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Já . delilidas aluumas atrações da Semana de, Jarauuá
.

a.in garante asfalta.enlo·
'. da Jaraglá�Po,lDero,deA programação da Se

mana de Jaraguá (12 a 21

de julho) e da 2a. Amos

tra Agropecuária. (19 a 21
de julho), vai se delinean
do. A Comissão Central

Organizadora,' tendo à
frente Baldníno Raulíno e

Dejaír Pereira, vem se

reunindo com frequência
pára definir detalhes da

organização e programa
ção dos eventos, que es

peram reunir .maís de cem

.w,il pessoas. Em primeira'
mão, o "maís antigo"
é(l4ianta algumas das atra

ções do programa, como o

E�contro de Corais, Cam
peonato de Vôo Livre,
Enduro 1001 Trilhas com

chegada no Agropecuário,
Torneio Municipal de Bo
cha, 4'1 Torneio de Bolão
Cídade de Jaraguá, Expo
sição Agroindustrial, Tea

tro, provas de pedestria
nismo e inúmeros shows,

CIDADE VAI SEDIAR OS

JOGOS REGIONAiS

Os Jogos Regionais,
. c••ssificatórios para .

os

Jogos Abertos' de Santa

Catarina, da região testei
Norte, serão realizados
exg. Jaraguá do Sul. O

Município manifestou in

teresse e a Coordenadoria

de, Desportos da Secreta

rig
.'

de Cultura, Esporte e

Turismo do Estado ratifi
cou a realização destes

Jogos para o. início de

agosto, devendo aqui reu
nir cerca de vinte e cin
co ,municípios em torno
da disputa das modalida
des de futebol de salão,
volíbol. handebol, basque
te, xadrez, e tênis de mesa.
A infra-estrutura espor

tiva do município é con
siderada excelente, com

seus oito ginásios de es

pertes cobertos, entre ou

tras dependências. .No
ano de 1919 Jaraguá do
Sul já houvera sediado os

Jogos Regionais e, em 80,
fof sede dos Jogos Aber
tos de Santa Catarina.

inclusive de Sérgio Reis,'
que já confirmou presen
ça.
COMO SERÁ
Muito embora ainda em

fase de definição, sabe-se,
por exemplo, que a aber
tura da Semana de Jara

guâ acontecerá no sàbado,
12 de julho, com desfile
na Marechal Deodoro de
escolares, entidades, ban
das e' encerrada com. uma,

apresentação da Banda
Marcial de Mafra, vence

dora do Festival de Fan
farras realizado em outu
bro do ano passado. No
destile desfilará também a

"Rainha dos 110 Anos",
eleita na noite anterior,

. (dia 11), no Juventus..
No Agropecuário, além

da exposição agroindus
trial, dentro do pavühão,
cujos estandes estão qua
se todos tomados, mas al

guns ainda disponíveis pa
ra as empresas ínteressa
das, uma exposição de
animais de raça mostrará.
o que existe de melhor,
notadamente frangos, coe

lhos, porcos ·e gado leitei
ro. A Cidasc e a Associa

ção Catarínense de Cria
dores de Bovinos, julgarão
os melhores animais. As

raças que estarão expos
tas serão holandesa e [er
sey. O regulamento já es

tá pronto.

Esta,do poderá
d'o an'cia,nat·o
O governador Esperí

dião Amin encaminhou
mensagem à Assembléia

Legislativa do Estado, sub
metendo a apreciação, dos
deputados o projete-de-lei
que autoriza a concessão

de auxílío financeiro à

Associação Assistencial p/
Idosos "LaI' das Flores",
de Jaraguá do SuL pare a

construção do ancianato
de 4.340m2, A obra, está
orçada em 26;054 Obriga.
ções do Tesouro Nacíönal,
correspondendo a, Cz$

Para abrigar esses even
tos, o Parque Agropecuá
rio açha-sa em fase de re

cuperação, Haverá inúme
ras novidades ao público,
até mesmo sorteio de brin
des. Mas será cobrado in

gresso simbólico .. de um

cruzado.
'

MUITOS SHOWS"
A área cultural estará

repleta de atrações, .No
día da abertura, 12, have
rá show musical e Encon
tro de Corais, à noite; no
dia 16 (data que poderá
Ser alterada), Júnio e Jú
lio e Sérgio Reis serão
atrações no Ginásio Artur
MüHer; no día 11, apre
sentação do Duo Harpa e

Violão ,e a Orquestra de
Harmônicas (gaita-de-bo
ca) de Curitiba; dia 18, o
show "Crime Perfeito",
com nada' menos do que
seis bandas e no dia 19,
show com a banda Biquí
ni Cavadão. No dia 11, no
bai1e de abertura, com

escolha da "Rainha dos
11O Anos"� a animação
será do Musical People
Internacional Show, que
frequentemente apresenta
se no Scala, no Rio . de
Janeiro.· E no dia 20 de
julho, domingo, baile de

aníversärío da cidade, ne
Baependi, com o 4a,. Re
denção e concurso Rainha
dos Estudantes.

