disso, no dia 18

de maio, estabelecido co

mo data nacional do re

cadastramento eleitoral,
funcionarão todas as sec

ções, ocasião em que
aqueles eleitores que ainda
não tiverem revisado seus

títulos terão oportunidade
de fazê-los, das 8 às 17

horas. Na revisão ou re

cadastramento, os eleito
ress comparecerão ao Car

tório ou Postos de Alis

tamento, munidos do tí
tulo eleitoral e de um do

cumento de identidade,
mas sem foto, que não

será mais necessária.
Os títulos não revisados

até 30 de maio, ou após
esta data, não terão maís

validade. O eleitor rece

berá o seu título atual de
volta, com o carimbo "re-

visado", que terá validade
até setembro, quando se

rá entregue o novo mode
lo, idêntico ao cartão do
CPF.
Acrescentou Mahfud que

em vista do elevado nú
mero de eleitores inscrí
tos em algumas secções,
dez novas foram criadas
em Jaraguá do Sul e que

funcionarão nas próximas
eleições. Elas estão loca

lizadas junto as recreati
vas da Weg, da Marisol,
da AABB, da Kohlbach.
da Menegotti, da Mar
catto e, também, no Salão

Paroquial, Unidade Sani
tária da Reinaldo Rau, em
Chico de Paula e no Fó

rum.

Município poderá ter sua

Estação de Piscicultura
Os técnicos do Serviço

Nacional de Formação
Proflssíonal Rural (Senar)
iniciaram a montagem de
um ante-projeto e a Pre
feitura Municipal deverá

implantar em. Jaraguá do
Sul uma Estação e Cen
tro de Treinamento de
Piscicultura, com vistas a

criação de alevínos de

carpa e tilápia e, também
de cascudo, em menor es

cala, qUe serão comercia
lizados a preço de custo

aos ínteressados. O anún
cio é do próprio prefeito
Durval Vasel, adiantando,
no entanto, que essa im

plantação acha-se, em fa

se de estudos, mas com

grandes possibilidades de
viabilização.

Para tanto, uma área de
terra na periferia da ci

dade, com água em abun
dância, deverá ser adqui
rida, para a construção de

tanques (cerca de trinta),
num investimento previs
to em Cz$ 500 mil. Para
o Prefeito, a Estação virá
incrementar a piscicultura
no mumcipio, atividade
que se tornará uma fqI\te
alternativa de renda:
COMDEMA
Foi criada, através de

decreto publicado no "Cor
reio do Povo", a Comissão

Municipal de Defesa do

Meio-Ambiente (COMDE
MA), com atribuições es

pecíficas de atuar e deli
berar sobre questões con-

cernentes ao equilíbrio
ecológico e à proteção, pre
servação e aprimoramento
do meio ambíente, sob o

aspecto qualitativo, na

área térritorial do municí

pio de Jaraguá do Sul.
Será formada por onze

membros, com mandado
de dois anos. Como repre
sentante da imprensa foi
escolhido o jornalista Flá
vio José Brugnago, deste

jornal.
Amostra Agropecuária
A 2a. Amostra Agrope

cuária, está definida para
o período de 12 a 21 de
julho. Três reuniões pre
paratórias já foram reali
zadas e remetidos oficios
a dezenas de empresas e.

organizações, para parti
cipar do evento. As atra

ções, consoante o coorde
nador da Amostra, Bal
duino Raulíno, serão mui
to maiores do que em 84.

Amin
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Capital Sul. Amerlcan_ do
Chapéu

virá a Sehroeder el laio
,

o governador Esperí
dião Amin, visitará no

mês de maio vindouro o

município de Schroeder,
. oportunidade em que inau
gurará obras conveniadas
e executadas entre a Pre
feitura e o Estado. A prin
cípio a data da visita é 02
de maio. O prefeito Aldo
Pasold informou ao "Cor
reio do Povo" que naque
le día deverão ser inaugu
radas a rodovia (asfalto)
de acesso a Schroeder,
construída em grande pé
te pelo Estado, a delega
cia e cadeia pública, pré
díos escolares e o calça
mento da Av. Marechal
Castelo Branco, assim co

mo receberá da Câmara
de Vereadores, em ses-

são especial, o titulo dê
Cidadão Honorário de
Schroeder.
Pasold que esteve na

terça-feira em Florianó

polis acompanhando junto
as secretarias a tramitação
de vários pedidos feitos
no início do ano, disse
ainda que o prédio da de

legacia e cadeia está em

fase final de construção e

que, também, até o final
de abril, estará totalmente
concluído o calçamento a

paralelepípedos da Av.
Mal. Castelo Branco, des
de a ponte sobre o río

Itapocuzinho até a ponte
do Gneipel, num trecho de
4,7 quílõmetros totalmen
te pavimentada no atual

governo municipal.

Movimento Feminino reúne-se á tarde
O recém-fundado Movi

mento Feminino Indepen
dente de Jaraguá do Sul,
realiza encontro na tarde
deste sábado, dia 12, a par
tir das 16 horas, no Beira
Rio Clube de Campo, pa
ra a sua oficialização e

definição de metas a se

rem perseguidas, notada
mnte quanto a fiscalização
ostensiva dos preços dos

produtos congelados atra
vé do decreto presiden
cial, em 28 de fevereiro

passado. I'�
Segundo a coordenado-

Agravaleoto r. da segurança pública
o Chefe do Executivo

Municipal de Jaraguá do
Sul remeteu ao governa
dor Esperidião Amin e ao

secretário da Segurança
Pública, Heitor Sché, esta
semana., telex protestando
contra "o total desprezo e

discriminação para com

Jaraguá", exigindo urgen
tes e· imediatas providên
cias ante ao agravamento
da situação da segurança
pública no Município, com
a transferência de quatro

comissários de polícia à

outras cidades e, também,
a liberação das diárias pa
ra os soldados da polícia
M i I i t a r (ranchamenta).
Acrescenta Durval Vasel,
nos telex, que "ao que nos

consta, Jaraguá do Sul é
a única cidade do Estado
onde a PM não recebe ali

mentação, quando em ser

viço".

AGENCIA DO lAPAS
O Superintendente do

ra, Sra. Rita Madrid, para
o encontro desta tarde são
convidadas mulheres de
todas as camadas, pois
considera importante o en

gajamento de toda a so

ciedade ao Movimento.
Ela vem mantendo con

tactos com dírigentes de

igrejas, escolas e bancos,
para montagem de postos
de coleta de notas fiscais,
para confrontação dos pre
ços cobrados na data do
congelamento e os atuais,
que deveriam ser os mes
mos.

é denunciada
lapas para Santa Catarina,
Lourenço Brancher, esteve
em visita as obras do pré
dio que abrigará e centra
lizará as agências do INPS,
INAMPS, lAPAS E PAM,
na Av. Getúlio Vargas. Fi
cou decidido, em contac
to com o primeiro manda
tário do municipio, que o

lapas contratará um enge
nheiro, para acompanhar
em tempo integral o an

damento dos trabalhos.

ConstituiRte! Que traga a moralidade a este País. Expositores ·Irtala· para sua laia.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Genie & Informações Jaraguá do Su'l elege à noite a seaMiss
�A�LI�NE�:_R-O-D-R-I-G"'::U:::ES:""_----=Q...e=u=s;;z;a-=-lã=-o-:d-e--:b�eleza, na

bril Presidente Epitácio PessoaNa quarta-feira, 2 de a ru.
723, ao lado da Auto Es

nasceu no Hospital çd?
José com 3kg200, J' mf�lnhI- cola Marquardt, a con-

Alí �1ra I a ceituada cabeleireira Tine.
na me, prd lí R ç lí É .

um çã colo
do 'casal ar e I .alae I mals a op o -

(Mari)'; JVlurara) Rodrigues.
cada à sociedade jaragua-

] illdustrial e presidente ense. Desejamos sucessol.
ee

C' 1da Associação omercia e DESINDEXADAS _ A
Industrial de Corupá. Ali- Marisol participará de 21
ne vem a ser também a a 26/abril, no Parque de
primeira neta do Dr. Rei- Exposições Maraponga, do
noldo (Terezinha) Mura- 59 Festival da Moda de
ra. Nossos parabéns!. Fortaleza, Ceará, com es-
OS MARQUARDT - A tande próprio. (x) O em

grande família Marquardt presárto Bibi Kohlbach,
reúne-se neste dia 12 de vai brevemente aos Esta
abril, no C.A. Baependi, dos Unidos, para assinar
durante a IV Convenção contratos de venda de mo,

da Familia Marquardt teres àquele mercado. (x)
(Confama), de confrater- A Weg, como única em

nízacão e integração entre presa de Santa Catarina e

a parentagem. Aqui estão uma das poucas do Bra
descendentes vindos do sil, está presente em Pe
Rio Grande do Sul, Rio de quim, na Expô 86 Brasil
'Janeiro, Curitiba, Brusque, China, com, um estande.
Blumenau, Joínvílle, São (x) A ACIAG, de Guara
Bento do Sul, Rio Negri- mirim, programou para
nho e Jaraguá do Sul. maio palestra sobre Círcu,
NOITE NO BAEPENDI lo de Controle de Quali

_ A diretoria social do dade.
Clube azurra, programou FESTA CRIOULA _ 0-
para o dia 18 próximo, CTG "Laço Jaraguaense",
liA N�t� no Baependi", programou para os dias
com o Grupo Bandeira II, 26 e 21 próximos, em suas
de Curitiba. Mesas a ven- dependências, a 2a. Festa
da ào preço de Cz$ 100,00 Crioula de Jaraguá do Sul,
para sócios e Cz$ 150,00 com inúmeras atrações,
aos não sócios. E no como provas de laço, gi
día 26, será reinaugurada neteada�, fut-boi e baile,
à, boate, sob.o comando de CTGs de todo o Estado pe.
Bibe, inclusive com pista ra cá virão.
luminosa. JOGOS ESCOLARES _

. FLUTUANTES _ O Juiz Da 19a. Ucre, através de
da 2a. Vara, Dr. Carlos Waldir Giese e Iris Pia
André Moreira, foi premo, zera, recebemos convite
vido por merecimento à para prestigiar os VI J0-
Comarca de Concórdia. O gos Escolares Regionais,
seu substituto é 'o Dr. Ar- categoria juvenil, cujo ce,

tur Jenichen Filho, de rimonial de abertura será
Guaramírím. (x) O Rota- realizado día 18, às 19 ho
ry Club de Jaraguá do ras, .no Ginásio de Espor
Sul, realizou à noite pas- tes Artur Müller.
sada, uma reunião inter- AULAS DE YOGA _ O
clubes, em São José dos professor Armando Cípría,
Pinhais-PR. ,(x) Residindo no ministrará a partir de
em Bom Retiro, de onde 3 de maio, no Colégio Di
ligou à coluna, a artista vina Providência, aulas de
plástica Thais de Oliveira yoga, sempre aos sábados,
e seu esposo, o Dr. Murí- das 15h30min às I1h. Ins
lo" (x) No Cine .Jaregué. críções ne secretaria do
de 12 a 11 de abril, "Pro- Colégio ou Fone 12-0179.
cura-se Susan Desespera- FECHANDO A COLU
damente". Censura 14 NA _ Dia 5 de abril fez
anos. um ano da morte do Pa-
CASAMENTOS _ Na dre Antônio Echelmeyer.

Matriz, 16h15 _ Sílvio Li- A comunidade de Nereu
rantocí/Lourdes Dias, WH_ Ramos ainda lembra com

mar Nicocelli / -Sílvena grande saudade do bondo.

Mohr, Ademir Giovanella/ so sacerdote. (x) O Dr. AI
Roseli Vasel, Reináldo da fredo Guenther em com

Silva/Marlene Ponticelli e panhia da esposa Zilda,
Vilfredo Dahlke/Loní Zoz; participará de congresso
às I1h15 _ José Leithold/ de odontologia em Belo
Marlise Gualberto e, às Horizonte. No retorno, da-
18h Silvestre Ran- .rão ,

um giro por Braszlia

gh�ttiIClaudete. Erdmann. e arredores. (x) Ouínta
Na Barra, 18h _ Jorge feira última a Sra. Théa

parma/Leonilda Manske. Marquardt Schmidt recep,
TINE CABELEIREmA clonou as integrantes do
Abriu quarta-feira, dia 9, Café das, Primas.

das Malhas San Remo,
que apresentará desfile de
modas. O concorrido acon

tecimento reunirá na pas
sarela .as dOze candidatas
ao titulo, uma das quais
será eleita a representan
te de Jaraguä do Sul ao
Míss Santa Catarina, no

próximo sábado, dia 19.
O

.

GruPQ Tubarão fará um

show. e os ingressos cus

tarão Cz$ 20,00 e Cz$
160,00 a mesa.

Acontece na noite deste
sábado, a partir das 21 ho

ras, no Giilásio de Espor
tes Artur Müller, o Con
curso Miss Jaraguá 86,
promoção da Prefeitura

Municipal, através da Se
cretaria de Turismo e a

Caesar's Club, com apoio

Abaixo, mostramos as

jovens que concorrem ao

Miss Jaraguá 86.

