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Capital Sul. Americana do
Chapéu

No nosso calendário
sentimental a data de
amanhã, 27 de abril, mar
ca para os que trabalham
no "Correio do Povo" o

29Q ano de falecimento de
Artur Müller.
Ele, Artur Müller e Ve-

.
näncío da Silva Porto, no
longínquo ano de 1919, re
solveram transformar o

Distrito de Jaraguá, já
que estávamos ligados ao

município de Joinville,
lesde 22 de julho de 1898,
depois de uma interminá
vel disputa com o Paratí,
o atual município de Ara
quari.
Amigos do dr. Abdon

Batista, dele'compraram o

maquinário gráfico, em

Joinville, e aqui começa
ram a consjruír um novo

Jaraguá, progressista antes
de tudo, repetindo as pa
lavras proferidas pelo fun
dador Emílio Carlos Jour
dan, de que esta terra se

ria de grande futuro para
o Brasil.
Basta olhar para o Ja

raguá do Sul de hoje pa
ra se certificar que Artur
Müller tinha a visão dos
graudes homens públicos
do Brasil.
Nascido em Blumenau,

filho de Johann Jacob
Müller e de Dorothea de
Almeida Müller, aos 6 de
maio de 1.895, se vivo es- .

tivesse estaria para com

pletar o seu 91<1 ano de
existência. O destino, con
tudo. entendeu que ele
devesse deixar esta vida
terrena aos 61 anos e me

ses de existência. Co..Jun
dador deste semanário e

fundador do Jaraguá Zei
tung, ambos em 1919, te
ve destacada atuação em

IRTUR
nosso meio, quer como

oficial do Registro Civil,
como [ornalísta, ou como

vereador, prefeito e depu
tado estadual, atuando
em todas as áreas onde
estivessem os interesses
de Jaraguá do Sul.
No seu tempo trouxe

para Jaraguá do Sul as

maís altas autoridades do
Estado, para debater os

problemas que afügíam
Santa Catarina, na Primei
ra Reunião Econômica do
Norte do Estado, inédito
na terra barriga-verde.
Sua vida acha_ge resu

mida nas páginas 320 a

322, do Segundo Livro de
Jaraguá do Sul, do Prof.
Emílio da Silva, mostran
do que o pranteado ho
mem público nunca se

omitiu quando Se tratasse
do Interesse de sua terra

adotiva, lutando com to

das as forças para atingir
o seu objetivo, como, por
exemplo, a' emancipação
política desta terra. cujo
52Q ano foi comemorado

. recentemente em 26 de.
março de 1986.
Pela

.

passagem da data

M Ü L·' L E R Expectativa
pessoasde seu falecimento, reno

vamos as nossas homena

gens ao ilustre fundador
deste semanário, certos de
que estamos na trilha do
caminho reto da respon
sabilidade que assumimos

perante o público, com
métodos e características
próprias, trazendo para os

nossos leitores a notícia

completa, detalhada, .sa

tisfazendo, assim; a curio
sidade do leitor.
O "Correio do Povo" de

hoje, por certo é diferen-
.

te daquele hebdomadário
(obrigado,' dr. Ludovico,
pela palavra adequadal)
de então. E que os tempos

. são outros e outros são
os que pesquisam, escre

vem, compõem e impri
mem o "maís antigo" e

até as opiniões acompa
nham os momentos finais
deste Século vinte.

Amigos e admiradores
de Artur Müller, por cer

to, deposítarão no túmulo
do grande benfeitor <Je Ja
raguá do Sul, uma flor que
representa _ a melhor ho

menagem ao extinto.
Eugênio V. Schmöckel

Dr. Mario será Governador
de Rotarv

O Dr. Mario Sousa, conceituado bíoquímtco
e rotariano de quatro costados, foI indicado du

rante a 26a. Conferência Distrital de Rotary Club
.

'_ 'Distrito 465, realizada no finaLde_semana pas
sado, em Florianópolis, para assumir a governa
doria, no periodo 87/88. Em fevereiro do' próximo

.

ano, segue para os Estados Unidos, para tomada

de instruções junto ao Rotary International.
O Governador 87/88 de Rotary, mantem há

24 anos uma frequência de 100% as reuniões e

quando da tomada de possa completará um quar
to de século mantendo a frequência. O Distrito

465, que dirigirá, é composto de 43 clubes. O Dr.

MarIo será o segundo integrante do Rotary Club

de Jaraguä do Sul a assumir a govemadorta,' sen
do o primeiro Oswaldo Heusi, em 1964.

Durante a sua gestão, Jaraguá do Sul deverá

sediar a Conferência Distrital. O Municipio já
fez também outro governador, do Líons Distrito

L-lO, na pessoa de João Lúcio da Costa, no inicio
da década de 80.

. Pico do Jarauuá - um brado de socorrt ii -autoridades.

de
na

cem ·mil
Amostra

No período de 12 a 21
de julho, será comemora

da a Semana de Jaraguá
e paralelamente a 2a.
A mos t r a Agropecuária,
com expectativa de com

parecimento de mais de
cem mil pessoas ao Parque A coordenação geral Ii,
Agropecuário M i n ist r o cará ao encargo de Balduí.
João Cleophas, superando no Raulino e Dejair Pereí.
as setenta mil; de 84. A ra, a parte pecuária pela
C o m iss ã o Organizado- Acaresc e Cidasc, produtos
ra será composta de re- caseiros pelo Sindicato,
presentantes da Secreta- área cultural pela Secet,
ria de Educação, Cultura, esportiva por Raul Rodrí

Esporte e Turismo Aca- gues, promoção e recep
resc, Cídasc, Sindicato dos Çao por César Silva e di
Trabalhadores Rurais, Po- vulgação e imprensa Jor
lícía Militar e Imprensa. ge Carlos Ross e Flávio
O encontro dos mem- José Brugnago. A Comís

bros da Comissão, dora- são reúne-se novamente

vante, serão frequentes, dia 6, às 14 boras.
dada a necessidade de tra,

.

Uma série de atrações
çar metas e decidir sobre serão reservadas ao pú
os eventos que serão cum,

.

blico, sendo possível a

pridos durante a Semana vinda de Sérgio Reis ou

e à Amostra. A Amostra Rolando Boldrin, para um

Agropecuária ficará aberta show,

Leilão demercadorias dia 10
A União das Entidades Elas são oriundas do

Filantrópicas de Jaraguá Sistema de Mercadorias
do Sul, integrada pela Apreendidas da Receita
Apae, Ferj, Ação Social e Federal e dentre os artí
Lar das Flores, tendo na gos que irão a leilão
coordenação o secretário constam calças, rádio-re,
de Planejamento Aristides Jógio telefone. fitas de vi
Panstein, vai promover.no deo virgens, fitas K-7 vir
dia 10 de maio, a partir gens. canetas-relógio, lan.
das 9 horas, no galpão de ternas, telefones de pare
festas da Paróquia São de e isqueiros. As sobras
Sebastião, o leilão das de mercadorias serão pos.
mercadorias recebidas em teriormente vendidas num

doação da Superíntendên- bazar e o produto da arre-
. da da Receita Federal 'pa, cadação será dividido equL
ra o Paraná e Santa Cata- tativamente entre as qua
rína, através do Dr.· Mas- tro entidades que formam
sad Deud Filho. a União.

OBRAS DO CEG COMEÇAM EM BREVE

a visitação pública de 19 a

21 de julho e, para tanto,
será cobrado o ingresso
insignificante de 1 cruza

do, para as despesas de
manutenção.

, O Centro
.

Empresarial
,. de Guaramirirn começa a

. se tornar realidade. A As
sociação Comercial. In
dustríal e Agrícola. vem

realizando contactos com

empresas associadas. bus
cando recursos financei ros
para a construção. de for
ma cotizada do empreen
dimento, que abrigará,
além da própria Associa-

cão. o Clube de Diretores
Lojistas. e os Sindicatos.

O presidente da ACIAG,
Francisco Herbert Schork
disse que é receptividad�
está sendo muito boa.
"além da esperada", o' que
aníma ao inicio dos tra
balhos de estaqueamento.
previstos para principos
de maio .

.Artama espositores para sua loia.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"Al Df OURO" TEM NOVA DIRtluRIA
Tendo por palco a Sala

de Convenções do Aguas
Mornas Palace Hotel, da
cadeia de Hoteis de Tu
rismo Santa Catarina S.A.
realizou-se na noite de
20 do corrente a eleição
do novo Presidente do "Az

. de Ouro", veterana agre
miação jaraguaense de
bolão, filiada ao -Clube
Atlético Baependí.
Em meio de um grande

aparato e cercado das cau

telas naturais, uma urna

eleitoral dentro de uma

cabine indevassável, rece

bia os votos dos conven

cionais à medida em que
os sócios eram chamados
para exercer o seu sagra
do dever de voto livre e

democrático, . como soe

acontecer nas agremia
ções que se prezam e se

exercitam na prática da
abertura das instituições
emínentemente populares.
Até os votos verbais do
Comendador e do Solon
foram considerados como

válidos, assim como

os telefonemas do Dou

glas, da Exposição de

Hannover, do Geraldo,
preso à um compromisso
partidário em Brasília e

do Wigold, no comando de
seus colaboradores, em vi

sita à Foz do Iguaçú,
Uma comissão especial

de escrutínadores foi cons

tituída, para garantir a le

gitimidade do pleito, que
transcorreu na mais abso
luta franquilídade, apesar
da tentativa de alguns
mais radicais em tumul
tuar o ambiente de paz e

concórdia, sendo convida
dos a passar ao lado da
sala de convenções, para
se distraírem com uma

"loura" bem gelada. Até
o Sens, conhecido "Môa",
interrompeu um encontro
familiar em Ituporanga e

ligou para o Aguas Mor

nas, dizendo que estava

de acordo com a eleição
do vitorioso.
Feito o escrutínio, este

revelou de maneira sur

prendente e para espanto
da quase maioria, a vitó
ria estrondosa de Álvaro
Mann, que por isso mes

mo ficou muito emocio

nado, não tendo quase
palavras para uma entre

vísta que em seguida era

gravada por um sofistica
do sistema sonoro inven
tado na Pérola dó Vale do

Itapocu. Assim mesmo
saiu-se muito bem, porque
proferiu a sua primeira
promessa,. qUe foi a de
querer "mexer" no esta
tudo que, se ainda vigorar
o decurso de prazo, deve
rá ficar como está. Deixou
implícito que a caixa da
tesouraria estava compre
endida na mexida que ele
levaria a efeito, natural
mente muito aplaudido por
todos.
Como dizíamos, a elei

ção de Álvaro Mann foi
uma surpresa, mas nem

por isso declinou, desde

logo, a constituição de SUa

diretoria, que é a seguin
te: Secretário Nelson Tar.
nawski; Tesoureiro Ivo

Hasse; Orador Milton
Stange; Diretor Social
Hamilton Garcia e Diretor

Esportivo Thomaz Cesàr
Fruet.
Na manhã seguinte, 21

de abril, a _reportagem en

controu toda a diretoria
na piscina er entre um e

outro mergulho nas águas
"calientes" já estavam or

ganizando um calendário
anual de excursões e jo
gos, onde fígura um en

contro à nível internacio
nal, um formidável
"match" entre o "Az" e

uma eqp.ipe de Asunción
del Paraguay.
Alfons Buhr e Carl En

derle, os reservas de ou
ro, por motivos especiais
não puderam acompanhar
a excursão ao Aguas Mor
nas, mas que em outra
ocasião- querem -mostrar
de que são capazes.
O Presidente Alvaro

Mann, feliz da vida e sua

esposa Marlene, a primeira
dama, conduziram o gru
po até o Restaurante Leka,
na Lagoa Nossa Senhora
da Conceição, na Floripa,
para uma supimpa mêsa
de frutos do mar que du
rou enquanto as reservas

financeiras o permitiam.
Fundado em 8 de maio

de 1948, o "Az de Ouro",
deverá completar daqui al
guns dias o seu 389 ano

de existência. E está mais

jovem do que nunca. Co
mo, aliás, sempre foi.
Parabéns aos alegres ra

pazes do "Az de Ouro"
e cumprimentos ao Presi
sidente Álvaro Mann e

sua valorosa equipe.