.

enealpar "obras ".
2.112.145,60, O auxilio go
vernamental destina-se ao

pagamento de'empréstimo
a ser firmado, pela enti
dade, com a Caixa Eco
nómíca Federal _ Fundo
de Apoio ao Desenvolvi
mento

.

Social (FAS).
A informação foi pres

tada pelo secretário da

.Adrninístração, José � AI

.
berto Klitzke e, com .ísso.
o ,goveInador cumpre
compromisso expresso na

Carta dos Catarinenses, de

proporcionar ao Idoso os

meios necessários a uma

vivência 'útil.
.

,'-o .,

O governador do Esta
do anunciou domingo, em
Pomerode, que lançará no

dia 1'1 de junho, o Edital
, de Licitação _ Concorrên
cia Internacional, para a

retificação e pavimentação
asfáltica da Rodovia Jara

guá do Sul-Pemerode, an-'
tiga reívíndícaçãe das H
deranças dos dois muni

cípios. A informação é do
vice-presidente do Diretó
rio do PDS de Jaraguá do
Sul, Raíner .Modro, adian
tando que as obras serão
iniciadas no segundo se

mestre, através'de recur
sos do BIRD, do programa
de e s t r a das vicinais.
O governador Esperídíão
Amin segue nos próximos
dias para Washington,
Estados Unidos, pera tra
tar dos recursos, cujo em

préstimo foi aprovado pelo
Congresso Nacional,
As ltderanças, pedessís-

tas do município, junta
mente com o candidato a

deputado estadual Paulo
Roberto Bauet, foram re
cebidas . ontem pelo Go
vernador, durante a visita
feita ao mumclplO' de
Schroeder, oportunidade
em que entregaram <um

memorial c o n te n d o as

principais necessidades da
comunidade. baseadas em

.

pesquisa realizada. No do
cumentoconsta, dentre ou-

.

tros. a ratificação para o

asfaltamento da rodovia
Jaragué-Pomerode, acele
ramento das obras de
acesso à nova ponte. re

forço
..

no contingente po
licial, construção do novo

prédio da 19a, UeRE, re

cursos à Celesc para exe
cução deobras de pontas
de linha, bem como a li
beração da última parce
la do convênio do FAS

I para a SCAR.

loyos policiais refo,rçarãa
I ' contingenle,

O Comandante Kleis. do
8Q Batalhão de Polícia Mi
litar .

de Joínvílle, em vi
sita . oficial, ao município
de Jaragué. do Sul, na ma

nhã de quarta-feira, man

teve contactos com o pre
feito Durval Vasel ocasião
em que anunciou a vinda
até o final do ano de 20
a 30 soldados, .com o que
o efetivo se elevaria de
50 a 60 homens no grupa
mento local. Kleis infor
mou também que ainda
em maio um novo oficial
será incorporado em Ja

raguá, com o que o setor
de trânsito terá novamen

te Um policiamento osten
sivo, com a divisão de
Irabelhos do comando.
,E Junto com os novos

soldados.. viaturas para o

atendimento das ocorrên
cias serão destinadas ao

grupamento. Em vista dis
so, houve o. comprometi
mento . do município em
melhor instalar os poli
ciais militares, com lima
nova sede. O Prefeito dis
se ao "Correio do Povo"
que quando da sua recen
te ida a Capital do Esta
do, foi informado junto a
Secretaria de Segurança
Pública de que o rancha
mento dos PMs.· certado
há meses, foi restabeleci
do, assim como três novos

Comissários reforçarão o

quadro da Polícia Civil.

As' lideranças do muní
cípío há tempo vinham
pleiteando melhorias na

área de segurança, diante
da crítica situação e vê
em agora, serem atendidas
Em parte .as suas reivin

dicações.

Chá-de-panela-·inclua cabides �rola'dO's,lrt.a� Rua, JOi,ßviUe, 80 lado Poslo de Venda Mariso,l
.
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Nosso Aniversário
No curso da semana "o

maís antigo" recebeu cen-
,

tenas de mensagens ver-.

bais, Ionades é' escritas
que muito nos sensibiliza
ram. Tais' manífestações,
vindas dös mais diferentes

quadrantes do nosso mu

nicípio, do estado e do
Brasil, demonstrem sobe

jamente que não estamos
.

sozinhos e os que nos

acompanham no dia-a-dia_
'de uma sofrida luta, ava-

. .liam o que de positivo OU
"

-

de negativo conseguimos
alcançar nesses 67 anos.