Ivone Vavassori Maristela Ramthum Iara de Oliveira

Soraia Salete Isolani Claudinir Garcia Bianca Andréa Socreppa

TAnia
-

Müller VAnia Terezinha Rosa Rosecler Vaz

Irlea Cecílía Moser Mara Elizabeth Keil Marísa Nunes

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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R-E-G-I-S-T-R-O Superintendente do Banco do Brasil·em Jaraguá dia 28 Diretório
Acadêmico
muda ,de direção

A PAVIMENTAÇÄO DE
LOGRADOUROS
o anúncio do Prefeito

Municipal de introduzir
melhorias nas Praças Ân
gelo Piazera (defronte a

Prefeitura) e Paul Harris
na (rótula Sul) causou ge
ral satisfação entre os lei
tores, que aplaudem a

idéia. O "petít pavê" é
Iargamente usado na maio
ria das cidades brasileiras
e dá "um quê de status"
à cidade.' Deveria o pre
feito caprichar, também,
na melhoria da iluminação
dessas praças, que é quan
do seriam utilizadas pelas
famílias nos seus passeios
noturnos e não apenas pa,
ra encontros furtivos de
namorados. E com a sus

pensão do racionamento, a
cidade volta aos tempos
de mais claridade na noi
te jaraguaense. Certamen
te a Praça do Expedicio
nário, o nosso cartão de
visita, e a Praça França
Vosgerau (entre a estação
ferroviária e o prédio do
antigo mercado municipal)
também receberão esse ne

cessário benefício pOr par
te da munipalidade. E não
esquecer de colocar nos

desenhos motivos de colo
ração local ..Parabéns, Pre
feito!.

O CRUZADO DO
SISTEMA MONETÁRIO
A representação gráfica

do cruzado, o símbolo do
sistema monetárío brasi
leiro, após mês e meio de
vigência, ainda não en

controu a forma padrão
de uso. No preenchimen
to dos cheques, por exem
plo, há os que escrevem
o símbolo Cz$ e há os que
preferem grafar Cz$, nos

moldes de como era repre
sentado o falecido cruzei
ro (Cr$), que se encontra
assim em todas as máqui
nas de escrever brasilei
ras. Inquiridas, as pessoas
dão as mais variadas in

terpretações à forma de
escrever o cruzado, infor
mando alguns que grafam
o símbolo Cz$ porque o

governo assim represen
tou, enquanto que outros
o comparam com o dólar
americano, o US$ (o
"United States" ..... Estados
Unídos da América do
Norte) e, mesmo porque a

nova moeda _ o cruzado
_ agora é unidade mone

tária forte. Mas uma coi
sa não tem nada a ver com
a outra: o cruzeiro era re

presentado pelo Cr$ e

porque não pode ser es

crito o cruzado com o sim
bolo Cz$. Ou não pode?

A Associação dos Mu
nicípios do Vale do Itapo
cu (Amvali), marcou para
o dia 25 de abril, em Mas
saranduba, a assembléia
geral ordinária, tendo co

mo assuntos de maior im

portância o movimento
econômico e uma palestra
sobre a reforma econõmí
ca, proferida pelo dr.
Francisco de Assis Cor
deiro ex-secretário 'do Ga
binete de Planejamento de
Santa Catarina. As ques
tões são as que causam

,ASFALTAMENTO DA maiores' preocupações aos

BR-280 administradores munící-

• Os', empresários de Ja- pais, no momento, razão

.raguá do Sul e região, pela qual serão ampla
,conjuntamente com as li- mente debatidas.

deranças, iniciaram uma Aliás na quinta-feira,
ampla mobilização no dia 10, a Amvali realizou
sentido de sensibilizar o em sua sede, uma assem

governo federal a colabo- bléia extraordínáría com
rar no asfaltamento da

os prefeitos e encarrega
BR-280, trecho da serra, de dos do movimento econô
�9 quilômetros, entre. Co- mico quando o assunto
rupá e São Bento do Sul. m e r, e c e u considerações,
O assunto mereceu discus- notadamente pela presen
são no encontro semanal ca do coordenador do
da classe empresarial ja- Centro de Informações
raguaense, que na semana .Econômíco-Fiscats da Se
passada esteve represen-, cretaria da Fazenda, Oro
tada na audiência com Romildo Koeníg. E atra
o governadór Esperidião vés do movimento econô
Amin, em São Bento do mico que são fíxadoj, os
Sul. índices de retorno de ICM
O governador deixou

transparecer que o Estado
construiria a rodovia e da

ria ínícío aos trabalhos nos

próximos meses, porém,
concitou à realização de

campanha, para que, com

isso o Estado possa maís
,

.
-

.

tarde ressarcrr-se dos In-

vestimentos, considerando
que a rodovia é de com

petência da União. Neste

sentido, memoriais reivin
dicatórios serão enviados
ao Presidente da Repúbli
ca, Ministro dos Trans

portes, DNER, Deputados,
Senadores e outros órgãos
ligados a questão reívín
dicada.
MELHORIAS NO SENAI

O gerente da Agência
do Banco do Brasil de Ja
raguá elo Sul, Mauro Bar
bosa Vilela, confirmou a

vinda a Jaraguá do Sul, no
próximo dia 28 de abril,
do Superintendente do
Banco do Brasil para San
ta Catarina, Hermes Ja
cobsen, para visita ao ban
co, visita a indústrias e

contactos com os empre
sários, para elucidação de
dúvidas com relação ao

momento econômico, no

tadamente as medidas ado
tadas pelo Banco Central,
que autorizou os bancos
a cobrarem todos os ser

viços prestados a seus

clientes.
Segundo Mauro, a ho

ra é extremamente opor
tuna, haja vista que o Su

perintendente dará um pa.
norama geral da reforma
econômica, assunto de in
teresse de toda a classe
empresarial, que se reuni
rá no auditório da Asso
ciação Comercial e Indus
trial, às 18 horas. A ACIJS,
pera esse encontro, con

vidará as entidades co

irmãs de Guaramirim e

.Corupá.

Na reunião do Conselho
Técnico Consultivo do Se
nai dia 4 passado, dois
assuntos mereceram des

taque. A ampliação da
área física do Centro de
Treinamento e a fixação
de uma Unidade de Trei
namento de Costura In
dustrial em Jaraguá do
Sul. Quanto ao primeiro
item, optou-se pela não

ampliação, mas sim, por
uma racionalização do es

paço possibilitando um

Massarànduba
dos

Cursos de

O presidente anterior,
Paulo Ayrton Buchmann,
informou que durante a

sua gestão,. procurou-se
unir a classe acadêmica
e' reivindicar melhorias,
principalmente no tocan
te aos acessos à faculda
de, .como calçamento, ílu
mínação e 'segurança na

BR-280.' Outro ponto res-
Estas informações foram saltado, foi o "trote" dos

fornecidas pelo munidpa-. calouros de 86 dos cursos
lista Dávio Leu, secretá- de Administração e Ciên
rio-executivo da Amvalí, cias Contábeis, que consis
que participará de 15 a 17 tíu na arrecadação de fun;
próximos' em Chapecó, do. dos que possíbílítàram a
21'1 Encontro Estadual de compra de 23 sacas de ci
Secretários-Executivos de mento, doadas esta sema

Associações de
,

Municí- na � Associação "Lar das
.píos, Dávío disse ainda Flores", para as obras do
que a cota do Fundo de ancianato na rua Domirr-
.Partlcípaçã-, dos Municí- gos Rodrigues da Nova.

'.

pios, em abríl, será 50,6
por. cento menor do que a
creditada em março e que
o "bolão".dó ICM, credi
tado aos municípios, de
acordo com os seus índi
ces de participação nos
dias 5 e 10 de abril foi
de Cz$ 54.890.265,ÔO.'

..

melhor aproveitamento de
suas dependências, e, no

tocante a Unidade de Trei
namento, esta passará. a

ser fixa, gerando oportu
nidade de formação per
manente de mãoa.de.s.obra
ao crescente mercado de
trabalho têxtil da região.
Com a fixação da Uni

dade de .Costura Indus
trial, antes móvel, novas

máquinas (em tomo de 20)
serão adquiridas, para o

seu funcionamento.

sedia \ assembléia
MuniCípios

aos municípios e a data fi
nal para entrega das DIEFs
pelas empresas nas Exato
rias Estaduais é 30 de
abril.

Outro ponto discutido
relacionou-se ao Dia Ca
tarinense da Constítuínte,
25 de abril, e a mobilíza-.
ção necessária através a

instalação de comissoes

municipais, objetivando a

participação de todas as

.lideranças nos debates que
serão travados naquela
data, em Jaraguá do Sul.

microcomputadores
no Senac

O DAPES _ Diretório
Acadêmico Padre Elemar
Scheid, da 'Fundação Edu
cacional Regional Jaragua
ense (Ferj), elegeu, em

chapa única, no último dia
4, a nova diretoria, com a

participação de 214 votan
tes dos cursos de Admi
nístração de Empresas,
Ciências Contábeis e Eco
nomia. A presidência do
DAPES foi confiada ao

acadêmico Heíns Edgar
Raeder, '. vice - presidente
Hílmar Rubens Hertel; 1'1
tesoureiro Esmeraldo Ca
macho, 'fl tesoureiro Ayr
ton Antônio Fagundes, .1a.
secretária Neuza Rezende'
Machado e 2a. secretária
Liselde Lawin.

Cédulas de
cruzados em'
outubro

.,

A Agência de Formação
Profissional do Serviço
Nacional de Aprendizagem
Comereial (Senac) de Ja
raguá do Sul, vem reali
zando com sucesso, cursos
na área de informática,
sendo iniciarão em íníor
mática em linguagem Ba
síc, com 54 horas e Basic
Nível II, com 40 horas,
uma turma 'em ,cada tur
no, isto é, das 8 às I1h,
das 14 às 17h e, das 19 às
22 horas.

Na segunda-feira, dia
-7, três turmas inÍclaram
o Basíc Nível II e já es
tão abertas as matrículas
para maís três turmas do
curso de iniciação em in
formática com linguagem
Basíc I, a ter início no

próximo día :

5 de maio.
Mais informações no Se
nac, Av. Getúlio Vargas
621, ou pelo telefone ...

72-2166. A informação é
.do agente, professor João
Beckhauser.

A partir de outubro pró;
xímo, os brasileiros já es
tarão recebendo" cédulãs
em cruzados, nos valores
de ' Cz$ .10,00, Cz$ 50;00,
Cz$ 100,00 e Cz$ 500,00.
A nota de Cz$ 10,00 terá
a mesma estampa da atual
de Cr$ 10, 'de Rui Barbo
sa. A de Cz$ 50,00 à mes
ma característica da atual
de Cr$ '50 'mil, 'com Os
waldo, Cruz e, a de Cz$
100,00 também semelhan
tes a de Cr$ 100 mil, com
Jucelino Kubischek. A cé
dula de Cr$ 500 mil que
está projetada para 'sair
a figura do compositor
-Vílla-Lobos, sairá em cru
zado (serão trocados ape
-nas os números).

r
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Dio 17/m.arço MARGOT ADELlA ORUBBA LEHMANN, Oficial do R,,
Neimar, filho Almiro (Val- gístro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, ris-
t d ) 'K tado de Santa Catarina, Brasil, f� sabei' que compareceram emru es

'

rueger Cartório exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de seDia 18/março habilitarem para casar. os seguintes;
Claucí Giane, filha Inácio Edital 14.788 de 02-04-86. de Ango Gielow e de El-
(Sonje) Pokrewieski Ademécío Alcino de Sou- trida Oldenburg Gielow.
Dia 24/março Ba e Osmaríne Campos Edital 14.791 de 03-04-86.
Schênia Françoa, filha Ele, brasileiro, solteiro, Cópia recebida do cartó-
Vilmar (Sueli) Chiodini pedreiro, natural de Ca- río de Pomerode neste Es-
Dia 25/março nelinha, neste Estado, do- tado.
Juliana Helena, filha Jo- miciliado e residente na Gerold Krueger e Elia
sé Oscar (Wania) Milbratz Rua Henrique Piazera, Dallmann
Dia 26/março 157, nesta cidade, filho de Ele, brasileiro, solteiro,
Walnei Carlos, filho Wal- Alcino Jerônimo de Sou- índustrrarío, natural de
demar (Lina) Horongoso sa e de Maria Conceição Pomerode neste Estado,
Soraia Alexandra, filha, de Souza. Ela, brasileira, domiciliado e residente na
Almíro (Elisabeth) de Fa- solteira, doméstica, natu- Rua Testo Alto, em Pome-
rías. ral de São Francisco do rode, neste Estado, filho
Dia 26/março Sul, neste Estado, domici- de Rudolfo Krueger e de
Kilian Rafael, filho Dário liada e residente na Rua Paulina Berta Krueger.
(Rosali) Pretti Henrique Píazera, 157, Ela, brasileira, solteira, do
Dia 29/março nesta cidade, filha de lar, natural de Jaraguá do
Avanir, filho Adelino (Ro- Bernardino Campos e de Sul, domiciliada e resi-
milda) Klemann Maria Otilia Campos. dente em Rio Cerro U,
Dia 30/março Edital 14.789 de 02-04-86\, neste distrito, filha de Fí-

wicz, Vandinei, filho Rolf (Mar- Waldemiro Krehnke e des Dallmann e de IreneSr. Ary Buchmann, li) Gorisch Hanelore Hoffmann Peter Dallmann.Sra. 'Ida, esposa de Ricardo 31/Dia março Ele, brasileiro, solteiro, Edital 14.792 de 03-04-86.
Buerger, Cleber Samuel, filho Al- operário" natural de Jara- Amarlldo de Oliveira e

,Sr. José Antônio Cainpos, ) W dfredo (Anastácia e - guä do Sul, domiciliado e Theresinha Jardim
.s-, Tibério Carlini
M ild B

. derhoff residente na Rua Rudolfo Ele, brasileiro, solteiro,
an e UZZI, Dia Ie] de abril Hufenuessler, 50, nesta operário, natural de Ja-'

Di 15 d brll
Marcos Liéu, filho Antô- cidade, filho de Walter raguá ,do Sul, domiciliado

S
a

L d
e a

F
.

T
nio (Lúcia) da Silveira Krehnke e de Wilhelmina e residente na Rua Adelia

r. éU gero rancisco e-
Ana Paula, filha Antônio Borck Krehnke. Ela, bra- Fischer, nesta cidade, fí-

§ass J ti M tt (Má. da Graça) Henning sileira solteira, doméstica, lho de Francisco Luis de

'�:�li �:�aaMor�' ar, João. Paulo, ,filho José naturál de )arag�á do Sul,
, Ol�ve�ra e de, Julia�a. de

S J
.