EVS-Abr;'/86

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças, prataria
e artigos em ouro é na

Relojoaria AVENIDA
"Sempre u1b""õdrpresente à sua escolha"

Na Marechal, 431 fit na Getúlio Vargas, n" 9

Gente & Informações
.� ..

' kij
FESTA ANUAL _ A Co

munidade Evangélica Lu
terana de Jaraguá do Sul,
realizará nos dias 17 e 18
de maio, a sua festa anual.
A abertura está marcada
para às 17 horas, com

churrascada, molho pardo,
jogos e outras diversões,
prosseguindo no domíngo,
durante todo o dia, e no

culto das 8h30, em portu-
. guês, o Coral participará.

QUEIJO E VINHO _

Dona Nininha do Amaral
Costa, presidente da Casa
da Amizade, informando a

realização, no día 27 de
junho, às 21 horas, no

Beira Rio, da 1 � Noite do
Queijo e do Vinho, para
a qual a sociedade jarà
guaense está sendo convi
dada. Uma ótima música
acompanhará a promoção
beneficente em prol das
crianças carentes.

NOTAS ROTARIAS .... O
Rotary Club de Jaraguá
do Sul, transando para o

día 10 de maio, o 1<'> Baile
da Cerveja, de caráter
beneficente, no Juventus.
Entrada: Cz$ 10,00. C') O
Dr. Marlo (Jandira) Sousa
foi indicado para a gover,
nadoria do Rotary, período
87/88. Aceitou a missão.
Nosses parabéns. (�') O en.

genheiro Aristides (Mar,
Iene) Panstein assume em

julho a presidência do
Rotary.
BOATE AZURRA _ O

C.A. Baependi, reinaugura
ne�e sábado, as 23h, a

sua boate! apresentando
pista luminosa, dentre ou,'
tras atrações. O comando
da noitada será do Bibe
Andreatta e os ingressos
custarão Cz$ 10,00 para
associados e Cz$ 20,00
para não-associados. Está
aí, uma nova opção à ga
lera.
FESTA CRIOULA _ Com

uma série de atrações,
como provas de laço, gi
neteadas, baile e o fut
boí. o CTG "Laço Jara
guaense" .

promove neste
fínalcde.i.semana, em sua

sede campestre de Três
Rios do Sul, a 2:.t Festa
Crioula de Jaraguá do
Sul. CTGs de todo o Es
tado aqui estarão repre
sentados.
LJONS REUNIDOS _ Os

Líons Clubes Jaraguá do
Sul Centro e Cidade In
dustríal, estiveram repre,
sentados no fínalcde.cse,
mana último, em Balneá
rio Camboríú, na Citur.na
I Convenção Integ�dait
dos Lions Clubes dös ��&;
tritos L-lO. L-23 e L28. A

programação iniciada sé-

Artigos Infantis, Perfumes e Bíjoutertas,
Use nosso crediário.

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

bado terminem na segunda
feira.
SHOW VOCACIONAL

- O Padre Zezinho e Síl
vio Brito. serão as atra
ções do próximo sábado
e domingo, em Jaraguä do
Sul, nos shows que apre
sentarão às 20h, no Giná
sio Artur Müller. Ingresso
único a Cz$ 10,00, sendo
promoção da Equipe de
Pastoral Vocacional, pare
as obras vocacionais da
Paróquia.
JANTAR DO CDL _ Do

diretor social do Clube de
Diretores Lojistas, José
Ramos de Carvalho, che
gando convite .para o

jantar festivo em home
nagem ao' dia das mães,
marcado para o dia 7 de
maio, quarta.Jeíra, nas de
pendências do C.A. Bae
pendi, a partir das 19h30.
Agradecemos a lembran
ça.
FLUTUANTES _ O fe

riado de 1 Q de maio será
mesmo comemorado na

data, isto é, quinta-feira.
C') A APAE agradecendo
a colabçração do CP na

divulgação do bíngo..be
neficente, realizado día 9

passado. (*) Também a

Secet e Cäesar's Club, di
vidindo conosco o êxito
do concurso Miss Jaraguá,
que foi sucesso.

DO JUVENTUS _ Em
comemoração aos seus 20
anos de fundação 19 de
maio), o G.R Juventus,
reúne dia 3, às 19h, em

sua sede, associados, dire
toria e convidados, para
uma churrascada de con

fraternização, ocasião em

que serão feitas homena
gens. O presidente Cláu
dio O. Vieira está definin
do detalhes.
MISS S. CATARINA _

Muito embora a TV não
tenha mostrado, foi,muito
bonito e concorrido o Con,
curso Miss Santa Catari-

Mamãe

na,
.

sábado último, em

Fíoríaãópolís, A Vencedo-
ra foi de Balneário Cam
boríú, 11;\ princesa de Rio
do Sul e a -:2a. princesa,
de Joinville. Nossa repre
sentante, Maristela, foi
muito elogiada.
LIONS CORupA _ O

Lions Clube de Corupá já
tem formada a díretoría

-

para o ano Ieonístíco 86/
.87. A presidência será do
CL Eurico Teixeira Ma
chado, a secretaria do CL

.

Donato Seidel e a tesou
raria, do CL Paulo Ma
lheiro. Voltaremos ao as

sunto.
IDADE NOVA _ O ga

rotão Andréas Schmöckel
Buerger, completou ontem
8 anos e hoje recebe pa
rentes e amiguinhos na

residêncía dos pais, em

Curitiba. (*) Em comemo

ração ao seu primeiro
aninho, o Caetano, filho
de Antônio Carlos e Cley.
de Chiodini Pedri, recebeu
amiguinhos, sábado, no

Acaraí. (*) Raul Marcos
Marschall, está agrade
cendo os cumprimentos
recebidos por ocasião do
seu aniversário, dia 21 de
abril.
DIRÄO O "SIM" ..:.... Na

Matriz S. Sebastião, neste
sábado, às 15h30, :eleio
Rozza/Sandra PeUin, 16h15
_ Luís Carlos Niels/Deni
se Abelino, José Fenrich/
Adelina Nolli e Adelino
Cêndído/Nadecír Vitorino;
às l,h15, Amauri Dorow/
Tânia Verbinen e, às 18h,
Ildemar Fagundes/Márcia
da Silva. Na Barra, às
17h, Elemar Stinghen/Ro
fângela de Souza e Jonas
de Souza/lsa Heiser. Na

Igre:a Evangélica, recebe
reo a bênção matrimonial
Wa'demiro Krehnke/Han,
nelore Hoffmann e Oswal
do José Schmítz/Nara Yo:
ne Lessmann. Nossos pa
béns!.

Dê flores a quem você ama. Decorações
de Igreja e salio. buquês, arranjos, plantas

ornamentais, com entrega a domicilio. Atendbnen
to por profissional no ramo.

Casa das Flores
I�. I $
}. Rua Relnoldo Rau 606 _ Edif1cio Santa Tereztnha.

esquina com Rua João Pic.....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Corupá e São Benlo dispulam oAno Bom � Senai encerra o Projela Jaragüá e recebe' melharias
Oficio enviado a As

sembléia Legislativa do
Estado pelo vereador Er
nesto Feli� Blunk, de

Corupá ,provocou uma

série de discussões na Câ
mara de Vereadores de
São Bento do Sul. O pe
dido pleiteia uma parte do
município de São Bento,
conhecida como Ano Bom,
que o "Correio do Povo"
reportou-se; em primeira
mão, no final do ano pas
sado. Blunk frisou que a

região dista cerca de 40

quilômetros de São Bento
e apenas 5 de Corupá. O
oficio foi remetido à As
sembléia, com um abaixo
assinado contendo 41 as

ssinaturas de moradores
do local, que querem ser

atendidos por Corupá,
uma vez que os produtos
veterinários e de consu

mo, são comprados nessa

cidade, e'a prefeitura de
São Bento não tem condi
ções de manter as estra
das.

A Câmara de São Ben
to irá se deslocar ao local

para fazer as investiga
ções e saber das reais ne

cessidades por que pas
sam os moradores e a ra

zão do interesse de Blunk
em conquistar parte de
outro município. O verea-.
dor sãobentense Amo Ro.
asler, disse que o ínteres
se do vereador de Corupá
se dá somente' em querer
a parte econômica de Ano
Bom, onde estão as plan-

Plano Direlor:
Após as reuniões com a

comunidade, acontecidas
no final do ano passado,
a equipe que elabora o

Plano Diretor de Jaraguá
do Sul condensou todas as

informações recolhidas
num livro chamado "Diag
nóstico", que agora está
em fase final de redação
e desenhos. Paralelamen
te, foi formulado um mo

delo do Código de Obras
e da Lei do Parcelamento
do Solo, que esta semana

começou a ser analisado
por um grupo íormado por

tações de banana e o co

mé�cio local, "provando a

má fé por parte do cole
ga".

A Assembléia Legíslatí,
va está aguardando pare
cer da Câmara de São
Bento, uma vez que o

Procurador Geral do 'Esta
do, Dr. Iríneu José Rubi
ní, já mostrou seu parecer
favorável, caso São Bento
do Sul concorde em ceder
a parte de Ano Bom para
Corupá.

Será encerrado na pró- .

tradores de Pessoal: de Ja- citações foram analisadas
xima quarta-feira, dIa 30 raguá do Sul e vaí desen- e à exceção do tomo eda
de abril, o Programa de volver, de 28 a 30, o último oficina de treinamento, as

Aperfeiçoamento em Ad- .mödulo, sobre "Técnicas demals serão atendidas de
ministração de Recursos, de Entrevista", destinado imediato, tão logo os or

Humanos, o Projeto Ja- a pessoas da área de re- çamentos de custo estejam
raguá IV, _ promoção da cursos humanos e aos su- prontos. As demais foram
Federação das Indústrias pervisores em geral que aprovadas também,

.

mas
do Estado de Santa Cata- tenham normalmente a in- para atendimento poste
rina, Departamento Regío. cumbência de entrevistar ríor, de acordo com: o di
nal do Senai e Centro de seus subcrdínados.: retor 'do Centro de Treina
Apoio à Média e Peque- O diretor' do Centro de mento, Pedro Paulo Pam
na Indústria, no restau- Treinamento 'dQ Senai de plona.
rante do Parque Malwee. Jaraguá

_

do Sul, Pedro Nos pedidos, ele vê três
O Projeto teve o apoio da Paulo Pamplona, disse ao grandes vantagens: a sa

Associação de
.

Admínís- "Correio do Povo" que' la de costura índustrlal fí
até o presente, 319 pes- xa e adequada à realidade
soas tomaram parta no local, melhor atendimento

Projeto' Jaraguá IV, re- aos alunos dos cursos de

presentando 30 empresas. aprendizagem e aumento
O encerramento, no Par- do número de vagas e,

que Malwee, contará ainda, a reforma e me

com 'a participação' dos 'lhorias do espaço físico do

cursistas, da diretoria das CT do Senai, que se fa
em p r e s a s partícípan- zem necessárias.
tes, dos instrutores dos E afora isto, o quadro
diversos módulos, do Con,

.

de pessoal será aumenta
seIho Técníco Consultivo, do, com a contratação de
além da Fiesc, Campi, D.R. dois novos técnicos.
do Senai, imprensa e di
reções locais do Sesi, As
sociação Comercial e In
dustríel e Associação de
Administradores de Pes
soal.
Pamplona afirma que o

programa atingiu seu s

objetivos e que já se pen
sa no seguinte, a ser de
senvolvido somente no

ano que vem.

Recursos do Prourb estão disponíveis
Cinco municípios' do

Vale do Itapocu _ Jara
guá do Sul, Schroeder,
Massaranduba, Corupá e

Guaramirim _ estão cre

denciados a absorverem os

recursos do Prourb _ Pro
grama de Apoio ao Desen
volvimento Urbano das
Cidades de Pequeno Porte,
que beneficiará em torno
de 170 municípios catari
nenses, Os recursos, se

gundo o secretérío..execu,
tívo da Amvali, Dávío
Leu, já estão disponíveis,
bastando, agora, as pre
feituras fazerem a revisão
dos projetos, encaminha
dos no ano passado.
O programa previa o

repasse de recursos em

1985 e em 1986. Como o

empréstimo do Ban c o

Mundial-BID somente foi
viabilizado no início des
te ano, os repasses serão
acumulados. Os recursos

estudo
vereadores, engenheiros,
topógrafos e pessoas da
comunidade, envolvidos
com a problemática da
construção e da divisão
de terras.