Muito agradecidos esta ..

'mos a todos, deixando
abaixo' algumas das men

sagens escrítas.. que tam
bém passam para Q arquí
vo de

-

nossa benquerença,'
à saber:

Dr. Ney Dante Hernandez
Galante ., MM� ..Juiz de
Direito da Comarca de

,

Imaruí _ SC "Congratula
ções 67 aniversário funda
ção jornal. "Correio .. do
Povo". Abraços, Ney Ga
lante".

" Dr. José· Alberto KIttike
Secretário de Admínístra
ção do Est. de Santa Ca
tarina _. "Apresento sin
ceros cumprimentos passa
gem aniversário "Correio
do Povo", desejando per-

".
'_

manento sucesso .

Leopoldina' Jourdan Ri
beiro'Dias Costa _ Rio de
Janeiro _ bisneta do fun
dador de Jaraguá _ "Cum

primenta feliz data "Cor
reio do Povo" desejando
continuado sucesso".

1)r. Pier Lorenzo Marche
slni _ Joínvílle _ Ex-Go
vernador do Distrito 465
de R.I. _ "Ao ensejo do
6'19 anversário do "Cor
reio do Povo"', desejo fe
licitá-lo, e a todos os seus

colaboradores, pelo exce

lente jornal que você nos

oferecem semanalmente,
dando-nos um raro exem

plo de abnegação e amor

de FUldação
a um ideal, ao Ideal de
Servir através da informa
ção . e da educação; que
nos é transmitido pelo vos-

so magnífico jornal".
Deputado Déreío Augusto
Knop � .39 Secretário da
Assembléia Legíslatíva do
Est. de SentaCatarina . �

"Parabéns a voeê, nesta
data querida, muitas feli
cidades, muitos anos de
vídal _ Dia 10-05-1-986",..

Jorn. Carlos Marchi _

Brasília _. Diretor Presi
dente da Empresa Brasi
leira de Noticias � EBN

_ "Registro meus sinceros'
cumprimentos por ocasião
transcurso fundação desse
veículo comunicação so

cíal, desejando continuado
êxito e sucesso".

"

Dár10 MadeI...:... Baln. Cam
boriú-SC _ Ex-Governador
do Distrito 465 de R.I. _

"Parabéns pela passagem.
do õp. aniversário de fun
dação desse 'tradfcíonal e
admirável jornal,' patrimö- .

nío cultural e histórico do
povo de Jaraguá do Sul,
da região e de Santa: Ca
tarina. Salve 10 de maio
de 1919"!

Jornal A PONTE _ Um
elo �e comuÍiicação e in
tegraçio _ Florianópolis
SC _ "O Correio do Povo,
dE7 Jaraguá ßo Sul, come
mora nesta semana o seu

6P. aniversário de 'funda
ção. Como mais antigo
semanárío do Estado de
Santa Catarina; o Correio
€lo Povo presta relevantes
serviços à comunidade

-

de
Jaraguá do Sul e arredo
res; íníormande com isen
ção e honestidade, cons
tituindo-Se num marco de
íntegração daquela região
do E'Stado. O Jornal A pon,

. te cumprimenta" os direto
res -e funclonáríos daque
Ie semanário, desejando
que continue. prestando
seus importantes servíços
à comunidade catarinense
como sempre

" tem Jeito".

-

Mamãe Coruja
,."

Artigos Infantis, PerflJmes e Bljouterlas.
Use nosso crediário.

,

Rua Barão do Rio Branco, 168 ,_ Fone 72-0m

JÓias, relógios,' pulseiras, anéis, alianças.
prataria, artigos em ouro e tudo' o mals .. para
presentes �a

!

- :Relojoaria ", avenida'
Marechal Ded8oro 431 e Getúlio Vargas n\' 9.

.����.;,.�. ". '.
-

.