K h
,ijI" (Clance) da SIlva domiciliada e residente na. Olíveíra, _Ela, brasileíra,

r. ose, oC', .. Dia 03/aböl
"

Rua Rudolfo Hufenuessler, solteira, operária, natural

�rà'l!anfa ��ste� �pe,zl�, , Julíaaa.vülha Umar (Sueli)" 50, nsstatndade, 'filha de "'tle -SãO - Lourenço de 'Sul"

Er. di
ge °M °domSI.nlll Kroehnke, Rudolfo Hoffmann e de Rio Grande do Sul, domí- Edital 14.796 de 07-04-86.

ron ma . a 1 va.
C

.

tí filh Adema H ff '1' d íd t R' José Carlos Fabl Rns lan, ,I, o
, _

r Alana Meier o mann. Cl ia a e reSI en e na lia ' ano e 0-

Dia 16 de abrll (Ma. Fátima) Stein, Edital 14.790 ele 02-04-86. Adelia Fischer, 294, nesta semery Cípríaní
S B

'

\. ild M 11 T.':\' Fátíma, filhq, A g e n o r Paulo Aíonso Flanzner, e , "cidade, filha da Geraldo Ele; brasileiro, solteiro, _ "-,00,;" r.. runanc ei
' Oe er ,Qlé-"

(Iilês) Zâhchettà. '

'TAiiia Mala Gielow-" '.- ",," JafdÜn: e"de�Níldã 'Feffiän�' "operérío, -natUral de Guà>
- ""-

..
" �,rE=g����<eW�lf-FilhO, Dla04/abí'1l '

..
'

"

-\

,Ele,' brasíleíró, ,'solteiro, 'd'$s' j'ar(;lilh:
" ,''. revera.cPerené, domíctlía-

Sr. Bríco Júlio Harbst, en: Rêri.éita,' filha Hilton (Isa-
.

co�erciante, "natural de '''Edital 14.793 de Ö7�04-86, do e resídente na Barra

Pomerode; bela) D'Aquíno flarw:, Jaraguá do Stil, (Joiilicili�- Pauio Reberto de Oliveira dó Rio Cerro, neste dis:':

'Hildegard Wölski,;' Eliezi Francísco, JIlh o
.. do, e residente na Rua e Rosalina �aas trito, 'filho de Osva.ldo'

Moacir Mário Lawin, Vamberto (Terezínha) da Walter Marquardt, 1875, DIe, brasileiro, solteiro, Fernandes Fabiano
-

e de

Sr. Juvenal Tomaselli,
Silva. nesta cidade, filho de operário, natural de São' Efígênía Amaral Fabiano.

Jâne Denise Soares,
Dia 05/abril Affonso Franzner' e de Francisco do Sul" neste Ela, brasileira, solteira,

Sr. Luís Narloch,
Maicon José, filho José Paulina .Pedrí Franzner. Estado, domiciliado e re- operária, natural de Jara-

Sr. Lídio Magri.
Alvino (Irma) Vieira. Ela brasileira, solteira, sidente na Rua Joinville, guá do Sul, domiciliada e

Felipe, filho Mário Celso a�iliar de escritório, na- nesta cidade, filho de Na- residente na Rua Paulo
(Helena) Salomon, .tural de Jaraguá do Sul, dil de Oliveira Wollan. Kramer, 357, nesta cidade,
Maicon César, filho Jor- domiciliada e residente na Ela, brasileira, solteira, filha de Guido Cípríaní e

ge (Ana) Lopes. Rua Marcos Valdir Giro- operária, natural de Jara- de Amolda Scoz Cipria-
Dia 06/abril la 129 nesta cidade, filha guá do Sul, domiciliada e ni.
Anderson Luís, filho Elo-

' ,

nir ,(Lori) de Oliveira.
-------�-------------"'-------

Fazem anOs hoje: sábado
Sr. E'gon Trapp, .

Sr. Renato, da Costa,
Sra. Alona Bosshammer,
Sr. Adolar Henn,
Sra. Leonor Stulzer Gros

skopf,
Denny Christhyan
Schwartz.
\

Aniversariam domingo
Zuleíca Cenira Schramm,
Srta. Salete Inês Bonomini,
Olivia Pírmann,
Rosilene Leier,
sra, Erica Rossio
Sra. Judith L. Reinhardt,
Sr. Norberto Rowe,
Sra. Olga Wacherhage,
Sr. João Linhares Medei
ros, em Jlle.

_

Dia 14 de abril
Sr. Paula Wunderlich,
Sra. Nair Ayroso Lesco-

Dia 17 de abril
Sr. Heínz Hornburg.
Luís Carlos Winter,
MarIo, Pereira,
Nílton Engelmann,
Sr. Deodato Maggi,
Sr. Antônio Schneider,
Sra. Rosalia Demarchi
Fodi,
Sra. Maura S. Besen,

Dia 18 de abril
,Srta. Ronise,Cristina' Vai
latti,
Srta. Cristiane Marquardt,
Sr. Elvira B. Voigt,
Carlos Mehler,
Dr. Osmar Dutra,
Sr. Adalberto Engelmann,
em Jlle;
Srta. Lúcia Helena Gon

çalves,
Marcelo Karan, ein Fpolis;
Sr. Adão Maba,
Sra. Wilma Luiza Sanson
COJ;'reia.

NASCIMENTOS

Dia 07/abril
Rafael, filho Jair (Maria .

Lilian) Francisco.

ASEMANAOO
CRUZADO

Na s�mana de 12 a 18
de abril, o cruzado terá
o seguinte valor, para
efeito de conversão:

,

12-04-86
13_04-86
14-04-86
15_04-86
16_04-86
17_04-86
18....04...86

1.196,73
1.202,12
1.207,53

'

1.212,96
'1.2'18,42
1.223,90
1.229,41

Proclaßlas de Casa.enlos
residente na Barra do Rio
Cerro, neste distrito, filha
de Aludor Maas e Wally
Lemke Maas.
Edital 14.794 de 07-04-86.
Cópia recebida do cartó
rio de Rio do Sul, neste
Estado.
Francisco Carlos Americo
e Maria Aparecida Schmitz
Ele, brasileiro, solteiro, en
fermeiro, natural deste
Estado domiciliado e re

sidente nesta cidade, filho
de Avantino Jose Ameri
co e de Maria de Lourdes
Ameríco. 'Ela, brasileira,
solteira, atendente saude
pública, natural deste Es
tado, domiciliada e resi
dente em Rio do Sul, nes
te Estado, filha de Jose
Manoel Schmitz e de Ma
ria Priciliana Schmitz.
Edital 14.795 de 07-04-86.
Cláudio Alberto KUtzke e

Iracilda Maíochí
Ele, brasileiro, solteiro,
a u x i 1 i a r admínístratí.
vo, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e resi
dente na Rua Roberto zie.
mann, 267, nesta cidade,

, filho de Mário Klitzke e

de Erica Klitzke. Ela, bra-.
sileira, solteira, costureira,
natural de Massaranduba,
nesta Estado, domiciliada e
residente na, Rua Ney
Franco, nesta cidade, filha
de Domingos Maiochi e de
Elsa Eccel.

.. ,;:_ .

A· rota da malha
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- A titulo de curío

sidade: desde 1896, há 90
anos, portanto, até a últi
ma terça-feira, o Cartório
do Registro Civil havia
registrado 51.506 nasci
mentos e 10.432 falecimen
tos, em Jaraguá do Sul.
Isto não significa que esse
tdtal sejam jaraguaenses
natos, haja vista que mui

tos pais preferem aqui re
gistrar seus filhos, muito
embora nascidos em outras

cidades.

- Irineu Manke, pre
sidente da Cooperativa
Jurití, de Massaranduba,
informou que o município
poderá registrar uma su

per-safra na atual colhei
ta. f: que com a estiagem,
houve aceleração na ma

turação do arroz, permi
tindo que o segundo plan
tio f os s e feito nova

mente em período de altas

temperaturas, com possí,
bilidade de ótimos rendi
mentos. A previsão é de
um milhão de sacas.

- Os trabalhadores nas in
dústrias de alimentação
de Santa Catarina, reali
zaram o segundo encon

tro estadual da categoria,
quando decidiu-se, dentre
outras, pela unificação das
propostas a serem apre
sentadas nas convenções
coletivas entre sindicatos
de trabalhadores e sindi
catos patronais. O próximo
encontro está programado
para junho, em Jaraguá
do Sul.

- Um alerta: daqui a

20 días, a Celesc já terá
em mãos a relação dos
consumidores que sofre
rão cortes no fornecimen
to de energia, por não te
rem colaborado lia redu

ção da cota de consumo

.determínada pela Comis
são de Racionamento. Com
isso, apesar do raciona
mento ter acabado, muitos
poderão sofrer corte no

fornecimento. A Celesc
está analisando caso-a

caso.

PÁGINA OS

Orizicultores' defendem
preço

Os produtores de arroz
dos municípios de Massa
randuba, Gueramirím.. Ja
raguá do Sul e de Joín
ville, continuam descon
tentes com a queda de
preços que vem se veri
ficando. Segundo os pro
dutores, os engenhos de
arroz estão reduzindo o

preço de 130 para 95 a

105 cruzados por saco, sob'
a alegação de que o tabe
lamente à nível de con

sumidor não oferece con

-dições de pagar preços
mais elevados para o pro
duto em casca.

Aproximadamente 50

agricultores destes muni

cípios, liderados pelo pre
feito Zeferino' Kuklinski,
de Massaranduba, estive
ram com o secretárioOda
cír Zonta, da .Agricultura
e do' Abastecimento, soli
citando apoio, objetivando
conseguir junto ao' Gover
no Federal que sejam pe
lo menos garentídos os

130 cruzados por saco, qUe
é o preço mínimo garan
tido. Eles defendem a po
sição de que, se os pre
ços de todos os produtos
foram congelados em 28

a manutenção do
da sacalínimo

de fevereiro, o arroz em

casca também teria de fi
car nas bases do mercado
daquela data.
O Secretário, na au

diência mantida com o

ministro da Agricultura,
Iris Rezende, na segunda
feira, tratou sobre o as

sunto e na quarta-feira
(dia.9, esteve em Massa
randuba, para discussão
em tomo da questão. Na
reumao, marcaram pre
sença os representantes
dos engenhos, CFP, o se

cretário Odacir Zonta, sín,

dicalistas, produtores e o

pró p r i o Ministério da
Agricultura.
A delegação de agricul

tores que esteve na Capi
tal do· Estado, ameaçam
que, caso o Governo Fe
deral não tome nenhuma
medida para garantir os

130 cruzados, e Os enge
nhos não concordem em

pagar maís, vão fazer pi
quetes nas estradas, colo
cando máquinas no cami
nho, até que seja atendi
da a reivindicação por
eles solicitada.

Sindicatos patronais posicionam-se
ante aos salários

Os Sindicatos Patronais
de Jeraguä do Sul, reuni
ram-se na semana passada
para examinar a questão
do cálculo dos salários,
tendo em vista as novas

disposições a respeito, con
sagradas pelo Decreto-Lei
2284/86. Depois de amplo
exame da questão, os sin
dicatos estão recomendan
do às empresas jaragua
enses que assim procedam:
1). Cumprimento da citada

Nota de Igradecim.ento
A Bsposa, _filhos, filhas, noras, genros, netos,

bisnetos e demais parentes do saudoso

Lei; 2). Manter o mesmo

salário dos colaboradores
que já vinham percebendo
salário SUperior ao que
resultaria o cálculo da mé
dia semestral) preconizada
pela Lei 2284/86; 3). Tam
bém manter o salário per
cebido até fevereiro' de
1986, para àqueles cola
boradores que eventual
mente teriam seu salário
reduzido em função da

aplicação do cálculo es

tabelecido pela Lei 2284/
86; 4). Para os colabora
dores admitidos depois de
setembro/êô. as empresas
devem aguardar a regula
mentação pertinente, qUe
ainda não foi divulgada.
Os sindicatos recomendam
que, neste caso, as empre
sas mantenham o salário

percebido até fevereiro.

para acerto quando da di

vulgação do regulamento
da Lei; ,5). As empresas
devem agir GOm cautela
em futuros reajustamentos
salariais, que não devem

extrapolar o disposto nas

Convenções Coletivas de
Trabalho, posto qUe novos

aumentos terão de ser

absorvidos pelas empre
sas, não podendo ser re

passados ao custo dos pro
dutos, com o que a Lei
vim impedir o ressurgi
mento da inflação.

Dolsan é O novo

presidente da
,

Ivevi
O vereador Carmelino

Dolsan, de Massaranduba,
foi eleito sábado, presiden
te da Associação dos Ve
readores do Vale do Ita
pocu (Avevi), em substí
tuíção a Ernesto Felipe
Blunk, de Corupá. A as

sembléia houve-se na Câ
mara Municipal de Schroe
der e atém da eleição e

prestação de contas da
diretoria anterior, aconte,
ceu a entrega de diplomas
de honra ao mérito àque
les que colaboraram com a

Associação, no caso pre
feitos, vereadores assíduos
aos encontros bimestrais,
imprensa e palestrantes.
A chapa de consenso,

que tem dois vereadores
por município integrante
da Avevi, está assim for
mada: presidente Carmelí,
no Dolsan, 19 vice Gregó
rio Alois Tietz [Schroe
der), 29 vice Waldir Tava
res (Barra Velha), secre
tário geral Ademir Sprung
(Massaranduba]. 19 secre

tário Romeu Buttchardt
(Guaramírím}, 29 secr. Ma
rino Lenzi (Jguá do Sul),
tesoureiro g e r a 1 Herr
mann Suesenbach (Coru
pá), 19 teso Alzeríno Ber
nardes (Barra Velha), 29
teso Orival Vegini (Jare
guá). Conselho Fiscal:
Anélío Nicocelli (Guara
mirim), Ermínio Moretti
(Corupá) e Nivaldo Lom
bardi (Schroeder).
Para a presidência da

entidade, foi estabelecido
o sistema de rodízio, isto
é. a cada ano assume ve

reador de um município
integrante da Associação.
A posse da diretoria es' á
marcada para o dia 25 ele
abril, às 19h30, no G'ná
sio de Esportes Willy Ger
mano Gessner, em Coru
pá, ocasião em que será
decidida a Ta ç a Udo

Wagner de Futebol de Sa
lão, entre as Câmaras de
Jaraguá x Barra Velha.
Barra Velha x Guarami -

rim e Guaramirim x Jara
ITl'á.