_

Após esta análise se da
rá uma redação final pa
ra as leis que disciplina
rão a construção e o par
celamento do solo, parte
integrante do Plano Dire
tor Físico-Territorial. Da
mesma forma será revisto
o Código de Posturas, já
aprovado, a fim' de serem

provenientes do Prourb
deverão ser aplicados em

obras e na aquisição de
equipamentos.

Esta, questão, o movi
mento econômico e a re

muneração dos prefeitos
municipais, foi tratada na

manhã de ontem, sexta
feira, em Massaranduba,
durante assembléia da As
sociação dos Municípios
do Vale- do Itapocu, en

cerrada com a palestra do
ex-secretário do Gaplan,
Francisco de Assis Cor
deiro, sobre a reforma
econômica. Na ocasiao,
foi informado que o "bo
lão" do ICM, creditado
día 25 de abril aos muní

cipios, atíngíu a Cz$
63.231.203,08. O rateio
deu-se de acordo com o

indice de participação de
cada município catarínen.
se.

Código de Obras
íntroduzídas novas medi

das, sugeridas durante as

reuniões realizadas em no

vembro e dezembro, com

as lideranças do municí
pio.

A equipe do Plano Di
retor é dirigida pelos ar

quitetos José Femando
Fonseca e Lídia Bastos. A

previsão para término' é

agosto, prazo qUe poderá
ser dilatado, em função
da complexidade do Pla

no, pelo próprio desenvol
vimento da cidade.

CT SENA! VA! RECEBER
MELHORIAS

Em outubro do ano pas
sado, o Conselho Técnico
Consultivo do Senai de

Jaraguá do Sul, encami
nhou pedidos e projetos à

direção regional do Se
nai de Santa Catarina,
através o seu títular. Dr.
Célio Coulart, solicitando
melhorias e ampliações no

Centro de Treinamento.
Do pedido _ constava uma

sala auditório, sala perma.
nente de costura índus
trial, sala de aprimora
mento, melhorias nas sa

las de treinamento, sala
de cálculo técnico e ciên

cias, torno de controle nu,

menco, lajotamento do

pátio interno e reforma

geral do prédio. As soli-

CURSOS OPERACIONAIS
NOTURNOS

O Senaí está oferecendo
vagas para cursos opera
cionais noturnos, pará ele
mentos de ambos os se
xos, maiores de 16 anos,

empregados ou não, gra
tuitamente. São os cursos

de cronometrista com 100
horas/aula, desenho técni
co mecânico com 200 ho
ras e leitura e ínterpreta
cão de desenhos, com 10
horas. As inscrições estão
abertas até o dia 02 de
maio no horário de expe
diente, o teste de seleção
acontecerá no dia 5, às
18h45, no próprio Senai,
sendo que os resultados
serão divulgados no dia 8,
para, no dia 12 de maio,
ter início as aulas, que
vão das 19 às 22h30. São
20 vagas por curso.

Não se esconda.
Anuncie no

"Correio do Povo"
e tenha retorno

garantido. Ligue para
72-0091 e solrette a

visita do nosso corretor,
Um mundo de negócios

para você.
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ANIVÊRSARIANTES de
Fazem anos hoje: 26
Sr. Márcio ·Mauro Mar
catto, Sr. Waldir Conti,
Sr. Flávio Behnke, Sr. Er
win Erdmann, Srta. Mar
lete Weiss,' Sr. Rolf Rei
mer, Sr. Waldemar Rocha,
Sr. Alberto Peter, Elvira
T. Soares, Iria Cielusins
ki Marangoni, Helena Zen
ke, Daniel, filho Rolf (Ada
li) Porath..
Fazem anos domingo
Sr. Fidélis Wolf, Sra. Joa
na Blosfeld, Sra. Cristina
Sanson C o r r ê a, Alzira
Volkmann, Alberto Bauer
Neto, Sra. Cecília Pscheídt,
Sra. Edite Pruch Peter.

Dia 20/abrll
Sra. Otília, esposa de Má
Iiio Nícolíní, Sra. ;Wally
Tomaselli, Sr. Alencar R.
Breuer, Sra. Dulcinéia Rei
ner, em Fpolís; Sr. Ricar
do Wendorf, Clélio, filho
Wilson (Cordí) Baggentoss,
Nerä Lehmkuhl, Edileusa
Píccoli, Lisandro Belder
rain.

Dia 29/abrll
Sr. Dietrich Huíenuessler,
Cristiane Hufenuessler,
Sra. Roselane Mahnke Ve
ríssímo, em Santos-SP; Sr.
Norberto S. Emmendoer-:
fer, Renilda Mehler, Irineu
Boss Júnior, Sr. Rodolfo
Reck, Sra. Wally, esposa
de Francisco Ronchi Sr.
Erich Schwarz, Sra. Oldaia
Vieira, em Jlle; Sr. Linus.
Zimmermann, Sr: Arthur
Hoffmann, em Rio da Luz;
Rose Margareth Meyer.

Dia 30/abrll
Sr. João Batista Rudolf,
Sr. Carlos Borchers, Sr. Ni
lo Trindade, Margareth
Bayer, em União da Vitó
ria.

Dia OI/maio.
Sr. Bertoldo Baumann. Hi
lário Alfonso Gneipel, em
Schroeder; Wilma Blank,
em Joinville; D. Hilda Bau
mann; Gilberto Luiz Klein,
Sr. Reno Bauer, Sra. Né
via Moretti Eckenberger,
em Curitiba, Sr. Willy Po
rath, em Rio Cerro I, Sra.
Maria Elizabete Pereira,
Ricardo Olívio Schiochet,
em Jlle.

Dia Oi/maio
Sra. Eliane' Zonta Hens
chel, Sr. Cláudio Aríldo
Stulzer, em Londrina, D.
Lucila Emmendoerfer, An
gélica Murara, Sra. Eva
nir Nícoluzzí, Sr. Nélson
Kreutzfeld, Sr. Ramiro
Schmitz, Ernani José Vol
tolínä, Sra. Maria Reiser
Scheuer, Sra. Dóra Beatriz
S. Krause, Sandra Deni
ze Rove, Franciêl,w�1'n.a
Leitempergher.

NASC�ENTOS

Dia 02/abrll
_ .

Aline, filha Ord�li (Mari
li) Rodriguês.
Dia 06/abrll
Andersen, filhó Nércio
(Leonora) Krüger.
Dia 07/abrll
Martin, filho Dieter (Dul
ce) Sonnenhohl.
Dia 09/abrll
Lauro Júnior, filho Lauro'

(Raquel) Möglich, Deyse
Maira, filha Volni (Ana
lice) Kluge, Maria Luíza,
filha Vilson (Ma. Lourdes)
de Araújo.
Dia lO/abril
Gabriela, filha

(Janete) Barbosa.
Dia H/abril
Channa Muník, filha Ro
maldo (Rosane)

.

Behling.
Catíane, filha Nélson (Ri
ta) Micheluzzi.

-

Dia 12/abrll
Cristiano José, filho José
(Ivette) Lopes. Guilherme,
filho Leví (Irací) Lemke.
Fábio Ledenir, filho Lede
nír (Vera Lúcia) Zanuzzo.
Antônio Augusto, filho
Moacir (Sônia) Gonçalves.
Dia 13/abrll
Olívía Aparecída, filha
Lauro (Lurdes) Specht.
Kleber, filho Marcos (Már
cia) Schöllenberg. Marlon
Acácio, filho.Mauro (Mar
li) Pinheiro. Ederson Luís,
filho *Valmiro (Carmen)
Junckes. Lucilene, filha
Décio (Edi) Schneider.
Dia 14/abrll
Debora Rafaela, filha Ade
mir (Alvina) da Silva. Dai
ane Helena, filha Ivanir
(Ma. Iraci) Marquardt. Ga
briel Neto, filho Gilmar
(Angie Mari) Maurissens.
Edicarlos, filho Hilário
(Tereza) Minatti.
Dia 15/abrll .

Vanessa Karine, filha
Nílso (Marlize) Dana.
Ola 16/abrll
Alexandre, filho Osní (Vil
ma) Batschauer. Mareelf
no, filho Adolar (Teresi
nha) Hansen.

Edital 14.806 de 15_04,.86.
Rubens Koch e Zena!"
Riegel
Ele, brasíleíro, solteiro,
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Rio da Luz,
neste dístríto; filho de
iWilly Koch e de Otilia
Homburg Koch. Ela, bra
sileira, solteira, do lar,
natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliada
e residente em Estrada
Bananal

.

do Sul, em Gua-
. ramirim, neste Estado, fi
lha de Alfrid Riegel e de

.

Gertrud Baehr Riegel.

Edital 14.809 de 15_04...86.
Roberto João Carlos Chlodinl e

Marcia Neide Mauríssens

FALECIMENTOS

Dia 05/abrll
Apolonía Michalak Red
merski, 62 anos.
Dia 06/abrll
Amaríldo Albano Gomes,
22 anos.

Ola 14/abrll
Francisco Engler Sobrinho,
53 anos.

A Semana do Cruzado

24...4...86
27_4...86
28_4...86
29_4-86
30�4-86
OL5_86
02-5_86

1.274,37
1.280,11
1.285,87
1.291,66
1.297,47
1.303.31
1.309,17

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jara
guá do Sul; domiciliado e

residente em Ribeirão Mo
lha, neste distrito, filho
de João Chiodínl e de Ol
ga Franzner Chiodini. Ela,
brasileira, solteira, operá
ria, natural de Rio dos Ce
dros, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua
Bernardo Karsten, 315,
nesta

-

cidade, filha de
. Candido Maurissens e de
Inês Poltronieri.

Edital 14.810' de 15_04_86.
Edson Santiago e Maria
Marli de Tafel

Ele, brasileiro, divorciado,
operador de mäquína, na
tural de Joinville, neste

Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Francisco
Hruschka, 210, nesta cida
de, filho de Caetano San
tiago e de Constância Coe
lhó. Ela, brasileira, soltei- .

ra, operária, natural de
Massaranduba, neste Es
tado, domiciliada e resi
dente na Rua Francisco
Hruschka, 210, nesta cida
de, filha de João Tercílio
De Tofel e de Elena Tan
con De Tofel.

Edital 14.811 de 15_04...86.
Alberto Luis Pelens e Lu
cia Gazda

. Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Ilha da Fi

gueira, neste distrito, fi
lho de Olimpio Pelens e

de Maria Bilck Pelens.
Ela, brasileira, solteira, sol
teira, do lar, natural de
Guaramirim, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua Rodolfo Jahn,' 149,
em Guaramírím, neste
Bstado, filha de Jean Gaz.
da e de Elidia Decker
Gazda.