. .\.:.l"!ap-or..o'-Y"'-'" _
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CORREIO DO POVO

CASAMENTOS

la. Noite do Queijo e do
Vinho da Casa' da Ami
zade de Jaraguá do Sul,
marcada para o dia 27 de

junho, às .21 horas, no
Beira Rio. O custo do car
tão é Cz$ 150,00 e a pro
.moção beneficente iniciar
se-á às 21· horas.
FLUtUANTES _ De Bre

men, Alemanha, os jovens
Zigmar Raeder e, Cláudio
Kelbert enviando bonito
cartão à coluna. (x) Dia 30,
sexta-feira, ,o Juventus
promove jantar-bingo dan
çante. Preço: Cz$ 30,00.
(x) Para breve o "sim" do
advogado Osmar -Graciola

.

com a professora Karla
Beatriz da Silva.
CONVENÇÄO/87 ., Ja

raguá do Sul foi confirma
do para sediar, em 1987,
a 21a. Convenção Estadual
do Comércio Lojista de
Santa Catarina. A confir
mação deu-se em Tubarão,
onde vários associados do
CDL marcaram presença.
PECLAMAÇÄO O

Concurso -de Declamação
vem despertando interes
.se, Na eliminatória final,
no júri e no palco, marca
rão presença os poetas Al
cides Buss e Alveníro Lí
dio Vieira. Serão julgado
res e também declamarão..
DROPES _ Foram exce

lentes as peças encenadas
sábado no Edifício Cris
to Rei. O público, apesar
de não ser em grande nú
'mero, foi bom. (x) A As- ,

sociação Comercial e 'In
dustial vai convidar a vir
a Jaraguá o diretor regio
nal da EBCT,

-

Fernando
Caldeira de Andrada. {x)
O empresário Eggon João
da Silva proferiu em La
ges palestra sobre "Incen
tivo ao Espírito Empre
endedor" e' foi homena
geado, após" com um �.an
tar,

.

C_UJLT_A_S _ Tro-,
cou idade dia 19, o amigo
Manfredo Albus. (x) A
Sra. Vera H�ake foi a an�

fitriã, esta semana, do Ca-
fé das Primas. (;lC) Rece
beram com lanche as sua,s
amigas, as Sras. Jane
Schl,l.lz, Marion Marcatto e

Frida Piazera. (x) Rotaria
nos de Jaraguá e Guara
mirim marcam ptesença
neste sábado, em Floria
nópolis. na· Assembléia
Distrital.

-

(x). Aristides
(Marlene) Panstein assu

me dia 19 de julho a pre
sidência do Rotary.

GISELE ANIVERSAR1A
, �.�
\q'�4'

Na Capital do Estado,

PÁGINA _02

Gente & Informações
BAZAR DA NINHARIA

- O Lions Clube Centro
marcou para o dia 14 de
junho o Bazar da Ninha
ria, junto a Escola Julius
Karsten. .Trata-sa da ven
da, a preços módicos, de
roupas, calçados, utensí
lios e móveis, que pode
rão ser doados ao Líons
até o dia 5. Contactos eom
a Ora.· Célia Gascho Cas
sulí, em seu escritório no

Edifício Menegottí,
;\Rf TOLEDO _ No en

cerramento da
-

2a .. Con
venção Nacional de Assis
tentes Técnicos da Kohl
bach, segunda-faíra, no

Baependi, a grande surpre
sa foi a presença do co

mediante Arí Toledo, que
contou piadas seleciona
díssímas, levando os pre
sentes ao êxtase. A noita-
da terminou na Chácara
do Bibi. Kohlbach.
UONS MUDAM _ Os

Lions Clubes de Jaraguá
do Sul mudam de. direto
ria em junho. No dia 19

. assums a presidência do
Lions Centro o casal OS"
mar (Rosane) Vailatti e,
no dia 30, Oswaldo (Ignes)
'Pereira assume o Cidade
Industríal Substituem a

Gilberto (Célia)' Cassulí e
a Aryberto (Dalva) Barí
tuscheck.
SENTA PUA _ Os va

lorosos bolonístas do Sen
ta Pua, afiliado ao C.A.
Baependí, ainäa comemo
ram as conquistas obtidas
durante as festividades de
'Espírito Santo, encerradas
com' animado baile, no
sábado à noite, Além do
bolão, O' Senta Pua con
quistou o primeiro e ter
ceiro lugares no tiro;,
ENCONTRO NO PAR

QUE., - A igreja, Evangé
lica Luterana e a Missão
Bvangélíca União Cristã,
promoverão a' partir das
8h30 domingo, no Parque
Malwee, o Encontro Fra
ternal em Cristo, sob o
tema: "Esperança?:-:. Só
em Cristo". Luteranos de
todo. o Estado para cá con

vergirão.
PARA ANOTAR _ Pes

quisa recente revela que'
proporcionalmente ao nú-
-mero de habitantes, Jara
guá do Sul é a cidade bra
sileira com.maior número
de cicl0motores do Pais.
(x) Pela primeira: vez a

Miss Brasil é uma negra,
representante "do R i o
Grande do Sul. A catari
,nense foi a quarta colq,c:a-
da.