HARRY CRISTIANO BUCHMANN

falecido no dia 04 de .abríl aos 79 anos de idade,
sensibilizados agradecem ao carinho dos paren
tes, amigos, vizinhos e pessoas de suas relações
que manifestaram seu pesar pela perda irrepará
vel deste ente querido, enviando também flores,
coroas, cartões e telegramas e acompanhando o

cortejo fúnebre ao Cemi tério Municipal.
D modo especial agradecem a dedicação dos

médicos Luiz Carlos Bonílaurí, Nancy Barbi, Wal

ter Falcone, corpo clinico e enfermeiros do Hos

pital São José e Jaraguá, as palavras conforta

doras e a assistência espiritual dos Padres da

Paróquia São Sebastião, especialmente ao vigá
rio João Heidemann e, também, aqueles que par

t1�iparam da míssa de sétimo dia, mandada ce

lebrar ontem, dta 11, na Igreja Matriz.
.

Jaraguá do Sul, 12 de abril de 1986

Uma empresa que
® KOHL-B-A-C-H

....

Cresce com sua
SUPERMOTOR gente.
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e
r PERSIANAS • BOI • ESQ. DE AlUMíNIO �

� R!�L�!:�U!:�SC-= '" FONE: 10473) n.0896 �

Persianas horizontais. e verticais,
box para banheiros,

divisões, toldos, portas sanfon.adas, luminosos
e serralheria em alum1n1o.

Consulte-nos! Fone 72-0995

Folo Cenler Lida.
Agora sob nova direção

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

brinde.

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

SUBA NA HONDA
J

f
I

CHE GOU A

I

l
CONCESSIONÁRIA HONDA DA REGIÃO. CO

--MBRCIO DE MOTOS; ASSIS'fENeIA 'Tß6NIOA"-, '

E BOUTIQUE HONBA--WAY.

EN1RE .NassrA H O N DA �,M�N1;�.n1
MOTOS E SMA:PILOTANDOA suÁ MAQUINA.
-,,_� Rua Adél1a 'Fischer, 239 {Rodovia BR�280)

-,

'.

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC..o

.. '

I '.';

",' " ';,....."'.. ' ",,',

·INTERIMOIEIS .

I"nlermediária
\

de
Imóveis Lida.
IMÓVEIS A -VENDA

1 casa em alvenaria c/160m2, na rua Ernesto

Lessmann, lat, Rua Joínvílle,
- ·'1 casa de fino acabamento numa lateral da

rua Antõnío Carlos Ferreira.
- 1 terreno c/600m2, próximo a Carroçarias Ar

gi, no Jguá Esquerdo.
- 1 terreno c/570m2, próximo a SCAR _ Casa da

Cultura.
- 1 terreno próximo do asfalto, na rua Joínvílle,

R. João Píccoli, 104 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul

Lar Imóveis
Jaraguá

COMPRA B VENDA,
TROCA, LOCAÇÃO,

INCORPORAÇÃO E

ADMINISTRAÇÃO
.

DE IMOVEIS
Av. Mal. Deodoro, sn - Galeria Dom Francisco_
Sala 13 - Fone 72.0510 .Jaraluá do Sul - SC.

CORREio DO POVO

CLUBE ATLEncO BAEPENDI

EDITAL DE VENDA
O CLUBE. Arunco BAEPENDI, estabele

cido na rua Augusto Mielke, 466, dispõe para a

venda pelo mellíor preço e no estado em que se

encontram, 7 (sete) vigil.$ em concreto armado,
com as seguintes mdidas:

comprimento largura espessura
7m 40cm 15cm

As mesmas estio no pátio do Clube a dís
posíção dos Interessados para ii devida avalia
ção. As propostas, por escrito, serão recebidas na

Secretaria, até o día 30 de abril de 1986.
Jaraguá do Sul 09 de abril de 1986
RAINER MODRO _ Presidente

PÁGINA Oft

Estado de Santa Catarina .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE LANÇAMENTO � 16/86

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, divulga através do presen�e �dital os

lançamentos referente a pavímentação a parale
lepípedo da Rua 181 _ Marina Frutuoso, de acor

do com o Edital de Custos N9 07/86, de 04 de
abril de 1986 e o Decreto NQ 1.312/86, de 04 de
abril de 1986, sendo que os confrontantes ficam

lançados de acordo com a relação anexa. A co

brança será efetuada, para cada propriedade, 07

(sete) dias após a execução dos serviços.
m? Cz$

01. Marcatto-Ind. de Chapéus
Ltda: 116,67 9.197,10

02. Emp. Condom, Marcatto 195,00 _ 15.371,85
03. Waldemar Pellis 110,33 _ 8.697,31
04. Nilson Baggentoss . . . . .. 128,33 _ 10.116,25
Os.;'Reriátá Schiöchét"; .. '.-.'; 20-1,67 "_ 15.897,65
06: Lourenço Ersching 59,00 _ 4.650,97
01. Roberto Kel Jr.,., , .. _ 54,33< _ 4.28�ß3
08� Angelo Sehtochst t95,67 _ 15.42_4,67
09·.>-Marcatto Ind, de ·Chapéus '- _.

Ltda. .

.....
'

..... ; .- . ;'.
- -378,33 � � 29.823,75

lo. Orland�' Martínní 83,67 ., 6':595,11
11. Sebastião Resende... 72,33 _ 5.791,17
12.�·Renato Schiochet ....• '

.. '111.-6-7 .:..... ,13�532,7§
1.3.' Lourenço E'fsching :".; ..",

.

_ 5,8,33 '- 4.-598,1$
14;: Loúrenço Etsching '

... '. . 46',67. r-: • 3;6,79,00
15. Emília Schibch�t •... t ... 2ºO,p7�. :- 15.818,82
, ., .

JiuâgÚá 'do Su, 04 de abril de 1986-

. DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

ESPECIAL

ADVOGADAS
Ora. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - a€ldentes de transito - tn
veatänos - cobranças e advocacia em geral.

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

éENTENARIO DA

IVENÇÄO DO St:CULO:
O AUTOMÓVEL

Deve-se atribuir um dom

profético ao jornalista
que, há cem anos, con

cluiu seu relãto da primei
ra viagem de automóvel.
realizada por Carl Benz
com as seguintes palavras:
"Acreditamos que este
'veículo tenha um grande
futuro pela frente, pois
pode ser 'utilizado sem

grandes dificuldades, além
de ser o meio de transpor
te maís econômico e ve

loz para pessoas de negó
cios ou simples. turistas".
Afinal, não era nada

curto o caminho que teria
de percorrer, até tornar-

_

se um automóvel, aquele
triciclo dotado de um mo

dor em substítuícão aos

cavalos. A data da come

moração jubilar não tem
muita importância, pois
tanto pode ser a de 29 de
janeiro, em homenagem à
concessão da patente ím-.

períal ao "veículo equipa
dó com .motor a gás" de .<

Carl Benz, como ci de 3
de julho, dia do primeiro
passeio de carro, ocorri-
do no Circuito de Man-
tll}ehn. .' .. �.

. O importante é que o
"

autoritóvel-'é; "cóm ele, 'o
sistema - de . transportes in
dtViduai�' estão _ Iestejândo �.: ..

o .centéstmo aníversáne,.- <.'

Nenhuma outra invenção
e:Kerç�-q uma ínfluêncíe
tão' prqfunda em nossa vi, ..

-

da--_tanto 110 sentido po- ,
.

sitivq' como no negat�.v(): ••. -:
A humanidade atingiu um

grau de mobilidade ape
nas vislumbrado com o

surgimento da ferrovia,
cinquenta anos antes.
Preso aos trilhos, o trem

não oferece,- nem de lon
ge, a mobilidade indivi
dual propiciada pelo auto
móvel. Os automobilistas
usam e abusam desta van

tagem sem mesmo se da
rem conta. A diferença de
nossos antepassados, que
em toda sua vida dificil
mente. davam um passo
além. dos confins de sua

aldeia, nós hofe podemos
num só fim de semana dar
uma volta por meia'Euro
pa independentes de ho
rários de trens ou cone
xões ferroviárias.
O .automóvel . também'

é um importante fator
econômico, gerando inú
meros empregos em áreas
que vão desde Q desenho
até o abastecimento e a

sucata. O' setor automobi
lístico também é um indi
cador do nível econômico
de um pais. (De: Tribuna
Alemã, n? 329).

O homem e a mulher elegante encontram

sempre o melhor em calçados, tênis, confecções
e calças US�TOP. A mamãe e ii noiva também têm
completa linha de artigos infantis e enxovais (�a
ma, mesa, banho e copa) em lindos bordados vm
dos das fábricas de São Paulo.

Aproveite as promoções especiais e visite a

.COXIXO
Av. Mal. Deodoro 491 :_ Fone 12-0648 _ Jaraguá
do Sul e a

. Bordadls e Cunlecções I B
Rua 28 de Agosto, 2117 _ Fone 73-0363

Guaramirim
Solicite a visita dos nossos vendedores.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado em 10 maio 1919. CCC 84.436�591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor ScbmoCke. Jorn.PtuJ.;""&�__ _;
n9 729 e Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem
bro efetivo do Inst. Hist6rico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redatpr:FJivio José Brugnago • DRT-SC Der 2141
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - DRT-SC n9
219/84. Re�ão Administração e PubUcidade: RUa ce
ronel,Procópio Gomes de Oliveira, n9 290 - Cx.Pos-.

tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.2S0-Jaraguá do Slil-SC
Impresso nas oficinas da Organização.
Contábil uA Comercial" S/C Ltda,

Assinatura para Jaraguá do Sul •••••••• Cz$ 100,00
Outras -cídades ";. • • • CZ$ 130,00
Número Avulso •....•.••••••.••..••.. Cz$. 1,50
Número Atrasado................... Cz$ 2,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Uda. e Pro
pal Propaganda Representações Ltda,
Este Jornal é associado a ADJORlISC e ABRAJORl.

Relojoa�ia AV'ENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getú60 Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

.

energia sC)lar.
Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448.

Lanznaster ...... O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos parápresentes em todas,
as ocasiões.

I'

LANZNASTER fica na Mal.Decdoro, 364;Fone 72-1267

Viação
-

Canarinho Ltda,
o transporte carinhoso

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

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco,
Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

Jaraguá do Sul SC..

. _TUBO DE POLIETilENO
. (MANGUEIRA P�ETA)

TUBOS SANTA HEI,_ENA l-TDA.
FÁBRICA: RUA JOINVILLE, 1016- FONE (P473) 72'1)01

ESCRITÓRIO: RUA CEl. PROCÓPIO 'COOM!':?, 99 - FONE (0473) 72·0066

JARAGUÁ DO SUL- SC

Foto- Lo 88
. -

Fotografias _ equipamentos de eine
foto _ som e video.

Marechal Deodoro ':302 ..: , Fone.32-0181.

'

..

UA História de nossa gente nâo pode ficar só na saudade"
..... ,

CONFIR4� .A. HISTÓRIA ...
. .•HA 40 ANOS

o prefeito Leõnidas C. Herbster,
assinava o Decreto n9 14, dispondo so
bre ausências do local de trabalho de
funcionários munícípaís, inclusive o

Prefeito e Intendente Exator, quando
em viajem a serviço ou comissão, fora
de sede da respectiva repartição, tinham
direito às seguintes diárias, além da
respectiva condução: Prefeito Munici
pal, Cr$ 50,00; Funcionários Padrão M
a K e Intendente Exator, Cr$ 40,00;
Idem, padrões H a P, Cr$ 30,00 e ou

tros Funcionários, Cr$ 25,00.
-- Calculavam os "experts" das po
tências vencedoras da Segunda Guerra
Mundial que seriam precisos pelo me

nos 50 anos para reconstruir Tóquio, a

capital japonesa. Como calculavam mal
esses especialistas, pois' tanto a Capi
tal, como as. demais cidades dó Japão
experimenta:r:n um desenvolvimento. tão
extraordinário que o governo se deba
te com problemas de excesso de dinhei
ro, do contrário de outros países,' in
cluindo o Brasil, que afunda a cada dia
na voragem lucínante de uma híper in
flação. Tána hora de botar a casa.em

dial E não chegou com o Presidente
Sarney?

.

-- A Constituinte continuava, Luiz
Carlos Prestes ia à tribuna para expli
car o sentído de suas palavras que tan
ta celeuma causaram no país, quando
afirmara que- num caso de guerra en

tre o Brasil e a Rússia, ficaria com o

último. Citou diversas cartas recebidas
e, entre elas', uma do irmão do Briga
deiro Eduardo Gomes, solidários' com
suas expressões. Logo em seguida usa

da palavra o senador Nereu Ramos, que
em nome do PSD dava suá sclíderíeda
de ao protesto da VON, contra o en

volvimento do nome do Brigadeiro
Eduardo Gomes na discussão, Poucos
sabem dessa passagem!.