Edital 14.812 de 15_04...86.
Márcio Borchardt e Mar
grld Vo.km�nn
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de J'�-:

Proclamas
MARGOT ADEUA GRUBBA LElL.'lANN. Oficial do R"'

gístro Civil do 19 Distrito da ComarQa de Jaraguá do Sul. ßs
tado de Santa Catarina. Brasil. faz saber que compareceram oJll
Cartório esíbíndo os documentos exigidos pela leí, a fim do se
habilitarem para casar. os sezuíntes; .

guá do Sul, domiciliado e Aparecida FlOr da Silva
residente em Rio Cerro Ele, brasileiro, solteiro,
II, neste distrito, filho de servente, natural de Ja
Wigand Borchardt e de raguá do Sul, domiciliado
Léa Siewert Borchardt. e residente na Rua :guze
Ela, brasileira, solteira, bio Depoi,' nesta cidade,
operária, natural de Po- filhó de Otavio Filla e de
merode, neste Estado, do- Herminia Ana Fílla, Ela,
miciliada e residente em brasileira, solteira, do lar,
Rio Cerro II, neste distrito, natural' de Jaraguá do
filha de Gerhardt Volk- Sul, domiciliada e resi
mann e de Vera Borchardt dente na Rua Castelo
Volkmann. Branco, 58, nesta cidade,

filha de Manoel. Flôr da
Edital 14.813 de 15_04...86.. Silva e de Ana Flôr da
Ademir da Silva e Mírían Silva.
Wendorf
Ele, brasileiro, solteiro, Edital 14.817 de 16_04_86.
eletricista, natural de Ja- Luis Carlos Chaves e Iara
raguá do Sul, domiciliado Doster
e residente na RUa Epí- Ele, brasileiro, solteiro,
tacío Pessoa, fundos, nes- auxiliar de administração,
ta cidade, filho de Darci' natural de Jaraguá do
da Silva e de Dirce Fun- . Sul, domiciliado e restden.
ke da Silva. Ela; brasíleí- te na Rua Procópio Go
ra, solteira, auxiliar de es_ mes, 330, nesta cidade, Ii
crítórío, natural de Jguá lho de Maria Madalena
do Sul, domiciliada e' re- Chaves. Ela, brasileira,
sidente na Rua João Ja- solteira, comerciaria, na-

.

núário Ayroso, nesta cí- tural de Jaraguä do Sul,
dade, filha de Lauro Wen- domiciliada e residente
dorf e de Renilda Schín- na Rua Barão do Rio Bran.
ke Wendorf. co, 456, nesta cidade, fi-

lha de George FredericoEdital 14.814 de 15_04...86.
Doster e de Hildrut VoigtIremar da Silva e

-

Maria
Doster.Aparecida Chaves

Ele, brasileiro, solteiro, Edital 14.818 de 16_04...86.
operário, natural de Tu- Valdir Antonio e Adriana
barão, nesta Estado, do- de Mattos
mícilíado e residente na 'Ele, brasileiro, solteiro,
Rua Epitacio Pessoa, 71, operador de máquina, na
fundos, nesta cidade, filho tural de Joinville, neste
de Hermínio Isidoro da Estado,' domiciliado e re-.
Silva e de Margarida sidente na Rua João Pla
Corrêa da Silva. Ela, bra- ninscheck, 774, fundos,
sileira, solteira, operária, nesta cidade, filho de Pe
natural

.

de Palhoça neste dro Antonio e de Maria
Estado, domiciliada e re- Damasío, Ela, brasileira,
sidente na Rua Epitacio solteira, do lar, natural de
Pessoa, 71, fundos, nesta Florianópolis, neste Esta
cidade, filha de Irineu do, domiciliada e residen
Chaves e de Glaci Cha- te na Rua João Planins
ves. check, 774, fundos, nesta

Edital 14.815 de 16_04...86, cidade, filha de Pedro de

Carlos Alberto Silveira e
Mattos e de Iracema Pi-
nheiro.Jandira da Silva

Ele, brasileiro solteiro, Io, Edital 14.819 de 17_04...86.
tolitógrafo, natural de Va, Carlos César Taborda e

caria, Rio Grande do Sul, Isaura Pereira
domiciliado e resídents, na Ele.: brasileiro, solteiro,
Rua Walter Marquardt, operador de máquina, na-.
2.700, nesta cidade, filho tural de Florianópolis,
de Furtunato Silveira Ne- neste Estado, domiciliado
to e de Zaira Aparecida e residente na Rua Barão
Thiwes Silveira. Ela, bra- do Rio Branco, 553, nesta
sileira, solteira, professo- cidade, filho "de Brasilio
ra, natural' de Blumenau, Dama Taborda e de Dirce
neste Estado, domiciliada Terezinha Marquês. Ela,
e residente na Rua José brasileira, solteira, costu
Emmendoerfer, 1648, nesta reira, natural de Rio do
cidade, filha de Bonifacio Oeste, neste Estado, domí.
da Silva e de Hilda da ciliada e residente na Rua
Silva. Henrique Nagel, 180, nes

ta cidade, filha de José
Pereira Júnior e de Dulç�
Pereira.

Edital 14.81à de 16_04-86:
Nlarcos Silvestre Fllla e
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Casamentos·
Edital 14.820 de 11..",OL86.
Sergio Langa e Maria

Aparecida Kosloski

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Bene
dito Novo, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua Walter Marquardt,
nesta cidade, filho de Pe
dro Paulo Langa e de Ro
salia Langa. Ela, brasilei
ra, solteira, vendedora, na.
turel de Dr. Pedrinho. nes,
te Estado, domiciliada e

residente na Rua José
Emmendoerfer, 736, nesta
cidade, filha de Domingo
Kosloski e de Balbina
Kosloski.

Edital 14.821 de 18_04_86.
Richard Peter Hermann e

Magali Barbí

Ele, brasileiro, solteiro,
economista, natural de
Ventania, Paraná, domici
liado e residente na Rua
Marina Frutuoso, 503,
nesta cidade, filho de Rolf
Botho Hermann e de Gil
lían Edith Mary Hermann.
Ela, brasileira, solteira,
agrônoma, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Pe.
Pedro Franken, 205, nesta
cidade, filha de Edmundo
Afonso Barbi e de Dolo
res Belli Barbi.

Edital 14.822 de 18_04-86.
Alceu Francisco Bisoni e
LUian Karsten

Ele, brasileiro, solteiro,
bancarío, na t u r a I de
Schroeder, neste Estado,
domiciliado e residente na

Marechal Castelo' Branco,'
em Schroeder, neste Es
tado, filho de Marcelino
Bísoní e de Teresa Lafin

Bísoní. Ela, brasileira, sol,
teíra, operária, natural de
Jaraguá do Sul, domící
liada e residente em João
Pessoa, neste distrito, fi
lha de Eugenio Karsten e

de Ursola Keiser Karsten.

Edital 14.823 de 18_04-86.
Adílson Luis Kons e Ro
seméri BIoedorn

Ele, brasileiro, solteiro,
bancarío, natural de Jara,
guà do Sul, domiciliado e

residente na Rua Campo
Alefre, 237, nesta cidade,
filho de José Lino Kons
e de Teresinha Schmidt
Kons. Ela, brasileira, sol
teira, auxiliar de escritó
rio, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residen
te na Rua 25 de julho,
1555, nesta cidade, filha
de Lidio Bloedorn e de
Marcia Ersching Bloe-
dorn.

-

Edital 14.824 de 18_04_86.
Ademir Lucino de Borba e

Angela Maria Benedito

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ita
pocu, neste Estado, domi-

.

ciliado e residente na Rua
Joinville, nesta cidade, fi
lho de Lucíno Rodolfo' de
Borba e 'de Carolina da
Silva Borba. Ela, brasilei
ra solteira operária natural
de Minduri, Minas Gerais,
domiciliada e residente na

BR 280, em Guaramirim,
neste Estado, filha de Jo
sé Benedito e de Maria
Madalena Benedito,

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Edital, que será publicado'
pela imprensa em Cartó

rio, onde será afixado du
rante 15 días.

PÁGINA 05

Três mil tonel'adas de calcáreo à região
Aumento da produção e

produtividade das lavou
ras das pequenas proprie
dades rurais, pela corre

ção da acídez do solo com

a aplicação de calcáreo
doado pelo Governo do
Estado] através da Secre
taria da Agricultura e do
Abastecimento é o obje
tivo do Programa Estadual
de Calcáreo/1986, que es

tá sendo operacionalizado.

e que prevê a aplicação
.

de 120' mil toneladas em

duas etapas: a .prímeíra,
de abril a junho _ 95 mil
toneladas para 15 mil hec,

. tares, beneficiando 10 mil

produtores de todo. o Es
tado e a segunda etapa _

de julho a setembro _ 25
mil toneladas

-

de calcáreo

para 5 mil hectares e 3.300
produtores.
Serão beneficiários deste

programa os pequenos pro
dutores rurais, os agricul
tores que não foram bene
ficiados no programa de
calcário do ano anterior

e os beneficiários do Cré
dito fundiário, que terão
atendimento prioritário re

presentante da Acaresc da

região de Jaraguá do Sul

e de todo o Estado estão'
desde o dia 22 com inscri

ções abertas, assim perma
necendo até 5 de maio,

para os interessados.
A seleção dos .benefi

ciários será feita por. uma
comissão municipal, com

posta de extensionista da

Acaresc, técnicos da Ci
dasc e Acarpesc, repre
sentante da Prefeitura Mu

nicipal presidente ou do
sindicato dos trabalhado
res rurais er se houver, do
sindicato rural (patronal)
e, ainda, presidente ou re,

Confecções Sueli Lida
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, n° 530 _ F. 72-2911 -

Jaraguá do Sul _ SC.

Loja 3 � Rodovia BR-280 (km 63) - Portal de Jardguá.·

presentante da cooperati
va.

COTAS DE CALCAREO
A região administrativa

regional da Acaresc, com

sede em Jaraguá do Sul,
foram

_
destinadas, nesta

primeira etapa, 3 mil to
neladas de calcáreo. Por

município, as cotas serão
as seguintes: Jaraguá do

Sul 200 ton, Barra Velha
_ 225, Corupá 200, Guara
mirim 150, Massaranduba
250, Po m e r o de ISO,
Schroeder 150, Timbó 150,
São Francisco 50, Rodeio
75, Rio dos Cedros 225,
Joinville 175, lndaial 250,
Garuva 175, Blumeneu
150, Benedito' Novo 250,
Araquert 150 e Ascurra 75
toneladas.

OficializadaAssociação/Aposentados
Em assembléia realizada

na noite do dia 22, terça
ça-Ieíra, foi oficializada a

formação da Associação
dos Aposentados' e Pen
sionistas de Jaraguá do
Sul. O ato reuniu no sa

lão nobre do Centro de
Atividades do . Sesi em

torno de 150 aposentados,
oportunidade em qUe foi
eleita a primeira diretoria,
aprovados os estatutos
sociais e discutidos assun

tos afetos à classe. O pre
sidente da nova Associa
ção é o Sr. Gerold Meier.
vice-presidente Bertoldo
Klitzke, secretária geral
Emília Kasteller, ll,1 secre

tária Ana Gorges Klein,
2l,1 secretária Alma K. Kost
zen, tesoureiro Alberto

Taranto, 29 tesoureiro Ma
noel Salai e suplente WaL

deburg Hinsching.

o objetivo da Associa
ção de Aposentados e

Pensionistas é a união da

classe, com vistas a bus
ca de benefícios e a pre
servação de seus direitos
frente aos órgãos' previ
denciários. Não haverá
cobrança de mensalídade
e a Associação espera
manter.ise com a colabo
ração dos sindicatos, aos

quais quando na ativa os

aposentàdos já eram as

sociados.
Na noite de ontem,

sexta-feira, a diretoria
reuniu-se no Sesi, para
traçar as diretrizes e pla
nos de ação a serem pos
tos em prática. A entidade
pretende também conse

guir descontos para os

associados junto as far
mácias, clínicas e gabine
tes odontológicos; ..

APOSENTADORIAS VÄO SER PAGAS ATRAV:eS DO
CORREIO

-

te compensados.
Nas cidades onde não

existirem agências bancá
rias, a ECT fará chegar os

proventos dos aposent.a
dos e pensionistas locais
através de vales-postais.
A empresa já está, inclu
sive, equipando suas agên
cias nessas áreas, para que
passem a ter capacidade
de operar com o sistema
de vale-postal.

c O r r e /t O r
Estamos admitindo corretor para publicidade

e assínatura, com desembaraço, boa aparência e

condução própria. Tratar no horário de expédiente
na redação do "Correio do Povo" _ Rua CeI. Pro
cópio Gomes 290, com a Sra. Yvonne Alice.

Os aposentados e pen-'
sionistas da Previdência
Social receberão, a partir
de agora. seus proventos
pelo torreio, em forma de
cheques.cvísados do go
verno. Os cheques, do ti

po dos usados para a de
volução do imposto de
renda pela Secretaria da
Receita Federal, serão de,
positados em suas contas
bancárias e ímedíatamen-

Uma empresa que
@ ttíOHL

...

B-A-C-H
.....

Cresce com sua

,

SUPERMOTOR gente.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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e
r PERSIANAS • BOI • ESQ. DE ALUMíNIO .....

�. . R!�L!.!!:U!�SCI': fONE: 10473172... ...

Persianas horizontais e verticais,
box para banheiros,

divisões, toldos, portas sanfonadas, luminosos
e serralheria em alum1nlo.

Consulte-nosl F,one 72-0995

Fofo'
-

Center "Lida.
Agora sob nova direção .