O diretor do CP e ex-Vice Pre- ,
.

feito Eugênio Victor Schmöckel e d.
Brunhilde viajavam à Itaocara.Jcl, ter
ra então governada pelo Dr, Carlos

Moacyr de Faria Souto, o Dr. Carlinhos

para os mais íntimos, . para levar um

abraço de confraternização do ..Prefeito
Eugênio Strebe, lÍo ano do centenário
da Pérola do Vale do Itapocu. Os as

sessores do prefeito ausente. franquea
vam o Livro Hlstôríco da Cidade, onde ,

o diretor da Besc/Bescor registrou sua

passagem por Itaocara: HE para um po
bre cristão deste Mundo de Deus, hon
ra sobremaneira dístínguída

"

inserir
neste livro histórico da cidade as im

pressões e a assinalação da visita ä
Realizava-se em São Joaquim a Itaocara. Embora não fosse dada a fe"

Primeira Festa' da Maçã, COIIl espéci- lícidade de conhecer pessoalmente o

mes de 4ÓO, 500 e até de 100 gramas que "Dr. Carlínhos", com quem falei tele
estiveram em exposição e· o Governo fonícamenté, ontem, a companhia de
Estadual fazia-se presente, estimulando seus auxiliares diretos-. nas pessoas do
a pomicultura. Hoje, Santa Catarina é Dr. Milton Bürger e Ar; Machado e

responsável pela maior parcela de pro- demais graduados Iuneionáríos, nos dá
dução à nível nacional. ,a medida exata do espírito que aníma
-- No ano de �955 o Brasil emitia a atual administração, toda voltada pa-
14.100 milhões de cruzeiros, resgatando . ra o bem estar de seu povo: O exem

apenas 4.200 milhões. Depois não que- plo de Itaocara deveria ser imitado pe-
·

riam que houvesse inflaçãol E a leí que los demais Municípios do Brasil, pois,
aumentava os vencimentos dos funcio-

-

assim, -teríamos dias de melhor eom-
·

náríos atingia um acréscimo anual na preensão de paz, de consideração e res

despesa de treze bilhões de cruzeíros, peito ao próximo e de amor à Pátria
-- O"" Comitê Inter-Governamental. Itaocara me lembra muito a querida

·

para a Imtgracão Européia anunciava Jaraguá do Sul pelo que me sinto per-
.

durante uma reunião de representantes feitamente sintonizado com os seus mu-.
,. de s,!-as 26

_ nações membros} que. o nícipes. Deus guarde esta terra e o seu

Brasil recebia 48,194 tmígrãntes, 'c;iesde povo ... Es�amos eu e minha esposa en-

1952; quê a Argentina:' o Brasil e a Ve- cantados com os seus edmínístradores.
,

nezuela receberam um totaL de 119.000 que tanto lutam, prosseguindo a camí
refugiados e imigrantes dos países su- nhada dos primeiros habitantes desta
per-povoados, desde aquele ano. A Itá- terra _ Os Coroados, Agradecemos a

lia. pela primeira vez,) ultrapassava a honra em poder deixar neste livro as

Alemanha COmo fonte de imigraç&o sob nossas assinaturas. Muito obrípadol .

os auspíeíosdo Comitê, _s�indo 13,.;1"167 ess.: Eugênio Vi�tor<Schm.öckel -r- Bru-.i
dÇi, Itália, enquanto que deixaram a Ale, -qhjlçle Mahnke Schmöckel",

...HA 30.ANOS

Bario de Itapocu

manha 136.382, de 1952 até começos de
1956. O problema, agora, era o de con

seguir financiamento de um projeto de
transferência de 125.900 pessoas para
outros países.

..•HA 20 ANOS

Ao .contrárío deste ano de 1986.
o nordeste catarínensa era castigado
por

. cop�osas chuvas e ventos, prove
cando enchentes e as conduções que
demandavam de Jaraguá do Sul à Joín
ville, levavam mais de duas horas para

.

percorrer Os 45 quilômetros de distân
cia, via Guaramirim, Bruedertal e Vila
Nova. A ponte baixa sobre o rio Ita
pocuzinho, ao lado da propriedade de
Manduca da. Costa.. ligando ao então
novo município de Schroedsr era par
cialmente levada pelas águas. criando
sérios problemas à admínístração que ,

não tinha Os recursos pàra consertar a'

situação. Para as bendas de Blumeneu. ,

caiam algumas barreiras' ria
.

Serra de
Jaraguá e ne ligação com Corupá e São
Bento verificavam-se .grandes quedas de
barreiras, impedindo a circulação de

qualquer veículo, Era o tempo das
aguàs ... As águas de março.

•

� .•HA. 10 ANOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Os Herdeiros da Duquesa
32. COMUNIDADE EVANGSUCA LUTERA"

NA _ Ela é formada pelos moradores de Santa
Luzia que professam a confissão de Martin Lu
ther. As primeiras famílias luteranas que aqui se

fixaram foram: Carlos Ramthum, Frederico Zin
ke, Emilio Maass, Germano Hass, Martin Gell,
Emílio Lehnardt, Ervino Behling e Carlos Spre
demann. Vieram sobretudo de Jaraguá e Pome-
rode. .

"i

Bem no começo elas se reuniam para o culto
na casa do Ricardo Rusch e depois no salão que
atualmente é residência de Edgar Ramthum. Em
1948 quando era bispo o Pastor Schluenzen e pas
tor local, Hermann Waidner, foram iniciadas as

obras do templo atual que hoje está erguido,
bem conservado. A comissão fundadora era com

posta pelos membros Carlos Ramthum, Waldemar
GUIDZ, Sr. Herdt, Emílio Maass, Frederico Zinke
e Carlos Rusch. O benfeitor mesmo foi Carlos
Ramthum que além de doar o terreno de 20 por
40m, entrou com mil tijolos, muita madeira e

mão-de-obra. Foi presidente durante 20 anos: A

inauguração foi em 1950, com uma festa muito
bonita e animada com música; muitas barraquí
nhas sob o atual barracão da serraria. Pena que
choveu e era frio.

Hoje a comunidade ergueu mais uma obra
chamada "Centro Comunítárío", ao lado da es

cola. Com certeza tudo isto é um sinal de fideli
dade religiosa e de unidade que existem entre

suas famílias participantes, atualmente em tomo
de quinze. E'las recebem mensalmente duas visitas
de seu pastor. Se reúnem aos domingos para o

Culto e Escola Dominical.

O relacionamento entre luteranos e católicos

sempre íoí o melhor possível: sempre houve res

peito, ajuda constante e em todos os sentidos. A

presença das duas famílias em solenidades maio
res uma na comunidade da outra sempre foi no
tável e bonita. Por tudo isso devemos louvar o

Senhor. Aconteceram muitos casamentos entre os

fiéis das duas confissões. Porém nunca mistos.
Críou-se como que um dogma: '(a moça passa sem

pre para a religião do moço". E até hoje deu

sempre certo. e houve muita harmonia entre os

cônjuges e a educação na fé. Para a próxima ela

boração destes apontamentos sobre esta Comu

nidade haverá certamente mais elementos dignos
de constar do conhecimento de todos. Vamos ver

quem vai enriquecer este capítulo. (A seguir: liA
vida religiosa dos católicos") .

FURGOES, FURGÕES ISOT:BRMICOS E FRIGORlFICOS
JaragJlá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-1077

oBANCOTOTAL.
,

.. FRIGORIFICO G U M Z S. A.
'
.

.• .. _. o.�

i":�. Produzindo aUmentos com quaUdade e higiene

desde 1945.

Frigorlflco _ Supermercado e Fábrica de Rações.
ZBEse Q

bem. more no Jardilll Ana PaulalMore
Lotes com infra-estrutura completa, prontos para construir G seu lar.

Localização privilegiada no NOVO Jaraguá Esquerdo, agora com a pavimentação
facilitando o acesso e valorizando o seu investi mento.

-

ÀPROVEITE AS �ONDlÇOES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.

Informações e Vendas com a garaDUa e segurança de

MarcaltoImobílíéríosEmpreendimentos
Av. 1Y.á1. �.J., 111.8 Jeu 7i�1136 - CRECI _ 093 _ llí\ RBGIAO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul - Semana de 12 a IS/abril/86 ,
CORREIO -DO POVO -

_ 'PAGINA 09

EDITAL
AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã

de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguâ do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da
ieí, etc.

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

Adelírío L Freiberger ...., Rua Max Roberto Zie
mann, 345 ...., Nesta ...., A.R.G. Com. Ind. Transp.
Ltda ...., A/C Ag. Jaraguá ...., Nesta L Carmen dos
Santos Rua João Carlos Stein, s/n ...., 'Nesta _

Com. e Represent. Transportes Macajo Ltda. "'

Rua Walter Marquardt, s/n _ Nesta _ Dario de
Mello _ Rua A/'!, Hermes Macedo _ Nesta _ Egi
dío Effting ...., Rua Estrada Nova, s/n _ Nesta _

Elena de carvalho _ Rua José Eromendoerfer,
1781 _ Nesta _ Fab. Móveis Esq. Anselmo Pereira
_ Rua Campo Alegre, s/n _ Nesta _ Francisco

Eger _ Rua Francisco de Paula, s/n _ Nesta _

.Gervasío de Lima _ Rua Pedra de Amolar _ Nes
ta _ Ind. Com. de Madeiras Eldorado Ltda. _ Rua

Henrique Piazera, 123 _ Nesta _ Jurk Com. de
Vidro Foto Som Ltda, _ Rua Av. Mal. Deodoro

da Fonseca, s/n, _ Nesta _ Maria Bento Outra -

Rua J. Wiest, 270 _ Nesta' _ Maristela Fietz -

Rua Reinoldo Rau, 520 _ Nesta ., Oficina Mecâ
nica Lenfers .Ltda ...., Rua BR 280 Km 60-294 -

Nesta _ Paulo Augusto Claumann ...., Rua Walter

Marquardt, sln _ Nesta ...., Serraria Adrovandi
Ltda _ Rua Estrada Rio Molha, s/n ...., Nesta -

Waldemar Wolodasczky ...,.. Rua João Januário

, Atyroso, slt: _ Nesta __,. Waldir Fritsche � Rua.Es
trada Nova, s/n .: Nesta _ A.R.G. Com e Transp.
Ltda _ Rua Irineu Vilela da Veiga, s/n _ Guara
mirim.

B, como os dites devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
lnterrnédio do presente edital para que os mesmos' com

"areçam neste Càrt6rio, na Rua -Artur Müller, 1-8, -no

prazo da lei a fim 4e liquidar o seu débito' ou en�ão
dar razão poT' que () nió faz. sob pena de 'serem Os referi
d�s títu}O$, pl'o�e:;tà�s, na

-

forma 'da lei, etc.
'

' '

. "

.' -

.

i
_

'"

,'�:"'. .... '7�'�''''

IH/Jaräguá do Sul, 10 de abril de 1986,..
.' Aurea .Miißer ,Grubba ,. Tabeliã de Notas. e ,i ,

.}ficial de Protestos .de Titulos da Comarca: de·t.do . SuJ
•

•

�
".�. '.-. •

c.

"0 .;;�: ':""-, ',_�

,,�......-,----',.......,..----'�"------�.-"-.�---..;:-.'..:....;::::'=!'::"""-....,..__....

.. 'Oestif -

Ma'quinas
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de aluminio e bronze.
Destiladores de 'aguardente e alambiques de cobre.

Rua Joínvílle, 433 - Fone 72-1564
Jaraguá do Sul _ SC

Eletrônica
MENDONCA

ASSISTBNCIA TV, VÍDEO CASSETE E
VIDEO GAME

Posto autoríaado video game Dactar e Dismac.

Transcodttícação de vídeos importados.
Rua João Marcatto, 179 _ Fone 72-2128

Jaraguá do Sul.

Escritório, Contábil Garcia
CRC-SC 0075. Despachante credencíado sob nC] 496

* EDiplacamentos
* Liberações

* Transferências
* Seguros
* Renovações de Licenças de Veículos

Confira a eficiência de nossos servíços
Rua Barão do Rio Branco, 168 ...., Fone 72-0695

Estado de Santa Catarina
'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL
EDITAL DE CUSTOS � 07/86

A Prefeitura Municipal de Jaraguà do Sul, através da
Secretaria de Planejamento e da Secretaria dê Obras e Viação, divulga
pelo presente Edital os custos relativos as obras de pavimentação à

paralelepípedo da Rua 181 � Marina Frutuoso, e esclarece que os va

lores abaixo especificados constitúem tributos estabelecidos pelo Có

digo Tributário Municipal e Lei Municipal' N9 945/83, de 29 de de
zembro de 1983, que versa sobre Contribuição de Melhoria. regula-

. .' mentada .pelo Decreto .,N9 907/83, .de 29 de dezembro de 1983, e é devi
da por-todes os proprietários de imóveis beneficiados por obras públicas.
a) Memorial Descritivo do Projeto e Custo das Obras
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os

custos abàíxo específícados:
, ,_ -EIementoS�:"" -, Quant.

01 - Terraplenagem: Escavação, car- '

" , gä, -transporte ... , .. � ..... '," :l.280m2
} * •• '� �� •• ;.'-�aV!�e�.tqção.;, , ,._:::, ,,(f

,'(, .,) 2.1 - ,R�'gulanzação e compac-
_ ' ...... '; tação�.'do' sub-leíto . ',' ..... �,. '3.280m2
," ,'" 2.2 � Base: Material d€ 'areia,

aquisi.ção de materiais e, exe-'
,

cuçêo �.:': .. :"....... :; . : ..:: . ,,;c: ': . :." 3.280m.2
'.... k

'1,99'''' 26.207,2(f'
�.3 - Revestimento: Paralelepí-
pedo, ,meio-fio, transporte e

II

"

Estado de Santa Cataflna
PREFEITURA MUNIC.IPAL DE JARAGUA DO SUL

r, : ,:-- D E G R-E T O �" 1�312/86' ..