Revele seu filme a cores e ganhe desconto ds 30%
maís u�a ampliação d� 20x25 e' um álbum como

brinde. '

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

PÁGINA. .07

_________....._-.--, ISETE' SOUZA DONATH
Vitima de acidente au

tomobílístíco, na localida
de de Erva! Velho', proxí
mídades de Joaçaba, 'quan
do de retorno de Chapecó
para Florianópolis, fale-

O Sindicato dos Coiltabili .

ceu no día 13 de abril, aos
Sul parabeniza todos os CONT 33 anos, a Sra. Isete Sou-
gião, homenageando-os no seu za Donath. Isete teve mor-

.

posto de muíto trabalho, 'luta e' te instantânea e foi sepul,
.

Ilário Presidente tada às 16 horas do dia Curt Sasse .... Rua Exp. Antonio C. Ferreira, 745
I--..;.....------------- ....�_--I·

. . .

C .... Nesta Elmo Mathias _ Estrada Rio' Cerro I _
I

. ,14, .. no emitério do Ita-
.

corobí, na Capital do Es- Nesta ..:.. L�já Beira Rio Ltda _ Rua Mal. Deodoro
dO' n? 117 .: Nesta s, Peca Rtpresenteções Ltda _ Rua

..ta D�ixou enlutados o' es" .Joaquím ��ancisco -de ·Paula. -. Nesta _ Q�mar
. <,•.

'

•. '. . ,:--:-"A,. '.

Tlh o",

.

:Eich�nberg 'Ale Malb,as Eruet Ne"ta ,�/'éi�h{1'�á�; ·;���n��m;��Íl�!S�:'ipábi6!:;;k "",��, �s:,_· v'_', ..:t,� ;'.',,' ,:".,,;::,;.- ;g"_'.. ';':N:::"::;� .),:�:} -..(. .."

, O PE,. de '2 anos, feridos-no mes;
- E. como os dites devedores não foram encontrados

balho n°
mo acidente, seus pais, ír-

e ou se recusaram a aceitai:' a dévida.iiitimação, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com-

mãos, cunhados, cunhadas
,!1areçam neste Cartório, na Rua Artur MWler, 78, no .

e demais parentes. A pran, prazo da leí a fim de liquidar o seu débito ou então
teada tinha famíliares em. darrazão por que o não faz, sob pena de serem os referi-
Jaraguá do Sul e era no- dos títulos protestados na forma da lei, etc.
ra da sré. Linda Tobias
Donath. Este semanário
apresenta aos enlutados,

. as suas sentidas condolên
cias.

Exames

SUBA NA HONDA

Declara Ponto Facultativo o dia
_ 02 de maio de 1986.

.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO

SUL, no uso de _suas atribuições;

CHE GOU A

..

Eii;a;;!iiiiiiiiLU.ä.:LJ�� .J
CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÃO. CO
MaRCIO DE MOTOS, ASSISTSNCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONBA-WAY..

.,.

ENTRE NESTA HONDA DA MENEGOTII

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUAMÁQUINA.
r ' Rua Adélia:' Fischer, 239 '(Rodov:la BR�280)

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

25 de:
dia·

.'

do
Estado de Santa Catarina .

PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGuA DO SUL

,DECRETO N' 1.318J86

..... P;ECRE.TA:

IITERIMUYEIS
Intermediária

.

de
Imóveis Ltda.

IMÓVEIS A VENDA

... - �

',Abandono ': 3:' :: :"de' : ii

Casa de fino acabamento com 330m2, portão
eletrônico, piscina, lareira, etc, próxima do
Fórum.
Casa em alvenaria, com 180m2, na rua Ma
rina Fructuoso.
Casa em alvenaria c/200m2, na rua Rio Brail
co.

Terreno no Jaraguá Esquerdo, com mais de
600m2, próximo a Argi.
Vários apartamentos no centro da cidade.

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

- '''�.

.. .

- Art. .t� _ Fica declarado ponto facultativo
..

'

.
nas repartições, publicas JIlutllclpà;iSr ·te'SsâlYacta� -: ,.

,

.

as necessidades dê serviço de cada Secretária, o

día 02' de maio de 1986.
Art. 29 _ Este Decreto entrará em vigor na

.

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

��t�' confôrÍlli'd�dê�' c'ôÍi�g· 'f;
CLT convidamos a Sia. INES
REIRA, portadora da carteira
24.301/0004 _ a comparecer em
prazo de 24 horas. O não com

terizará no abandono de empr
COM. MALHAS LTDA. Rua
s/nQ Nereu Ramos Jaraguá do S

Lar (móveis
Jaraguá

COMPRA E VENDA,
TROCA, LOCAÇAO,

INCORPORAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO "

DE IMOVEIS
Av. Mal. Deodoro, sn _ Galeria Dom Francisco _

Sala 13 - Fone' 72.0510 -Jaraguá do Sul _ Sc.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 1986.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secreto de Adm. e Finanças

Abandono '. de
De conformidade com o

da CLT convidamos a Srt" M
Moretti, portadora da Carteira.
041.795/0010 _ a comparecer e

no prazo de 24 horas.
O não comparecimento cara

dono de emprego. D'ARPE IND..
LHAS LTDA. Rua Antonio Ma
Ramos Jaraguá do Sul-SC.

Associação de Advogados de Jaraguá do Sul
ASSEMBL:eIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÄO

Nos termos da Legislação em vígor, ficam con

vocados, por este Edital, todos os associados da
entidade supra, para se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, a ser realízada no día 30 de abril
de 1986, ás 18 horas, na Sala dos Advogados no

Edifício do Fórum desta Comarca. para delibera
rem sobre a seguinte

ORDEM DO DiA
1 . Aprovação do Relatório e Prestaç&o de Con

tas da' Diretoria relativas a'" gestão 85/86;
2. Eleição' da ,Diretoria e ÇQnselho �fiscal; .

3'. 'Assuntos Gerais.
",

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 19ß6.

CURSO,DE PREPARA.ÇÄO f ..
- DE SUPLETIVO DE r

. Previsão para; Maio, Junho e J .

AliJas de: Português, Matémática;
Biologia, História, Geografia, O.S
Maiores Informações: Com os

.

Luchini Filho e Pedrinho Piccinrui
Pré�V-estibular que funciona na !

Escola Jaraguá ou pelo Fone 72·
das 19h. às 22h30 mino
Inscrições Abertas até o dia 29
rário e local acima).

PARÓQUIA
Inform� Paroquial

Dia 26 de Abril "" Sábado.".. 14r.
namento de Pastoral Vocacional..
Matriz: 15.30h. "'" 16.15h. "'" 17.1
Missas � Matriz: 19h. "'" São L

.

'oia 27 Abril "" Domingo _ Mat'
Santa Luzia 7.30h. � São Judas
vão 8h. _ N.S. Fátima 9h. � São
_ São João 10.30h.
CTG (missa crioula) llh. (mini·
Manso 15h.

-

Dia l<i de Maio _ 5il1 feira _ Celeb
trabalhador _ Matriz: 8h. Celeb
trabalhador. _ lOh. GR,EMA ...;. cei
do trabalhador.

do dia do
do dia do
ão do dia

� � .ai4l�, *'

Dr. Altevir Antonio Fogaça Junior

'Presidente AAJAS

• FRIGORíFICO GU MZ S. A.
Produzindo alimentos com qualidade e higiene
desde 1945.
Frigoriflco _ Supermercado e Fábrica de Rações.

I

João· e Maria
ConVida você para conhecer o Cantinho
Convida você para conhecer o Cantinho In"

fanto-Juvenil, na Rua João Píccoli, 161, em Jara
guá do Sul. Neste mês de abertura', João e Maria,
oferece 15% de desconto nas compras.

Aguardamos a sua. visita.

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

-n R.
'

W A L DEM A R S C H W E I T Z E R

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

Rua JoinvUle, nl} 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-0919 Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

-----

__
. 'E' D I T A L -
AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã

de Notas e Oficial de Protestos de Titulos da Comarca
de Jaraguä 'do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

lei, etc.
Faz saber a todos quantos este edital vfrem que

se acham neste Cartório para protestos OS títulos centra:

ig/Jaraguá do Sul, 24 Abril de 1986.
Aurea Miißer Gmbba·. Tabeliã de Notas e'

Jficial de Protestos de Títulos da Cómarea de I.do Sul

BEIRA lUO CLUBE DE cAMpÓ

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 stia 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,
pare deliberarem sobre o seguinte

' ';. ,'-c .. ,;, ORDEM.iDa DIA.:,.. , .... "'.'
.. ;-. d;';,

-,

;:;;"".

,', :: í) /Äpreê1ãç!ó tio' iéliit6Tiô:; 'prestaç'iio'� apro- .

vação de contas da Diretoria referente o exer
cícío 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
interesse do clube.

Jaraguä do Sul, 08 de abril de 1986

Lourival Rothemberger
Presidente do Conselho Deliberativo.

Promotores'agradecem apOia à Miss NAO FAÇAMOS DE. NOSSOS RIOS
LDUllRAS�UNDAS. -

SALVBMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGuA
A Secretaria de Educa

ção, Cultura, Esporte e

Turismo e a Cäesar's Club, .

promotoras do Concurso
Miss Jaraguá, qUe levou
maís de três mil pessoas
ao Ginásio de Esportes
Artur'Müller, na noite do
dia 12 último, está agra
decendo a Confecções Tor
tes, JoSi Confecções, Dal
celis, .Érika Modas e Ma-

lhas San Remo, pelos tra

jes oferecidos à Miss Ja-'----------------------------------'-__.J
raguá/86, Maristela Ram-

;-_�--�---------------
thum, possibilitando, des-' Desfl"l M.a'qul"nasta forma, que participas-

_

se de todos os eventos por
ocasião do Concurso Miss Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
Santa Catarina, acontecido chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.

dia 19, na Capital do Es- Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

tado. Os agradecimentos
Rua Joínvílle, 433 - Fone 72-1564

'são tàmbém da" própria�._ê....'_'..,._ Ja-.f_,a_1l...,.u_á_d_,o__S_U...,.I...,. 5_.C_,,__;__; :.;__
Maristela. ,

-

Po'sto de VendáS Marcaflo
Chapéus, bonés vizeiras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.
Em

. frente à fábrica. _ Amplo estacionamento.

OPINIÃO JOVEM
HOLOCAUSTO
Vergonhosa a situação

do povo que se utiliza de
ônibus. São 47 lugares
sentados e 47 de pé ... Ca
dê os fiscais? quem são

ninguém sabe, pois nunca

aparecem. Nem se sabe
se eles realmente existem.

.

Algum órgão competen
te deveria tomar uma ati

tude, pois alémda ernpur.
rasseíra, Q ônibus se en·

ehe de. uma mistura de
,

'

cheiros que se parado ma-

,Q�inlica, ta ·uns. Jr.ês ßufoca.d�s. '.

glês. �" Fi�a.l de seI?ana_ sao s()
-

res Luiz "dois di�sl' Que� na� quer
ao Cu .so aproveltar ate o ulbmo

tiga" rda momento antes de v�ltar?
o horário Aí certas "empresas'. las

cam passagens e seja o

que Deus quiser, ao invés
de pensar em sua boa re

putação e fornecer um

trabalho limpo e carinho
so à ·popu1açãQ.
Por favor gente,. tem

criança ai também ... e são
os que mais sofre,m.,E o

.

motorista pede "por favo,r
mais para trás", e elas ca

da vez .mais apertadas p�.'
los grandes. Agora, pedi
mos em nome do povo.
"Por favor" coloquem mais
ônibus, sejam cordiais, so;
mos todos irmãos, você
também gosta de confor-'
to, não é?

Ass. Jovem Pensante

COMERCIAI I FLORIANI
Máquinas e Equipamentos para Escritórios

.

Temos à disposição: Assistência técnica de ma

quinas d.� escritório em geral, relógio-ponto, au-.

tenticadOJ.:a Burroughs e caixa r�gistradora.
Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC,

. m,áquinas de escrever Oliye�ti novas e usadas,
máquina de escrever eletromca 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
nâncio da Silva Porto, 353. - Jaraguá do Sul - SC.

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.

Ltda.

··Eletrônica
MENDONCA'

ASSISTBNCIA TV, VIDEO CASSETE E
VIDEO GAME

Postô autorb:ado video game Dactar e Dtsmac.
Transcodlficação de videos importados.
Rua João Marcatto, 179 - Fone 72-2128

Jaraguá do Sul.