... ,"

.. Fixa .,0::preço da pavimentação à paralelepípedo, para o

trecho que especifica.

II
I,

li

I _'�

O PREFE'ITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no

uso da atribuição que lhe é conferida pelo item XXIX do artigo 70,
da lei Complementar N? 5, de 26 de novembro de 1975, e de conter
midade com o disposto na Lei Municipal N9 699/77, de 22 de
dezembro de 1971;

,DECRETA:

,

Art. 1'1 _ Fica estabelecido que o preço por metro qua-
drado referente a pavimentação à paralelepípedo, dos imo-veis, espe
cificàdos no Edítalde Custos n9 07/86, de 04.04.86, 'seré de Cz$ 78,83
(Setenta e oito cruzados e oitenta e três centavosl.: o metro quadrado. '

-Art, 29 _ O preço fixado no artigo anterior obedecerá as

modalidades fie pagamento fixadas no artigo 12, da Lei Municipal NQ
699/77, de 22.12.77, pela Lei Municipal N9 945/83, de 29.12.83, pelo
Decreto NQ 477/77, de 22.12.17 e pelo Decreto N'I907/83 de 29.12.83.

Art. 3'1 _ Este Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
..

Jaraguá do Sul, 04 de abril de 19.86.
DURVAL VASEL IVO KONEtL
Prefeito Municipal Secretário de Adm. e Finanças.

P. Unltári'O' 'P.'-Totäl

15.176,80

1,,20
'

3.936,0.0

41,75

I •

execução . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.280m2"
03 - Galerias de Águas Pluviais:

3.1 - Tubulação: 'aquisição de
materiais e execução 3.280m2
3.2 - Caixas Coletoras: aqui-
sição de materiais e execução 3.280m2 2,41 '7.904,80

Sub-Total .. ?. • •• • • • ••• •• •• ••• • •• • • •• •• • • • ••• •• Cz$ 246.262,40
Admínistração (5%) . .. .. .. . .. . . . . .. .. Cz$ 12.313,12
TOT A L Cz$ 258.575,52
04, - CUSTO TOTAL: Cz$ 258.575,52 (Duzentos e cinqüenta e oito mil,
quinhentos e setenta e cinco cruzados e cinqüenta e dois centavos).
4.1 _ Area .à pavimentar: 3.280m2
4.2 _ Custo por m2 igual Cz$ 258.575,52 dividido 3.280m2 igual Cz$
'78,83. (Setenta e oito cruzados e oitenta, e Três centavos).
b) Delimitação do Trecho Beneficiado
É beneficiado o trecho da Rua 181 _ Marina Frutuoso, a partir do en

troncamento da Av. Mal. Deodoro da Fonseca, até o entroncamento
da Rua 55 _ Ângelo Schiochet.

c) Contribuição de Melhoria
A Contribuição de Melhoria será cobrada, por propriedade, levando-
se em conta a testada dos mesmos.

'

Fórmula: Testada do lote multiplicado por 1/3 da largura do leito
da rua multiplicado pelo custo do metro quadrado igual Custo Total.
O recolhimento do Tributo será diretamente ao Tesouro Municipal.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 04 de abril de 1986.
DURVAL VASEL ARISTIDES PANSTEIN
Prefeito Municipal "Secretário de Planejamento

AFONSO PIAZERA NETO
Secretário de Obras e Viação

136.940,00

16,92 55.491,60

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HARRY CRISTIANO BUCUMANI
"cabra" corajoso e, na
escolha de quem poderia
melhor desempenhar a

missão. todos apontaram
pera o Harry er assim,
acabou sendo o Delegado
de Policia daquela comu
nidade qUe o vira nascer.

Família muito unida, os

Buchmann zelavam pela
unidade do grupo e tudo
faziam para se tomarem
dignos daquele casal que
foi o tronco de uma gran
de e unida família: Luiz
Buchmann. nascido em

Guaratuba-PR. e Maria
Luíza Buchmann, nascida
em Joinville. Eles foram o

começo de um movimen
to conhecido em nosso

meio como a CONBUCA.
Todos se perguntavam que
bicho era esse Conbuca e

o Harry Cristiano Buch
mann, sorridente. explica
va que isso era a união
da grande familia, que se

.

reuniriam de' tempos em

tempos em qualquer lugar
do Estado, para uma gran
de confraternização. Em
17 de novembro de 1974
realizava-se a 2a. CON
BUCA _ Convenção Buch
mann Campo Alegre, de
que participei com minha
esposa, convenção que
reuniu 2� 1 descendentes
daquele tronco familiar e

que lotou o Parque Agro
pecuário "Ministro João
Cleophas" .

Na minha vida não vi
um homem maís feliz do
que o' Harry Cristiano
Buchmann. -Festejar a reu

nião da Iamilia em sua

terra de adoção _ Jaraguá
_ foi a sua maior glória.
E como um pobre escriba
aderimos aos festejos, por
tomá-la ainda mais festi
va. E o sucesso foi total.
Em 1984 realizou-se a

última CONBUCA na ci
dade de Canoínhas, que
um temporal muito forte
reduziu a cerca de duzen
tos participantes.
Já estava em gozo de

uma merecida aposentado
ria fazia 15 anos. O seu

sepultamento deu-se no
Cemitério Municipal de
Jaraguá do Sul, às 16 ho
ras do dia 5 de abril de

.1986, com grande .aecm

panhamento, principalmen
te, de seus antigos cole

gas de trabalho do tempo
da EMPRESUL.
Seus exemplos nesta vi

da foram marcantes e os

soube transmitir aos seus

filhos.
Morreu materialmente

mas continua vivo em

nossos
. corações. E cada

vez que nele pensarmos,
lá onde se acha seu co

ração palpitará de grata
amizade.
Oremos por elel

E.V. Schmöckel- Abril/86.

Em 1949, um ano e pou
co depois de me estabele
cer em Jaraguá do Sul,
cheguei a conhecer o ele
tricitário Harry Cristiano
Buchmann, que era amigo
de Artur Müller e, por via
de conseqüência, meu ami
go. Artur Müller morria
em abril de 1957 e, a par
tir dai nos conhecemos
melhor, Fez parte do meu

"fã clube" e gabava-se de
ser ledor do "Correio do
Povo" por mais de 40
anos.
Uma amizade nascida

sem segundas intenções e

francas eram as suas cri
ticas do que não gostava
de ver publicado. Ele. co

mo eu, chegávamos à Ja
raguá para ajudar o cres

cimento desta terra. Ele
antes do que eu. c Mas .nos

tomamos grandes amigos.
Até a morte.
Morreu Harry Cristiano

Buchmann
.

cerca das 2�.
horas de 4 do corrente, aos
79 anos e sempre alimen
tava o desejo de comple
tar' o seu octagésimo ano

no dia 24 de julho de 1986.
As crises asmáticas o fa
ziam sofrer até os últimos
días.

.

Harry Cristiano Buch,
mann nasceu em Campo
Alegre e alegre era seu

comportamento perante os

seus semelhantes. Antes
de ingressar na profissão
que a. caracterizaria ele
lutou muito, tentando o ga
nho de sua vida como

açougueiro e como compe,
tente servidor na indús
tria da erva mate. Um dia
resolveu deixar Mafra pa
Ia pousar em Jaraguá. Já
casara com Anna Gomiak
que lhe daria sete filhos,
o Ary, o Nery, o Doracy
Luiz, a Daisy Maria, a

Marlise Terezinha, a Ana
Barbara e o Miguel Dar
tagnan. .

J Por mais de 25 anos tra

balhou na Empresul _ Em
presa Sul Brasileira de
Eletricidade, hole incor

porada à CELESC _ Cen
tirais Elétricas de Santa
Catarina S.A.
: Jovem ainda, Campo
Alegre precisava de um

Nota, de Agradecimento
Os fam1l1ares enlutados da sempre lembrada

EMMA HOGENOORN

falecida aos 82 anos, no día 27 de março, ainda
consternados com a perda sofrida, de público ex

ternam seus melhores agradecimentos aos paren
tes e amigos, aos que enviaram flores, coroas,
cartões de pêsames, ou acompanharam as ceri
mônias de encomendação e sepultamento Junto
ao Cemitério Municipal. Em especial, agradecem
as integrantes da OASE e aos bons vizinhos

Edmundo Wille e Benjamin Leithold, pelo apolo'
e dedicação prestados.

Jaraguá do Sul, 12 de abril de .1986

AGENCIA COSMOS DE
VIAGENS LTOA.EMBRA ll;R N'

02714-00··42-2

PAS'iAGENS E EXCURSOES NACIONAIS E INTEl{NACIONAIS
Aéreas, Rodoviárias e Marítimas. Reservas de Hotéis e Locação de

Automóveis .

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

Rua t '1�ôn;o Tobias, 50 _ 1° andar Fones: (0473) 72-0520 e 72-1'109
Jaraguá elo Sul _ Santa Catarina

Compre seus materiais de construção na

Arte Laje Jaraguá
. Mate'ria1s de construção e telhas coloniais direto da Cerâmica Vila Rica.

Aquecedor Solar da Funllaria Jaraguá.

E além disso, a melhor laje da região. Visite-nos.

Temos o melhor e uni bom preço.

Rua Expedicionário Antô�lo Carlos Ferreira 850 _ Fones 72-1011,

72-2334 e 72-1292 _ Ja...raguá do SuLSC.

Sorvetes 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 - Barra do Rio Cerro (fundos
do Sup. Benthien) - Fone 72-2181. - Jaraguá do Sul.

Oficina Mecânica Ltda.
Serviços de lataria, pintura, polimentos em todas as linhas de carros-panseío

Motores à base de troca com garantia de 20.000 km ..

Retifica de motores, regulagern, revi sões e demais serviços especializados

Rua Leopoldo Malhelro Do 67

TIBERIO
Fone 72-1059 _ Jaraguá do Sul _ SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONFIRA:

labela Inscrições aos. Supletivos abertas
alé. dia 30

dos serviçoscuslosde bancários
avulso e assemelhado _ Cartão magnétíco/garen-
0,20% base Cz$ 2,90 _ tia quando da emissão/
máximo Cz$ 120,00, ordem r e n o va ç ã o Cz$ 95;00,
de crédito/pagamento _ transações/consulta em ter-
0,20% base Cz$ 10,00 _ minais eletrônicos Cz$
máximo 100,00 mais des- 4,00; 5). Ficha cadastral
pesas de transmissão; 3) .. (não cobrável por perío
Cobrança de título Cz$ dos inferiores a 360 dias)
25,00 protesto Cz$ 20,00 Cz$ 40,00 para pessoa fí

por evento, sustação, al- síca e Cz$ 200,00 para
teração de dado cadastral, pessoa jurídica, contrata
devolução, franco paga- ção de operações ativas
mento, declaração, sobre Cz$ 70,00, recebimento de

pagamento, manutenção carnês e assemelhados Cz$
mensal de título vencido 5,00 e pagamento e/ou re

- Cz$ 15,00 por evento, cebímento d.e salário (por
extração da posição de funcionário) Cz$ 5,00.
cobrança Cz$ 20,00; 4)'.

o Conselho Monetário
Nacional aprovou no final
da semana passada, a ta

bela do custo dos servi
ços bancários, que passam
a ser cobrados das pes
soa físicas e jurídicas. As
tarifas máximas que pode
rão ser cobradas são: 1).
Cheque por unidade Cz$
0,45, cheque devolvido
Cz$ 25,00, cheque suspen
so Cz$ 10,00, lançamento
em conta-corrente _ pes
soa jurídica Cz$ 2,30 (pa
ra pessoa física não há

cobrança); 2). Cheque, de

viagem, admínístratívo,

Foram abertas segunda
feira, dia 7, e assim per
manecerão até o dia 30,
as inscrições para os Exa
mes Supletivos de 19 e 29
Graus, realizadas anual
mente nas Ucres de todo
o E-stado. No ato da ins

crição o candidato deverá
apresentar a carteira de
identidade civil, carteira

de estrangeiro (modelo
19) no caso do candidato
ser estrangeiro, carteira
de identidade militar (pa
ra os militares), uma foto
grafia recente 3x4 e o

comprovante da taxa de

inscrição de Cz$ 6,00, por
disciplina, efetuado no

Besc, em conta especial
Exames Supletivos, que
deverá ser preenchido na

Ucre, para posterior pa-
gamento.

.

Em Jaraguá do Sul,' as
inscrições deverão ser fei,
tas na Diade/19a. Ucre,
de segundas às sextas-

11h40min e das 13h15min
as 18 horas. Nos dias 28 e

29, o local permanecerá
aberto para o recebímento
das inscrições das 7h40
às 19 horas. Poderão ins
crever-se candidatos de
ambog os sexos que pre
encham as seguintes exi
gências: para o 19 grau 18
anos completos ou a com

pletar antes de se subme
terem a última prova e pa,
ra o 29 grau _ 21 anos

completos antes da última
prova.

O número de vagas. é
limitado, sendo de 600 ins
crições por disciplina. As
provas dos exames suple
tivos de 19 e 29 graus se

rão realizados nos días
24, 25 e 26 de julho, no

CIP _ Centro ·Interesco
lar de 19 Grau "Mário
Krutzsch" , Avenida Getú
lio Vargas, em Jaraguá
do Sul.

Clínica Veterinária
SCHWElTZER
WALDEMARDR. SCHWElT ZER

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
raio x, internamentos, boutique.

Rua Joinville, nC} 1.178 (em frente ao Supermercado Breíthaupt]
Fone 72-0919 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

-----

Nós temos tudo
·

para a radaratodos.
nTULOS PATRIMONIAIS

Vende-se dois títulos patrímoníaís da S.E.R.
Vieirense e da S.D. Acaraí, Tratar com Sr. Ade
mir, pelo Fone 72-1.377.