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - addentes de trânsito - in
ventários - cobranças e advocacia em geral.
Rua Reinoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

O homem e a mulher de bom gosto encontr,am
e calças US_TOP. A mamãe e a noiva também en
contrarão completa linha de artigos infantis e en

xovais (cama, mesa, banho e' copa) em lindos bor
dados vindos das fábricas de São Paulo.

Aproveite as promoções especiais e visite a

KOIIXO
Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 72-0648 _ Jaraguá
do Sul e a

'

Bordados e Confecções A 8
Rua 28 de Agosto, 2177 _ Fone 73-0363

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras.

-, ::--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Compre seus materiais de construção na

Arte Laje Jaraguá
Materíaís de construção e telhas coloníaís direto da Cerâmica Vila Rica.

Aquecedor Solar da Funilaria Jaraguá.

E além disso, a melhor ·laje da -regíão, -Visite-no.s ..

Temos o m�lho� � .üin .bom preço,
..

Rua Expedicionário .Antõnío Carlos Ferreira 850 _ Fone� :72-JOÚ,
72-2334 e 72-1292 _ Jaraguá. do SuLSC.

mBESC Q
�__ •__ H _ --_---'..� --"----'..-._-_._---, -- .... -

Os Herdeiros da .Duquesa'
30. A IGREJA VELHA E Á NOVA'w'Já foi

escrito que em fins de 1924' o Pe, Henríqua es

teve aqui para inaugurar a prímeíra escolínha,
Naquele mesmo dia, da primeira míssa em Vila
Duquesa, o padre escolheu o locgl da futura Ca
pela. Bateu firme o pé no chão e dísse: "Aqui
é que vamos construir a futura Paróquia". Exa
tamente onde hoje está a Igreja. Era um morri
nho, onde anteriormente estava o rancho dos ca

çadores e medidores. Depois a Domínio o des-
:membrou doou a área' para a finalidade proposta.
Também naquele dia o 'povo s-e'preocupou com a

padroeira da comunidade. Havia muitos devotos
de "Saneta Luzzia". A imagem foi doada .

pelo
Sr. Henríque (aquela pequena). ,..'

-

Foram feitas muitas campanhas de prendas.
Há uma lista de 1929. O projeto foi apresentado
em 1938 pelo Padre Vicente, inspirado numa ma

quete de uma revista italiana. A comissão acei
tou o projeto por unanimidade. Tinha um forma
to de Cruz. Foi eleita a diretoria de construção:
Eugênio Pradi, Ângelo e Tercílio Demarchi. Foi
escolhido também o construtor encarregado, o

Sr. Wenceslau Kanzler. As obras começaram em

1941. Já em janeiro de 1943 eram rezados dentro
dela, o culto dominical e a míssa, A inauguração
mesmo foi em 1949 com a presença do Bispo. D.
Inácio e dos Missionários. Foi um día muito lin
do. Há uma foto daquele dia, com todo o povo
diante da Igreja e a torre em construção. Erá
para ser inaugurada (a torre), com os sinos, mas
não foi possível terminá-la. A torre é obra do
Sr. Leopoldo Panstein. Mas foram bentos: os si
nos suspensos provísoriamente numa armação de
madeira e o altar, fabricado em Joinville pelo
marceneiro Humbler, além da imagem grande e

etual da padroeira, com os dois anjos segurando
candelabros. O altar era grande "pro Padre re

zar missa voltado para a parede". Ele aparece
nalgumas fotos de primeira comunhão. A direto
ria que promoveu a inauguração era composta
de: Germano Gascho, Vergilio Moretti, e Luiz
Maffezzolli, vivinhos no meio de nós. Eles po
dem forriecer maís dados. Este templo serviu a

comunidade até 1969.
Em janeiro de 1970 começaram as obras da

Igreja nova, sendo responsável a construtora Ir
mãos Nass Ltda, de Joinville. Construtores: Pri
mo Ronchi e José Tomaselli. A diretoria respon
sável: Eugênio Prestíní, Marcelino Demarchi e

Luiz Prestini. O projeto é do engenheiro Sparta
cus Sonnesen. A pedra fundamental foi lançada
aos 26.04.1970. Já estava toda coberta pera a

.

festa da padroeira do mesmo ano, 13 de dezem
bro. A primeira míssa dentro dela foi no dia
16.05.1971. As obras foram rápidas porque todo
o mundo colaborou e a diretoria, assistida pelo
Padre Ivo Ritter, era muito eficiente. A direto
ria seguinte, composta pelo José Gascho, Aloísio
Demarchi e Lides Borínelí colocou o piso, fez a

pintura e colocou o foro (1971-78). Em 1982/ na
gestão do Sr. Mário Lorenzetti, foram compra
dos os bancos novos que ali estão. Quem mesmo

dedicou-se com corpo e alma- nessa obra foram
o Pe. Ivo e o Sr. Leonardo Demarchi. A eles a

comunidade confere um título de benfeitores. (A
seguir: As origens da comunidade católica da
Vila Duquesa).

Oficina Mecânica TIBERIO Ltda..

Rua Leopoldo Malheíro Do 67 _ Fone 72-1059 _ Jaraguá do Sul _ SC.

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

Motores à base de troca com �arantia de 20.000 km.

Retífica d.e motores, :'cgulagem, rev sG.es e demais �ryUlº��espKializadas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Número AvuJso ••••••••••••••••••••• Cz$ 1,,50
Número Atrasado Cz$ 2,00
RepreseaCaDtes credenciados: Pereira de Souza &Cia•.

Ltda, T'bula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro

pai Propaganda Representações Ltda.
Este Jornal , 8S8odadO a ADJORI/SC e ABRAlORL

Relojoaria AV'ENIDA
As maiS fmas sugestões para presentes,

j6ias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na GetúUo Vargas

-"�=============================

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora tamWm aquecedor. a

enerpa solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões. troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal.Deodoro. 364-Fone 72-1267

Viação Canarinho Ltda.
o traasporte carinhoso

Programe bem as suas viagens de férias e
'

.. recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição Os modernos e confortáveís ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422
Jaraguá do Sul _ SC.

TUBO DE POLlET1LENO .

(MANGUEIRA PRETA}

TUBOS SANTA HELENA LTDA.

FÁBRICA: RUA JOINVILLE.1016- FONE (0473) 72·1101
ESCRITÓRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GOMJ:$. 99 - FONE (0473) 72·0066

JARAGuA DO SUL- SC

...

Foto L O s s
Fotograflas _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 12-0181

nA -m,t6rla de 1l0lla aate bio pode ficar s6 na saudade"

- O Santo Padre, Papa Pio XII,
acabava de distinguir o Dr. Adolfo
Konder com a bênção apostólica e a

concessão de indulgência plenária "in
articulo mcrtís", ainda mesmo que, não
podendo conressar-se nem receber a

Sairada Comunhão, só invoque, arre

pendido com a boca ou ao menos com

o coração o Santíssimo Nome de Jesus.
Essa alta distinção era encaminhada ao

Dr. Adolfo Konder, pela Embaixada do
BrasH [unto ao Vaticano.

-.- O Presidente da República," por
decreto, suspendia a subscrição compul
sória do Bônus de Guerra. As pessoas
que tivessem subscritos títulos em 1946,
íícevam com direito de requerer a de
volução da importância paga.
-- O PTB reclamava a entrega das
prefeituras de São Paulo, Santo André,
Campinas, Ribeirão Preto e mais 8 do
Estado de São Paulo, alegando ter ali
ganho as eleições e isso fazia parte do
acordo com o sr. General Dutra.

-- O Prefeito Leõnídas C. Herbster
também cochilara ao assinar o Decre
to n? 14. Dai porque,. retificava o mes

mo, assinando o Decreto n9 15, pare em

Artigo ÚniCO, esclarecer que "para os

efeitos de percepção. de diárias, o Ins
petor Escolar Muniéipal é considerado
na categoria padrão K, revogadas - as

disposições em contrário".

..•HA 30 ANOS

-- O pref. Waldemar Grubba, assi
nava Portaria n9 58, nomeando o gina
siano Aristides Manoel Gonçalves, pa
ra interinamente exercer o cargo de
Professor, padrão IISIl do Quadro Úni
co do Município, e designá-lo para ter
exercício na Escola "Carlos Vase}'" de
Vieiras, no primeiro distrito do Muni
cípio, em substituição ao titular que se

achava licenciado.

,

-- Fato curioso ocorria com Nery
Moreire que, cordenado pela Justiça da
Comarca fugia da cadeia Iocal

....para ir
à Itaiópolis, onde apareceu na casa de
seu irmão, dr. Plínio Moreira, Promo
tor Público, o qual o prendeu e o re
cambiou à prisão local, sendo poste
riormente mandado cumprir pena na

Penitenciária do Estado, junto com os

réus Carlos Spézia e Francisco Kon
radt.
-- O Clube. Atlético Baependí es

treiava no Campeonato Estadual, en

frentando na cidade de Ma(ra o Perí
F.C.] que foi derrotado pelo escore de
3xl, marcados por Chadéco, Turíbío.
Cordeiro (Perí-penaltí) e Elizardo. A

equípe do Baependí era formada dos

seguintes atlétas: Gaulke, Eduardo e

Octacílio; Taranto, Piazera. e Schwerdt
ner; Nutzí (Guido), Guido (Nutzí], Cha,
déco, Elizardo (Turibio) e Turíbío (Eli
zardo). Dirigia o encontro o sr. Anto
nio Smeha, da Liga Jaraguaense de Des
portos.

I ;tt:} ...
",;·� y:-

• '.'HA 20 ANOS

-- Repercutia dolorosamente no seio
da sociedade local, a morte brutal do
dr. Arquimedes Dantas, que durante
muitos anos viveu em Jaraguá do Sul.
Procedia de Brasllia quando em Jacu

piranga, nas imediações de Registro, o

seu veiculo chocou-se com um ônibus
da empresa Penha, tendo morte instan

tânea, COm fraturas em diversas partes
do corpo e do crâneo. O dr. Arquimedes
Dantas morria aos 54 anos] nascido em

Macáu, no Rio Grande do Norte, bacha
relando-se no Recife e vindo a seguir
para o sul. Foi vereador pelo PSD à
Câmara de Jaraguá do Sul, tendo sido
Delegado de Polícia de Joinville e de
Jaraguá. No governo Celso Ramos foi
Diretor da Penitenciária do Estado,
sendo nomeado, posteriormente dele
gado do IPASE, em Florianópolis. Em
Brasília exercia um cargo de relevo na

Secretaria da Educação da Prefeitura.
O Rotary de Registro, tão logo soube
ser militante rotariano, tratou de remo

ver o seu cadáver à beira da estrada e

o conduziu à Curitiba, onde foi sepul
tado no Cemitério da Agua Verde. A
Câmara de Vereadores, em sessão ex

traordinária, prestou homenagens ao

colega tão tragicamente desaparecido.

•.•HA 10 ANOS

-- O "Correio do Povo" lembrava
o 1 g<I ano de falecimento de Artur

Mülier, co-fundador do CP e fundador
do JARAGUA ZEITUNG (Jornal de

Jaraguá), ocorrido no dia 21 de abril de
1951, descrevendo uma completa bio

grafia do ilustre desaparecido.

___ o Pedro Pery Mascarenhas Filho,
militar aposentado e filho da Vva. Ma
ria Mascarenhas, Iormava.se em direi
to pela Faculdade de Direito do Vale
do Paraíba, em São José dos Campos,
com colação de grau no Auditório do
Cine Paratodos.