�
, ._"-. "'� ".._ . -._ �

Jóias, reiÓgfõ�s', pulseiras; anéis, aüanças,' pi-àtaria
.

e artigos em ouro' é na

Relojoaria AVENIDA
,'.".e !!�JP,.pI:e .,.um· ;b.Qm presente à< ��a:. escolha" ,�

Na ,M�echal; 431' � na GetÍtlio Vargas, n° 9
.

-.--_,;.:-.,.-

•

�_

'

• .f' '., ,

M'amãe CorujaCOnheça a linha 'Chevrolet 86, a mais completa do mercado. ,-
.

Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.
SejaMonza. caravan, Opala, Diplomata, Chevette ou Marajó, você vai sair de nossa loja com o qtie existe de melhor.

Venha ver de perto as novidades e vantagens desta nova linha, .

Nós temos planos de pagamento e financiamento facilitados para você adquirir o seu Chevrolet 86.
if

.

ii:
Artigos Infantis, Perfumes e Bijouterlas.

Use nosso crediário.

Rua Barão do Rio Branco, 168 ., Fone 72-06�

Emmendörfer Comércio de.Vefculos Ltda.
Rv. Mal. oeodo,o,557 - Fones,72.0655 e 72·0060 - ..Ia,aguá do sul·se

. .

.

Confecções Sueli Ltda
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a maís variada coleção de Inverno, aproveitando
as vantagens do preço e crediário Sueli

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085 _

F. 72-0603 Jaraguá do Snl _ SC.
.

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, nO 530 _ F. 72-2911 -

Jaraguá do Sul _ SC.

Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 63) - Portal de Jaraguá,

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

ornamentais, com entrega a domicilio. Atendimen
.

to por profissional no ramo.

Casa das Flores
I

i

I'

RUa Reinoldo Rau 606 ., Ed1flcio Santa Terezinha,
esquina com Rua João Plcc:éllt.

I!
• • •
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Ação Catarinense Pró-Constituinte e Constituição (I)Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL
Secretaria de Planejamento Visão Interpretativa

Estam.os vivendo um

p r o C e s s O histórico de
grande magnitude cuja
importância supera os

-problemas conjunturais.
Trata-se de uma matéria
maior e mais significativa
do que dívida externa,
dívida interna, inflação,
indexação, direita e es

querda, greves, a ação da
Igreja, isto e aquilo _ tu

do, enfim de que, para
nosso temor e perplexida
de, nos damos conta atra
vés dos meios de comu

nicação.
O que sentimos é que

o Estado brasileiro, tendo
chegado a uma certa ida
de, está se encaminhando
para outra. Estamos numa

era. de transição. Nosso
sistema nacional está bus
cando exprimir com racio
nalidade e moralidade
maior os anseios da co-

.

munidade nacional, rom

pendo estruturas feudais,
marchando para uma pro
funda mudança nos qua
dros institucionais e de 'li
derança do País.
E este processo históri

co em curso. Na atualida
de, nós catarinenses nos

sentimos não só com obri
gação, mas com o dever
de participar deste pro
cesso de maturação genui
namente brasileiro, funda
mentado numa Nova or

dem institucional, ou se-

. ja, optarmos por uma No-
o

va Constituição, adaptada
as exigências deste nosso

processo
o

cultural moder
no, impulsionado, após 20
anos de sombra por uma

Assembléia Constituinte

prestes a se realizar.
A constituição é a Lei

Suprema' de um país. E
um certificado da vontade
política do povo nacional.
E a estrutura do Estado
Brasileiro, pois define o

sistema político, organiza
nosso Estado, atribui po
deres, dispõe sobre nossa

ordem econômica,' social,
sobre a família, educação
e cultura e sobretudo, ga
rante os direitos índíví
duais de cada cidadão.
Neste sentido, para al

terarmos esta Lei Magna,
para ser legítima, deve
ser elaborada e promulga
da por uma Assembléia
Constituinte, que é forma
da por representantes do

povo. Geralmente esta As
sembléia ocorre por fato
res tais como, ruptura da
ordem jurídica, um novo

Estado ou por nova ordem
econômica, política e so

cial.
Dentro deste quadro, no

Brasil a ordem é convocar
uma nova

o

Assembléia
Constituinte' para recon

duzir o País à prenitude
democrática, após o regi
me autoritário de 64/85 .

Assim, surge a oportuni-

dade dos catarinenses de
participar, falando, escre

vendo, sugerindo sobre
assuntos de ordem políti
ca, econômica, jurídica e

social. Logo, agíndo desta
forma, estarão proporcio
nando um reencontro entre
Estado e a Nação; estarão
removendo os resquícios
de autorítarísmos, estarão
contribuindo para uma no

va ordem econômica so

cial mais justa; estarão
restabelecendo o equilí
brio entre os poderes; e

sobretudo, poderão ínstí
truir uma verdadeira fede_
ração brasileira.
Não sabemos que con

figuração esse processo
tomará, quais serão seus

métodos e resultantes. O
produto será dos homens

que aí estão, consolidará o

qUe aí o está. Portanto,
quem se omitir hoje, não

.

poderá se queixar amanhã.
Lety Mlil Barbi _ Advogada

Jornalista amadora.

COMUNICADO N' 1/86'
A Secretaria de Planejamento, baseando-se

em dispositivos legais pertinentes às Leis Muni
cipais Nt? 18/48 e N'I L030/85, comunica a todos
os proprietários de terrenos urbanos baldios para
que procedam a roçadura, capinação e limpeza
dos mesmos, evitando com isso incômodos à vi

zinhança e à população e mau aspecto à cidade,
impedindo a proliferação de insetos, répteis e de
mais animais daninhos e nocivos à saúde e à hi

giene pública em tais imóveis.
Torna público outrossim, que os proprietá

rios que desatenderem ao presente chamamento,
. serão autuados e multados, sem prejuízo da obri
gação de roçarem, capinarem e limparem seus

terrenos, de acordo com as determínações legais.
A cidade é o nosso "habitat", portanto va

mos conservá-la limpa, aprazível e agradável iiI
• nós mesmos e. aos que nos visitam, isso reflete
o grau de educação e desenvolvimento humano
de seus habitantes.

Jaraguá do Sul (sq, 19 de março de 1986.
ARISTIDES PANSTEIN

Secretário de Planejamento

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

o

nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

""-"",---,,Lavagem, limpeza de
tetos e estqfàmentos.

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

BEmA RIO CLUBE DE CAMPO

Edital de Convocação

Pelo presente Edital, ficam convocados todos
os Sócios Patrímoníaís do Beira Rio Clube de

Campo, a fim de se reunirem em Assembléia Ge
ral Ordinária, em sua sede social, sito a Rua Wal
ter Breithaupt, 85, nesta cidade, à realizar-se no

dia 28 de Abril de 1986, às 19h30 em primeira
convocação ou às 20 horas em segunda convoca

ção, com qualquer número de sócios presentes,
para deliberarem sobre o seguinteCOMERCIAI. FLORIANI

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,
máquínas 'de escrever Olivetti novas e usadas,
máquina de escrever eletrônica DISMAC-OLYM
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga
da, móveis para escritórios e acessórios para
máquinas em geral.
Consulte-nos pelo Fone 72-1492 ou na Rua Ve-.
nãncío da Silva Porto, 353. _ Jaraguá do Sul _ SC.

ORDEM DO DIA:

1). Apreciação do relatório, prestação e apro
vação de contas da Diretoria referente o exer

cício de 1985. 2). Eleição dos novos Membros do
Conselho Delíberatívo e Fiscal para o período
Abril/86 à Abril de 1988.3). Outros Assuntos de
ínteresss do clube.

Jaraguá do Sul, 08 de abril de 1986

Lourival Rothemberger
Presidente do Conselho Deliberativo.
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Yarzeano abre-se
Com a participação de

vinte equipes, será aber
to neste domingo, o IV

Campeonato Muni c li -

pal Varzeano de Futebol,
da Divisão Municipal de.
Esportes com a rodada
inaugural acontecendo no

. Estádio João Lúcio, da
Sociedade Esportiva João
Pessoa. A Chave Verde é
formada pelo Bangu, Sa

turno, Armalwee, Conti
nental, Vila Nova, Inde

pendente e Vitória; a

Amarela, pelo Cantareira,
Santa Luzia, Ouro Verde,
Juventude, Vila Lenzi,
Santo Antônio e Colum
bia e, a Chave Azul, pela
Helga-Mar, Vila Rau, Fi

gueirense, Olaria, Canari
nho e Pinheiros.
As partidas da primei

ra rodada serão: 9h _ Ban

gu x Saturno, lOh _ Ar

malwes x Continental, Vi
la Nova x Independente
às 11 horas; 14h � Canta

reira x Santa Luiza, Ouro
Verde x Juventude e Vila
Lenzi x Santo Antônio, se
rão as partidas que seguem
a segunda rodada, no día

20, tem estes íogos pro
gramados: Vila Rau x

Helga-Mar, Figueirense x

Olaria, Pinheiros x Cana

rinho, Vitória x
"

Armal

wee, Saturno x Vila No

va e Independente x Con
tinental.
A premiação do certa

me, a exemplo de anos

anteriores, será esta: 19

lugar, troféu, medalhas' e
um boí oferecido pela
Prefeitura; 2J lugar tro

féu, medalhas e um porco;
3<1 troféu e medalhas e,

para o 4'1 colocado, tro
féu. O goleiro menos va

zado receberá o troféu

jornal' "Correio do Povo"
e o artilheiro, o troféu
"Gazeta". Além disso, re

ceberão troféus o atleta

PÁGINA 13

domingo no João Pessoa
revelação, a equíps cam

peã de disciplina e a equí
pe vice-campeã de disci
plina.

de abril, às 19 horas, no

Grêmio Esportivo Juven
tus, o prefeito municipal
Durval Vasel, fez a distri
buíção de bolas aos clubes

participantes do campeo-
nato varzeano, como for

Em ato acontecido na ma de incentivo à parti
noite de quínta-feíra, 10 cipação no certame.

Aberto o Citadino Adulto de Fut-Sal

BOLAS AOS CLUBES

A Liga Jaraguaense de
Futebol de Salão iniciou
sexta-feira, dia 4, ao Cam

peonato Oficial de Fute
bol de Salão Ano 1986 _

Categoria Adulto, entre
cinco equipes, apresentan
do em sua rodada inaugu
ral a goleada da Cerea
liSta Urbano ante o es

treante Juventus, por 8 a

1 e a vitória da Jaraguá
Fabril diante do Rio Mo
lha, pelo placar de 3 ten

tos contra 1. No primeiro
turno, já iniciado, inte

gram a Chave A o Ju
ventus e a Cerealista Ur

bano e, na Chave B, a Mir
tes, Rio Molha e Jaraguá
Fabril. Já no segundo tur

no, a Chave A será for
mada pela Mirtes, Rio Mo
lha e Juventus e, a Cha
ve B, pela Jaraguá Fabril
e Urbano.

Maio _ dia 02 _ Urbano
x Rio Molha e .Juventus
x Mirtes. No dia 9 haverá
jogo extra, em horário a

confirmar. Dia 16/maio _

Juventug x Urbano e J.
Fabril x Rio Molha; dia 23
- Juventus x Fabril e Ur
bano x Mirtes: dia 30 _

Rio Molha x Mirtes e Ur
bano x Fabril; Junho _ 06
- Mírtes x Fabril e Juven
tus x Rio Molha; dia 13
- Rio Molha x Urbano e

Mirtes x Juventus. No dia
20 daquele mês haverá
também partida extra.

JUVENTUS REÚNE
AnETAS
O G.E'. Juventus, único

clube a participar do cer

tame, reuniu seus atletas,
dirigentes, comissão téc
nica e imprensa, para uma

confraternização, aconte
cida na véspera da sua
estréia. O encontro serviu
para melhor conhecimento
do plantel e para uma

maior união em torno da
novel equipe.

TABELA DOS JOGOS
As partidas, todas, se

rão realizadas no Ginásio
de Esportes Artur Müller

(à exceção da rodada da
noite passada), iniciando
se às 20 e 21h15, respecti-
vamente. A tabela dos QUADRANGULAR

primeiro e segundo turnos MOVIMENTA CLUBES
é esta: Abril _ dia 4 Ur-
bano 8xl Juventus e Rio DE JS e CO

Molha lx3 Jarazuá Fabril; -E-s-ta-'-p-r-e-v-is-t-o-p-a-r-a-·o
dia 11 _ J. Fabril x Ju-
ventus e Mirtes x Urbano; próxim� domingo, día 20

di 18 Mírt
.

R' M
de abnl, a abertura do

a_I es x 10 0- .

Ih J F b 'I U b quadrangular promovido
a e . a n x r ano, .

t t t L'
di 25 J F bril Mírt conjun amen e en re a l-
a

-M 'lh
a n JJC It es

.

ga Jaraguaense de Futebol
e Rio o a x uven us: .

.

'

e a LIga Corupaense de

Desportos, reunindo os

campeões e vice da últi
ma temporada dos cam

peonatos da primeira di
visão. De Jaraguá, confir
maram participação o Cruz
de Malta e o Botetogo. e,

de Corupá, o D. Pedro II
eXV de Novembro. A or

.

ganízaçêo do torneio qua-
drangular, que terá turno
e returno, foi decidida no

decorrer desta semana.

Cidade
Jogos

poderá sediar
Microrreuionais

O Chefe da Divisão Mu,
nícípal de Esportes, Raul

Rodrigues, manifestou es

ta semana o Interesse de
Jaraguá do Sul sediar QS
J o g o s Microrregionais,
classificatórios para os Jo

gas Regionais, que defi
nirão as cidades para os

Jogos Abertos de Santa
Catarina. Serão quatro as

modalidades a serem dis

putadas, em datas ainda
não estabelecidas. Na bo

cha, competirão os muni

cípios de Barra � Velha,
Guaramirim, Jaraguá do

Sul, São Francisco e Cam

po Alegre; no futebol de

salão _ Araquart. Barra

Velha, Garuvà, Jaraguá,
Guaramirim, Rio Negri
nho, São Bento e Campo
Alegre; volibol masculino
_ Jaraguá do Sul, Barra
Velha, Guaramirim e São

Francisco e, volibol femi
nino _ Araquert. Guara

mirim, Jaraguá do, Sul e

São Bento. Para os Jogos
Regionais, classificam-se
dois municípios por mo

dalidades.

Por outro lado, em ju
lho, a Liga Jaraguaense
de Futebol realiza assem

bléia com os clubes da

primeira divisão, objeti
vando o campeonato a ter
início no mês de agosto,
segundo informou o pre
sidente Waldemar Vieira.

L J F inicia o certame da 2a. Divisão
Foi iniciado no domin

go passado, dia 6, o Cam

peonato da 2a. Divisão da
Liga Jaraguaense de Fu
tebol, com o desenvolvi
mento de cinco partidas
e onde registrou-se uma

expulsão. Paralelamente,
iniciou-se o campeonato
entre os aspírantes, cujos
resultados são os entre

parêntesis. Pela Chave A,
formada pelo Guarani,
Avai, Alvorada, Ponte
Preta e Grêmio Garibaldi,
os resultados da rodada

ínaugural foram: Alvorada
2xl Avaí (2x2) e Grêmio
Garibaldi lx3 Fonte Preta

(2xl); pela Chave B, que
é integrada pelo Aliança,
América, Francisco de
Paula, Vitória, Malvice e

São Luís _ Aliança lx2
São Luís (4xO), América
Oxl Malvícs (lx2) e Fran
cisco de Paula Oxl Vitó

ria, não havendo jogo en

tre aspirantes, haja vista

qUe o Vitória não possui
equipo nesta categoria.

JOGOS 00 PRIMEIRO
TURNO

pectivamente. A segunda
rodada, pela Chave A,
marca para amanhã, dia
13, Grêmio Garibaldi x

Guarani e Avaí x Ponte
Preta e, pela Chave B _

São Luís x Francisco de
Paula e,Vitória x Amérí
ca.· O' jogo Malvice x

Aliança, a princípio mar

cado para esta data, foi
transíerído para o dia 19
de maio.

Os demals jogos do pri
meiro turno serão estes:
día 20 _ Avaí x Caríbaldí.
Guarani x Alvorada, Vi
tória x São Luís, Aliança
x América e Francisco de
Paula x Malvice; dia 27
_ Alvorada x Garíbaldí,
Ponte Preta x Guarani, F.
de Paula x Aliança, Mal
vice x Vitória e América
x São Luís; día 04/maio
_ Alvorada x Ponte Pre
ta, Guarani x Avai, Alian
ça x Vitória, São Luís x

Malvice e América x Fran-
'

cisco de Paula.'

Para conhecer.cse os fi
nalistas de cada chave,

As partidas dos aspiran- somarcsa.ão os pontos
tes e da segundona come- obtidos no turno e retur

çam às 14 e 16� horas, res- no.

Sesi programa Torneio de f.. Suíço
O Sesi-Centro de Ativi

dades de Jaraguá do Sul
e o Conselho Desportivo
Sesiano, estarão promo
vendo nos dias 19, 20 e 21
de abril, o Torneio de Fu
tebol Suíço, com a par
:ticipação de quinze em

presas que confirmaram

presença na última se

gunda-feira. São elas a

Lulimar, Kohlbach, Mar
catto, CSM Máquinas,
Met. Trapp, Arte Laje Ja

raguá, Carroçarias Argi,
Malwee, Frigumz, Seara,
Moretti Jordan, Weg Má

quinas, Corpo de Bom-

beiros e Marisol. A tabe
la dos jogos divulgaremos
na próxima edição.

'

Por outro lado, foi rea
lizado domingo, em Gua

miranga, o Torneio de
Pesca ao Caniço, com ca

torze empresas, represen
tadas por 25 equipes e 150

pescadores. A classifica
ção final é esta: Individual
_ 3<1 Luís

.

Ristow (Luli
mar), 2J Vendelino Titz

(Trapp) e 1<1 Antônio C.
da Silva (Corpo de Bom

beiros); por Equipe _ 39
Kohlbach, 29 Trapp e 1<1

Corpo de Bombeiros.

Seleções de Ubatuba jogam aqui ,dia 19
O técnico Ariovaldo

Xavier dos Santos, da
modalidade de volibol,
confirmou .a vinda, no

próximo sábado, dia 19,
das seleções masculina e

Iemínína de volibol de

Ubatuba, São Paulo, para
dois amistosos frente as

equipes Kohlbach _ DME

(masculino) e Ézio Spézía
DME: (feminino). No início
deste ano, a equipe jara
guaense foi a Ubatuba e

vivendo uma verdadeira
epopéia (o ônibus que con

duzia a delegação apre
sentou vários problemas

mecânicos) acabou não

jogando com os ubatuben,
ses. O que agora deverá
acontecer.
As equipes patrocinadas

pela Kohlbach e Ézio
Spézia, estão participando,
em Joinville, do Campeo
nato de Volibol Adulto,
primeira competição ofi
cial da Liga Atlética Norte
Catarinense-LANC. O Tor
neio Início aconteceu no

final-se-semana passado e

a Ezio Spézia (equipe fe

minina)
-

ficou entre as

quatro melhores dentre as

nove que participaram.
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Declamação
tem inscrições
abertas

Is Inotações de Flávio José Propriedade Industrial é tema de seminário
Para eleição dos membros e suplentes do Diretó

rio e dos delegados à convenção regional, o PDT reali
za neste domingo, na Câmara de Vereadores, a Con
venção Municipal. O Diretório terá dez membros e três'

suplentes e ao que tudo indica, o Dr. Madrid devera
continuar presidindo o partido, que é, na atualidade,
o que mais se movimenta em Jaraguá do Sul.

o PMDB deverá reali
zar, ainda em abril, a elei
ção do novo Diretório.
Como o TRE cancelou o

registro da ata da Conven
ção realizada día '1 de ju
lho do ano passado, uma

comissão provisória foi

indicada, formada por, Ál
varo Rosá (presidente),
Durval Vasel, Ivo Konell
e, vejam só, Regmaldo
Schiochet e Altevír Foga
ça. O partido já se movi
menta para a nova Con

venção.

Após a eleição do novo Diretório, informou Dur
val Vasel, será reativada a JPMDB; o Movimento Fe
minino e o Movimento Trabalhista, que, posteriormen
te, serão alastrados aos demais municípios da micror
região. Com isso, afirmou, pretende-se dar ao jovem,
à mulher e ao trabalhador a oportunidade de participar
de fato da nova realidade política que vivemos.

O deputado Luiz Hen, governo do Estado. Visitou
ríque da Silveira, cumpriu Guaramirim, Massarandu,
na tarde e noite de quín- ba, Schroeder Corupá, en
ta-feira, na região, um cerrando o roteiro eDi Ja
programa de contactos po- raguá do Sul, num encon

Iítícos, buscando apoio ao tro com as líderanças, no

seu nome nas prévias que Diretório Municipal.
escolherão o candidato ao

E o PDS que sairá com Henrique Córdova can

didato ao governo do Estado, está pensando numa can

didatura jovem à presidência do diretório estadual, que
começa a ser trabalha pela cúpula. Um dos nomes que
circula é o de Udo Wagner, que realizCff um bom tra

balho frente a Fundação Catarinense de Cultura. A in

formação é do jornalista Moacir Pereira, no JSC.

Alguma providência pre
cisa ser tomada Para aca

bar com a fedentina exa

lada das bocas-de-lobo nas

principais ruas da cidade,
que em dias de calor é in
suportável, ocasionada pe-

lo esgoto"cloacal que corre
na tubulação. Ouando se

passa por uma delas, ou

fecha-se. a respiração ou

Se recebe o desagradável
"perfume" no rosto. Algo
precisa ser feito. '

Findo o racionamento, a Celesc iniciou a religação
da iluminação pública, de forma gradativa, que desde
início de janeiro funcionava com a metade da sua ca-

"pecídade. O Administrador Local, Udo Staats, acre

dita que até o final da próxima semana todas as lâm
padas estejam religadas. Para tanto, doze homens, em

duas equipes, trabalham neste sentido.

Em Blumenau, o semaná
rio "�ovo", tinha, certa,

época, um concurso para

apontar o vereador maís

inoperante, que fazia júS
ao Troféu,Morcego. Se a

moda pe.ga...

Os confrades' do "Diário
do Litoral", de Itajai, ins

tituiram o concurso para
escolher o pior prefeito da

suá área de circulação. Na
relação, aparece até o

Walter Régis, de Barra

Velha, como o quinto pior.

O Jornal de Santa Catarina, do dia 10, publicou na

página de esporte amador, uma nota no mínimo .inusi
tada e intrigante. Ei-la: "Atraído por um convite da

prefeitura, pela sua enorme popularidade e por um

salário de Cz$ 22 mil, Sílvio Ewald vai se candidatar

ano que vem à Câmara de Vereadores de Jaraguá do

Sul, pelo PMDB". Entenderam? Eu nãol.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÄO, TOME ,UMA

DECISÄO INTELIGENTE.

Calé SI S SE

Propriedade industrial,
marcas, patentes e tecno
logía, são alguns dos te
mas que serão apresenta
dos aos empresários jara
guaenses ínteressados em

participar de curso pro
gramado pela Bolsa de Ne
gócios de Santa Catarina,
e Centro de Apoio à Pe
quena e Média Empresa,
no próximo dia 16, quar
ta-feira, no auditório do
Centro Empresarial de Ja,
raguá do Sul. O Seminário
sobre Propriedade Indus
trial, terá início às 9 ho
ras Com exposição teórícj

e às 14 horas, com debate
aberto.

Serão palestrantes os

professores Dr. Luiz Ro
berto Borges e Dr. Rodol
fo Humberto Martinez Y
Pell Junior, de São Pau
lo. A taxa de inscrição se

rá de Cz$ 20,00 para as

socíados da BN/SC e Cz$
40,00, para não associados.
O número de vagas é 'li
mitado e em Jaraguá do
Sul poderão ser reservadas
na Metalúrgica Industrial

Heníps Ltda, pelos Fones
12-1787 e'72-1203

PARÓQUIA SÄO SEBASTIÃO
,INFORME PAROQUIAL

Dia 12 _ Sábado: 14h. Curso. de batismo no Edi
fício Cristo Rei. _ 14h. Curso de preparação ao

casamento, no Colégio São Luiz. _ O curso re

toma domingo às 8h. da manhã. Término: meio
dia.
Casamentos na Matriz: 16.15h; 17.15h.; 18h.

Missas: Matriz 19h. _ São Luiz Gonzaga 19.30h.
Dia 13 _ Domingo _ Matriz 7h. _ 9h. _ 19h. _

São Judas 8h. _ São Cristovão 8h. _ S. Francisco
9.30h . ., S. Cruz 7.30h. _ S. Estevão 9.00h. _ São
Pedro 10.30h. _ Gruta N.S.P. Socorro _ Tifa dos
Pereira 17h:
Festa de São Sebastião _ A festa de São Sebas
tião, realizada nos dias 05 e 06 de abril p.p. apre
sentou o seguinte resultado:
Renda Bruta da Festa Cz$ 202.960,04
Despesas da Festa Cz$ 106.260,15
Livro Ouro Cz$ 154.095,00
Renda Líquida c/Lívro Ouro Cz$ 250.794,29
·NB.: Do Livro Ouro Cz$ 13.000,00 serão distri
buidos para Comunidades de periferia,' conforme
intenção dos doadores.
Entrou no Livro Ouro a doação em mercadorias
no valor de Cz$ 19.895,00 que foram transfor
mados em dinheiro através dos jogos.

Aguardem!

João e Maria

Incentivar o gosto pela
poesia e o despertar de
novos valores na arte de
ínterpretar, é a finalidade
do Concurso de Declama
ção ínstítuído pela Funda,
ção Cultural de Jaraguá
do Sul, que será desenvol
vido em duas etapas, sem,
pre nos terceiros sábados
de cada mês, às 10 horas,
nas Feiras de Arte e Ar-'
tesanato. A primeira etapa
terá três eliminatórias, nos
días 19/abril, 17 de maio
e 21 de junho e a etapa
final, no dia 17 de julho.
Cada eliminatór'ia classi
ficará doís candidatos.
A premiação constará

de: 19 lugar - Cz$ 1.000,00,
coleção de livros de poe
sia e medalha de ouro; 29
lugar Cz$ 500,00, coleção
de livros de poesia e me

dalha de prata. Além dis
so, um prêmio especial se
rá dado, no valor de Cz$
250,00, caso a interpreta
ção merecedora do 19 ou

2" lugar, seja de uma poe
sia de autor catarinense
As inscrições, para as

eliminatórias, deverão ser

'feitas na Fundação Cultu
ral, anexa a SECET, on

de os interessados toma
rão todos os detalhes do

regulamento.

Integrarão a turma inf;nto�juvenil

Estamos selecionando

Mecânicos

Auxiliar

Energe

de

Jornal do Interior, a

força da Comunicação
impressa.

Faça ou renove a sua

assinatura do
"Correio do Povo"

Você é especial para nós.

Pessoal

Manute�ção

de

S.A. Alimentos EspeCiais
I, Rodovia BR-280 _ Km. 58 _ Guaramirim _ SC.

Requisitos: Desejável experiência de 2 (dois) anos na função e curso

realizado no Senai.

Requisitos: Desejável experiência ém rotinas trabalhistas. Formação
escolar à nível de 2� grau.

Os interessados deverão comparecer no setor de recru
tamento e seleção dá
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