-- O Senador Otair Becker, comu

nicava aos seus pares em Brasília a

descoberta feita na Cordilheira do Gar

rafão, em Corupá, de seis vulcões ex

tintos, onde se afirma existir abundante

riqueza mínerál, inclusive Tório e Urâ- .

nio. Descobriram os vulcões o prospec
tor e garimpeiro italiano Atílio Cere

zetto (de quem se ocupou recentemen
te o dr. Barbosa, DD. Promotor de Jus

tiça da Comarca de Jaraguá do Sul) e ;

seu companheiro de pesquisa, Rudolf

Koler _ segundo informou o Senador

dirigindo apelo à Companhia de Pes

quisas de Recursos Minerais, para que
fosse enviado um técnico' ao local. a

fim de confirmar ·a existência das rique
zas minerais. Sublinhou o Sen. Becker

qUe fosse enviado pessoal especializa
do, com instrumentos necessários, pois,
a descoberta já fora confirmada pelo
professor Augusto Sylvio Prodöhl, es

tudioso de mineralogia e geologia, re

centemente falecido.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PMDB _ -Partido do MOv. D&mocritlcó Brasllélro
EDITAL

Nos termos da legislação em vigor, ficam con

vocados, por este Edital, todos os eleitores filia
dos ao Partido do Movimento Democrático Bra
sileiro � PMDB ..... neste Município, pera a Con
venção Municipal Extraordinária que será reali
zada no dia 04 de maio de 1986, com início às
nove (9) horas e encerramento às dezessete (17)
horas, na Câmara de Vereadores, sito à� Praça
Angelo Piazera, 247 nesta cidade, com a ssguínte -

ORDEM DO DIA
a) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretó
rio Municipal, que será constituído de 45 Mem
bros e de 15 Suplentes; b) Eleição, por voto dire
to e secreto, de 6 Delegados e respectivos Suplen
tes à Convenção Regional; c) Eleição, por voto
direto e secreto, da Comis são Executiva e seus

Suplentes, pelo Diretório Municipal eleito.

Jaraguá do Sul, 22 de abril de 1986.
ALVARO ROSA IVO KONELL

Presidente Membro

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC 0075. Despachante credenciado sob nC! 496

� Emplacamentos
'

•

Liberações -

• Transterêncías
• Seguros
* -Renovações de Licenças de Veiculas

Confira a eííçíêneía de nossos serviços
Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone 72-0695

SOCIEDADE DE DESPORTOS ACARAl

EDITAL DE CONVOCAÇÄO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

,

Na forma do artigo 28 do Estatuto Social,
ficam convocados Os senhores sócios para a

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a rea

lizar-se no dia 15 de maio de 1986, às 19h30min,
na sede social para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Ampliação do Patrimônio do Clube-Constru
ção da sede Social e ou Piscina

2. Fixação de taxas de manutenção _ Mensali
dades e ou Chamada de Capital.

3. Assuntos de interesse dos Associados.

II

i:

JAIR ANTONIO MABA
Presidente

"

FURGOES, FURGÖES ISOTERMICOS E FRIGORíFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-1071

A rota da malha

Nós temos tudo
·

para a radar a todos.
.. Yen a conhecer

a linha Chevrolet86.
Conheça a linha Chevrolet 86. a mais completa do mercado.

Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.
Sela Monza, Caravan, Opala, DiplJ)mata, Chevette ou Maraj6, você vai sair de nossa loja com o que 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.

Emmendörfer Comércio de Velculos Ltda.
Av. Mal. Df!odo,?557 - Fones, 72·0655 e 72-0060 - ,ja,aguá do sut-sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dalcelis palrftcina O allelismo de Jaraauá
. A Dalcelis .Indústria. e
Comércio de Malhas Ltda
é a nova patrocinadora da
modalidade de atletismo
de Jaraguá do Sul. Na'
noite de sexta-feira, nas

dependêncías do C.A. Bae,

. pendi, foi assinado o con

trato de participação fi
nanceira e de material pa,
ra treinamento e compe
lição entre a empresa e a

Divisão Municipal de Es

portes, significando, a par
tir de então, que desde
19 de abril até 31 de mar

ço do próximo ano, a Dal
celis vai patrocinar a mo-

21. Divisão
Uma nova rodada _ a

terceira _ do primeiro
turno do Campeonato da
2a. Divisão da LigaJara
guaense de Futebol, foi
realizada no finaLde-se
mana passado. Pela Cha
ve A, Avaí 2x3 Grêmio
Garibaldi nos títulares e

Avai lx2 Grêmio nos as

pirantes e, Guarani Ix l

Alvorada nos títulares e

. aspirantes. Pela Chave B
_ Vitória 2xl São Luís,
Aliança O x 1 América

(lxO) e Francisco de Paula
3x� Malvice (lx2).
Pela quarta rodada, nes,

te domingo, jogarão Alvo
rada x Grêmio Garibaldi,
Ponte Preta x Guarani,
Francisco de Paula x Ali

ança, Malvice x Vítória
e América x São Luís. Na

próxima quinta-feira, 1'1
de maio, em jogo atrasa
do, jogarão Malvice je

Aliança.

Varzeaao '. 86
A segunda rodada do

49 Campeonato Munícipal
Varzeano de Futebol, da

DME, foi desenvolvida na

segunda-feira, 21 de abril,
no Estádio do João Pes
soa, em Itapocuzínho. Pe
la Chave Azul _ Vila Rau
OxO Helga-Mar, Figuei
rense Cx l Olaria e Pinhei
ros lx3 Canarinho; Chave

Verde _ Vitória OxO Ar-

-malwee, Saturno 2xO Vila
Nova e Independente OxO

. Continental. O Certame
varzeano terá neste do

mingo, dia 27, uma nova

rodada, no Estádio Max
Wílhelm (Baependí). com

esta programação: 9h _

Vila Rau x Figueirense,
lOh _ Canarinho x Olaria
11h _ Helga.Mar x Pinhei
ros, 14h _:_ Columbia x Ou
ro Verde, 15h _ Santa
Luzia x Vila Lenzi e 16h
_ Santo Antônio x Juven
tude.

dalidade esportiva que
melhor tem representado
Jaraguá do Sul em com
petições estaduais, nacío

na-!_s e até mesmo íntema
cíonaís,
Ao ato estiveram' pre

sentes o diretor da Dalce
lis Célio Cristovão, o ge
rente' administrativo Os
mar Vogel (Zito), o secre
tário de Esporte Balduíno
Raulíno, o chefe da Divi
são de Esportes Raul Ro
gues, o técnico José Au
gusto Caglioni, a imprensa
citadina e atletas. O díre
tOr Célio Cristovão disse
da sua satisfação em po
der partícípar do esporte
jaraguaense de forma di
reta, afirmando também da
sua confiança e crença de
que o patrocínio, além de
possíbílítar qUe os valores
locais aqui permaneçam,
reverta em algum benefi-

.

cio promocional à empre
sa.

O secretário Balduíno
Raulíno disse que tem ple
na convicção de que a

modalidade não vai de
cepcionar "e com o patro,
cínío, as coisas ficam
agora mais fáceis". Falá
ram ainda o Zito e o téc
nico Caglioni, este em no.

me dos atletas. agradecen
do a confiança na equipe
"que tudo' fará para hon

rar o nome do município
e de seu patrocinador".

COMPETIÇAO EM .

CURITIBA
Caglioni _ que perdeu

no inicio do ano Clarice
Kuhn e Jorge Luiz de Sou
za para São Bento do Sul
_ já vem trabalhando no

vos atletas para a moda
lidade. Descobridor de va

lores, estudioso do atletis
mo, o técnico confessa-se
satisfeito com o patrocí
nio da Dalcelís. "haja vis

ta que possibilita que os

nossos atletas aqui perma
neçam". E' já envergando
a camiseta do patrocina
dor, nosso atletismo tem

presença garantida, atra-
. vés dos atletas Cornélia

Holzínger, . Ademir Roes

sler, Waldir Giese, Carlos
Henrique, Alves de Miran
da e Antônio Sérgio de
Miranda Fortes, no Troféu
João Carlos de Oliveira,
a ser disputado nos dias
9, 10 e n de maio, em

Curitiba. Os atletas foram
convidados pela Confede
ração Brasileira de Atle
tismo.

Jarauuá dispula a Olilpíada do Sesi
Neste fínalcdecsemana

(26 e 27), no Centro Es
portivo do Sesí, em Blu
menau, acontece a fase

regional da Olimpíada
Sesiana que marca os 40
anos da criação do Sesi
no Brasil. Estas competi
ções são dassificatóriãs à
fase estadual, nos dias 17
e 18 de maio, em Florianó

polis. O Centro de Ativi
dades do Sesi de Jaraguá
do Sul estará representado
em Blumenau através da
Marcatto (futebol de cam

po), Weg Motores (futebol
de salão), Marisol (futebol
suíço veterano) , Weg Mo
tores (volibol masculino),
Malwee (volibol feminino),

Futeb'ol de Salão
Encerra-se no dia 2 de

maio, saxta.Jeíra vindou

ra, o primeiro turno da

Copa Ypiranga/Breithaupt
de Futebol de Salão. Na
ocasião . jogarão às 20h
Urbano x Rio Molha e às
21h15 Juventus x Mirtes
No dia 18 último, no Gi
násio da AABB, .05 resul
tados foram Mirtes 8xJ

Rio Molha e Jaraguá Fa

bril 6x1 Urbano. Ontem à

noite jogaram Fabril x

Mirtes e Rio Molha x Ju
ventus.

Weg Motores (basquete),
Kohibach (bocha) e Luli
mar (bolão masculino).

.

Serão adversárias dessas

empresas, as representan
tes de Brusque, Blumeneu.
Itaje! e Rio do Stil.

A campeã de cada mo

dalidade irá à fase esta

dual. Já no dia 11 de maio,
em Jeraguá do Sul, vai
acontecer a tomada de in
dices nas modalidades de
atletismo, natação e pe
destrianismo, para a Olim,
piada Nacional, marcada
para o período de 19 a 24
de julho, em Blumeneu. As

provas serão disputadas
no Baependi, no Beira Rio

.

e o pedestrianismo (7 qui
lômetros) na BR_280, ou

no sentido Corupá/Jara
guá, ou no sentido Gua

ramirim/Jaraguá do Sul.
A maíoriados 22 Centros
de Atividades do Sesí já
confirmaram presença.

Torneio liberto Taranlo abre-se dia 4
O torneio quadrangular

intermunicipal promovido
pela Liga Jaraguaense de
Futebol e Liga Corupaen
se de Desportos, será
aberto no próximo domin
go, dia 4 de maio. Ele le
vará o nome de Alberto
Taranto, ex - craque do

passado, ex-diretor de ár
bitros da LJF e respeita
do mediador de encontros
futebolístícos, que hoje
goza de merecida aposen
tadoria.
Participarão do torneio

o Cruz' de Malta e Bota- .

fogo de Jaraguá do Sul,

D. Pedro e XV de. No
vembro, de Corupá, res

pectivamente os campeões
e vice dos campeonatos
da primeira divisão. A
primeira rodada marca

para o dia 4 Cruz de Mal
ta x D. Pedro, em Rio da
Luz e XV de Novembro
x Botafogo, em Corupá.
Nas preliminares jogarão
as equipes aspirantes e a

competição terá turno e

returno, disputando o titu
lo. os seus vencedores. Os
acertos finais acontece
ram na noite de terça
feira.

S. Luís campeão dos Jogos Escolares
A 19a. Ucre, através da masculino _ 19 São Luis,

Divisão de Educação Físí- 29 Lauro Zimmermann e

ca e Desportos, realizou 3° Teresa Ramos; volibol
de 18 a 20 de abril, os VI feminino 19 Roland
Jogos Escolares Regionais Dornbusch, 2'1 Abon Ba
_ Categoria Juvenil, no tista. Para a disputa do
Ginásio de Esportes Artur terceiro lugar, as equipes
Müller. A classificação fí- não commareceram.

nal é· esta: basquete mas- A Difid vai, agora. pre
culíno _ 19 São Luis, 20 parar as equipes que re

Miguel Couto e 30 Abdon presentarão a 191;\ Ucre nos

Batista; basquete feminino XIV Jogos Escolares de
_ 19 São Luís, 20 Abdon Santa Catarina, marcados
Batista e 30 Miguel Cou- para o periodo de 16 a 23
to; handebol masculino _ de maio, em.Joínvílle, De-
19 Holando Gonçalves, 20 verão ír aos Jesc o volí
São Luís e 3Q Roland Dorn- bol feminino, basquete
busch; handebol feminino masculino/feminino, atle,
_ 10 Lauro Zimmermann, tismo masculino/feminino
29 Holando Gonçalves e e, possivelmente o voli
J9 Miguel Couto; volibol bol masculino.

CAMPEONATO BANCARIO COMEÇA DIA 3

O .díretor da sub-sede

do Síndicato dos Empre
gados em Estabelecimen
tos Bancários de Joinvílle.
que tem base territorial
Sobre os municípios da

região Norte, José Pêra
Neto. confirmou para o

próximo sábado, dia 3 de
maio, o início do 59 Cam

peonato Bancário de Ja

raguá do Sul, nas depen
dências do Ginásio de Es

portes Artur Müller. Par

ticiparão do certame o

Bameríndus. Finasa, Itaú,
Besc, Nacíonal.. Bradesc-.

A, Bradesco B e Meridio
nal.
Por outro lado, está

confirmado para odiá 23
de maio, a, vinda a Jara
guá do Sul da equipe bi

campeã estadual de fute
bol de salão, a Perdigão,
de Videira, para um amis
toso diante da Jaraguá
Fabril. A promoção deve
rá levar um grande públi
co ao ginásio de esportes,
haja vísta a Perdigão ser

uma das mais fortes equi
pes de futebol de salão do
Brasil

AABB :E CAMPEÄ NO FUTEBOL SUIÇO

Com a participação de

cerca de 1800 participan
tes que disputaram 18 mo

dalidades, realizou-se no

último Iínal.idec.semene.
em Blumeneu. a 17a. Jor

nada Esportiva Catarnen

Se de AABBs, cuja vence-

Por outro lado, o Tor- dora geral. pela décima
neío de Futebol Suíço do primeira vez consecutiva
Sesi previsto para os días foi Blumenau, Da nossa

19. 20 e 21. foi transferido região, participaram .Ia-a
"sne.idíe''. em função do raguá do Sul e Massarau
mau tempo. No entanto. duba. A AABB de Jara

p.stá confirmado para o dia guâ do Sul tomou parte
23 ele maio, a Prova Cí- nas modalidades de fute
clistica "Dia da Indústria", bol de salão, bocha, ténis
ã�· rtl'vel1ocal. J' de mesa masculino, domi-

nó. general. tênis de cam

po masculino e futebol
suíço, onde obteve o títu
lo pela segunda vez.

A decisão do suíço Io:
contra Chapecó, sendo ar

tilheiro da equipe Sérgio
Gírolla, que anotou três
gols. Com o título, Jara
guá do Sul, que terminou
a JECA em oitavo lugar.
ao lado de Alfredo Wag
ner, Guaraciaba e Tubarão,
vai outra vez representar
o Estado, no futebol suíço.
na Jornada Sulbrasileira.
na qual foi campeão no

ano· pässado.
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Rolf Hermann louvou o

trabalho de Udo, Paulo e

Artenir, afirmando que a

.atual etapa .da obra .deve
rä estar concluída dentro
de um mês. E fez um pe
dido de um. víoloncelo.. e

. duas violas _ clássicas, que
têm um custo de Cz$ 25
mil, pedido este que vai
ser encaminhado' a Secre
taria de Cultura, Esporte
e. Turísmo elo Estado.·

Is Inotações de Flávio Jo'sé .�. fstade re'passa Cz$-50mil àCasadáCultura
o artigo estampado no CP, em sua últ�a edição,

defendendo o nome do professor Abramo Pradi para
o Colégio da Barra- do Rio Cerro. recebeu inúmeros
cumprimentos de apoio. Foi ele o primeiro proíessor
do lugar e muitos questionaram da razão de Taucredo
Neves ter sido lembrado como pretenso patrono, se

.nada fez pela comunidade e tampouco esteve em Ja

raguá.
A questão; aliás, - é de inteira recebeu nominação

justiça. Hoje vemos mui- de ruas, da própria Barra.
tos nomes de ruas, por O caso é escabroso. De
exemplo, de pessoas que ver-se-ia analisar melhor' a
pouco fizeram pela cida- queIll homenagear e não

de, enquanto pioneiros apenas satisfazer a bel
são esquecidos. Ainda re- prazer vaidades família
centemente, uma família res.

Luiz Gomes, o Lula, mostra-se preocupado com o

vrande número de pretendentes para a Câmara Fede

ral. em Joinville. Acha que deveria saír um candidato

por partido. sob pena de ninguém se eleger. Tem toda
razão o Lula: se todos querem, ninguém ganha, dando
a vaga para candidatos de outras regiões. o que seria

injustificável' e nnperdoävel. ti um caso a analísar
detidamente.

Transportando a ques
tão à área microrregional,
o PDS sai com Paulinho
Bauer, o PFL com Décio
Píazera e o PMDB, já tem
Ademar Duwe com o blo
co na rua apoiado pelo go
verno municipal, tem Ro-

land Dornbusch como can

didato' nato e tem Altevír
Fogaça qUe ainda não de
sistiu de concorrer, apesar
de tudo., Se bobear, o

PMDB não elege ninguém,
assim como o PDS e o

PFL. :. '"1]'
E aí, como ficamos? De dois representantes .na

Assembléia para nenhum? Vasel garante que ele ele
ge Duwe e Bauer, com boa penetração em outras re

giões, pode chegar lá. Mas não vai ser fácil. Décio,
apesar do otimismo, corre por fora. Roland, se sair,
não faz multos votos e Fogaça apaga logo o cachímbo.
O PDT, a que indica, vai coligar;se. O maís certo é
com o PDS. .

O PMDB, com Pedro
Ivo candidato ao governo
do Estado, marcou para
dia 4, a convenção extra
ordinária para eleição do
Diretório e Executiva Mu

nicipal. A junção das di
versas alas vem sendo dis,

cutida, mas encontra re

sistência.· Consta que o

grupo de Fogaça, Regínal,
do e Dornbusch, querem
nove vagas no Diretório.
Mas muitos OS querem Io
ra. "para não incomodar
maís".

O Superintendente do Banco do Brasil para Santa
Catarina, Hermes Jacobsen, estará día 28 em Jaraguá
do Sul. para manter conctatos com os empresários, às
18h,' na ACIJS. Já no dia 30, a diretoria da OAB/SC,
tendo a frente o presidente Genir Destri, reúne-se com

a Subseção da OAB de Jaraguá do Sul, ocasião em

que poderá acontecer o anúncio de novidades para a

. classe.

ras e das 14 às 21 horas,
ínclusívg aos sábados, das
8 às 11 horas. O recadas
tramento é obrigatório e

quem não o fizer será pe
nalizado e não poderá vo

tar em novembro.

O recadastramento elei
toral continua. Diversos
postos foram montados,
para facilitar a revisão
dos títulos eleitorais, en

quanto que o Cartório,
junto ao Fórum. funciona
diariamente das 8 às 12 ho,

O secretário de Desenvolvimento Social, Ivan
RanzoHn, anunciou a liberação de Cz$ 1.840.149 do

programa Creches Domiciliares, referentes aos meses

de março e abril. O programa atende em Santa Cata
rina 24 mil crianças até 6 anos, com alimentação. Des
se total de recursos, Jaraguá do Sul foi beneficiado
com Cz$ 23.797,00 e Guaramirlm com Cz$ 12.997,00.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECIsA.O INTELIGENTE.

Calé SI S·S E

'�,-Esta é ia Casa- da Cultura SCAR
O presidente do Diretó- ainda Cz$ 43 mil para fi

río Municipal do PDS, Udo nalizar os repasses.
Wagner, foi portador de Wagner lembrou, na
um cheque de Cz$ 50 mil, oportunidade, que a libe
oriundo do FAS, através ração ocorreu graças ao
do convênio entre o Go- empenho pessoal de Arte
verno do Estado/Fundação nir Werner e Paulo Bau
Catarinense de Cultural er junto ao Governador.
Sociedade Cultura Artísti, "que sempre mostrou-se
ca de Jaraguá do Sul, en- snsível à área cultural e

tregue na terça-feira à prova disso é o espaço
tarde ao presidente da en. que a cidade conquista,
tidads, Rolf Hermann. pa, com o apoio indispensável
ra as obras da Casa da também da Prefeitura". O
Cultura. Esta foi a penúl- Presidente do PDS solící
tima parcela entregue, de tou que a SCAR elabore
um total de. 5.500 ORTNs um projeto, reivindicando
(cerca de Cz$ 583 mil recursos financeiros para a

atuais) do convênio assí- manutenção da Casa da
nado em - 1984, faltando Cultura.

PMOB quer Pedro -Ivo.
Pedro Ivo Campos, co

mo em todo o Estado, deu
uma goleada em Luiz Hen
rique em Jaraguá do Sul,
nas prévias realizadas' se
gunda-feira, dia 21, que
apontou o candidato ao

governo
. do Estado: 24 a

3. O candidato a vice-go
vernador Casildo Malda,
ner ganhou 20 votos, con
tra 5 de Francisco Küster
e, para o Senado, o maís
votado foi Evilásio Vieira
(Lazinho) com 19 votos,
seguido de Cid Pedroso lO,
Nélson Wedekin 8, Marti
nho Ghizzo e Renato
Vianna 5, e Dirceu Car
neiro 4 votos .

No Estado, dos 8.179
correlegionários do PMDB
que compareceram aos lo
cais de votação, Pedro
Ivo fez 76% dos votos
(6.594) e' Luiz Henrique
24%, correspondendo a

2.027 votos. Casildo Mal
daner é o candidato a vi
ce-governador, recebendo

. 5.836 sufrágios contra
2.465 depositados para
Francisco Küster e os can

didatos do partido para o

Senado são Nélson Wede,
'kis, com 3.704 votos e

. e Cid Pedroso com 3.211.
O PMDB de Jeraguá do

Sul viu com naturalidale
os resultados, já espera
dos segundo o prefeito
Durval Vasel. No ent�o.l
Bvílásío Víeíra, o maís
votado para o Senado,

DESENHO &.
GRAVVRA/85

.

Será aberta às 20 ho
ras deste sábado, na

SCAR, o Panorama Cata
rinense de Arte, Desenho
e Gravura/Só,' que reúne
obras de 41 artistas cata
rinenses, um rico e varia
do painel do fato artísti
co de Santa Catarina.. A
vinda da. exposição é. pa
trocinada . pela Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul
e SCAR, permanecendo
aberta à visitação pública
.até o dia 04 de maio, das
15 às 20 horas. A. SCAR
fica na rua Amazones, en
trada ao lado da Parafu
sos Ewald.

Convenção' dia "
aqui, não logrou êxito na
somatória geral.

CONVENÇÄO DIA 4
No dia 4 de maio, na

Câmara de Vereadores, o

PMDB de Jaraguá do Sul
realiza convenção extra-

Campanha do

ordinária, para eleição do
novo Diretório e Executí
va Municipal. Na oportu
nidade serão eleitos os 45
membros e 15 suplentes
do Diretório e os 6 Dele
gados e 6 suplentes à Con
venção Regional.

Cimento continua.
A segunda Campanha

do Cimento, lançada há
semanas pela Associação
Assistencial para Idosos
"Lar das Flores", já pos
sibilitou a arrecadação de
1.622 sacas, que estão sen

do empregadas na cons
trução da nova etapa das
obras civis do ancianato.
Na campanha anterior, fo
ram arrecadados 2.500 sa

cas, mas a necessidade da
presente fase é de 4.500
sacas de cimento. segundo
informou o presidente
Moacyr Rogério- Sens. A

Campanha continua.

Sens. disse também que
do total de apartamentos
colocados à venda em re

gime de usufruto, foram
comercializados até o pre
sente 16, cujos recursos

estão sendo empregados
na obra. Acrescentou o

presidente que o "Lar das
Flores" recebeu novo imó
vel em doação de D. Lu
níla Emmendoerfer. de 320
mil metros quadrados. na

Estrada Poço Grande, em

Guaramirim, imóvel este

que encontra-se à venda,
pelo valor de Cz$ 220 mil,
cujos contactos poderão
ser mantidos com o pró
prio, pelo Fone 72<l090'
(Weg).
Com relação ao pedido

de empréstimo junto' ao
FAS-Fundo de Assistência
Social,' a Caixa Econômica
deu parecer favorável e

existem grandes probabi
lidades do Governo do
Estado avalizar o emprés
timo, através de trabalho
que o deputado Arte
nir Werner vem realizan
d6 neste sentido.

CORRETOR

. Estamos .
admitindo

corretor para oublícida,
de e assinatura, com

desembaraço, boa apa
rência e condução pró
pria. Tratar no horário
de expediente na reda
ção do "Correio do Po
vo" _ CeI. Procópio' i

Gomes 290 _. com Sra.
Yvonne Alice:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