. ;'':''
. QUEIJO ·E VINHO"':: J;á,•

,4. �;.(_,

a venda os cartões para" a

transcorre' neste demín
-go, dia

.

25,' os quinze
anos do, brotinho GiseIe
'Soncini da. 'Rosa, filha
dileta do casal . José
Francisco ,. '(Tânia Maria

,

Soncini) . da ' Rosa. que
recebeu ontem, sexta-fei-.
ra, _ às 20 horas, convida
dos no Centro Social da
Celesc, em Ploríanópolís.
Para a alegria de seus

pais, a recepção deu-se na

data do aniversário do ir
mão caçula, o Gílbran, qUe
,completou treze anos. ,Pe
ia comemeração dupla, se

guem os cumprtmentos do
"Correio do Povo".·

Nosso' caderninho regis
tra neste sábado, os en

laces matrimoniais dos se

guintes jovens: na Matriz,
às 16h15 _ José Jacínto
de Mello Filho/Lurdes Dal
canale, Ademir da Silvai
Mirían Wendorf, Amaríldo
de Oliveira/Terezinha 'Jer
dim; 17h15 ., Edson Todt/
Valmiria Cardoso e as

18h _ Antônio Klein1Má
nze Pollauf. No Rio Mo- .

lha, l8h, Charles WescheI/
Maria Junkes e '18h30;
Jaír Marcos Nagel/Estela
Hertel. Na Ilha da Figuei
ra, 19h, Alberto Luís Pe
lens/Lúcia Cazda.

Continuação, do "Nosso
Aniversário de 'Fundaçilö"

,

Ir. ArcAngel9 Postal ,_
Diretor do Co,églo' Silo
Luis _ "No momento em

:que êste ..

.hebdomadérto.

completa maís um aniver
sário de uma trajetória' de
67 anos, o Colégio' São
Luís se- associa às man.i
'festaçõss dê' apreço ,e

'a,plausó pelo trabalhe, dê
divulgaçãô' que esse 'veí
culo representa para nosso
Município e Região. Nes
sa trajétória de compro
misso com a notícia e com
a verdade, de trad_ição con:i
a cidade e c;om a regi�o,
o Correio do Povo se'cons
titui em vanguardeiro de
um projeto que teve, em

Arthur Müller. seu prin
clpal escudeiro, paré;l ter,
em 'Eugênio Schmöck-él.
seu' fiel seguidór. Fiel d�
positá}"io çlé uma herança
de mais de meio século,
esse importante veícuio
de c011!unicação continUa
a merecer o crédito e o

respeito dos que o conhe
cem e o lêem. dos que
vAem nele' um verdadeiro
símbolo da notícia eJjl
nosso Estado".
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, O Programa TrociLTro- va, da Cidasc local, este
ce, da Secretaria da Agri- crescimento surpreendeu
cultura do Estado,

-

coor- demonstrando que a qualí-
.

denado pela Cidasc, vem dade, pureza e segurança
tendo excelente reeeptí- _

da semente oferecida no

vidade em Jaraguá do Sul, Troca....Troca, vem con

notadamente quanto ao quistando a: confiança dos
suprimento de sementes produtores, haja vista as

de arroz irrigado. No pri- sementes serem seleciona
meíro ano de funciona- das tecnicamente, propor
mente, foram distribuídos cionando boa produção
500 quilos de sementes, agrícola e qualidade in
beneficiando quatro agri-. dustrial. As variedades
cultores (safra 84/85)" pa- que melhor atendem as
ra, na safra seguinte (85/ expectativas na região são
86), 20 produtores serem a IrgéL409, IrgéL410 e

beneficiados com 9.930 IAC_4440.
quilos. Todavia, para a

safra 86/87, o Escritório da
Cidasc de Jaraguá ro Sul

ja tem solicitados 60 mil

quilos de sementes de
arroz fiscalizadas, para
atendimento a 150 orízí
cultores.
Para' Ivo Alves da Sil-

As atividades

o Hospital Sagrado Co
ração de Jesus, de Mas
saranduba, mantido pelas
Irmãs Franciscanas da
Santissima Trindade (cuja
Congregação foi fundada
em Massaranduba, que foi
sede do Governo Geral até
03 de janeiro de 58), vai

inaugurar no (na J Q de ju
nllo, às 11 horas, a sua

nOva a.a. A cerimoma
constará de solene bên

. Ç'ão da novQ_ ala com

574,32m2, onde se situa o

Centro Cirúrgico,.e Obs
tétrico, três apartamentos
e quatro quartos de pri-

. meira clàsse. Após have.rá
almoço beneficente no

-Centro Social de Guaralii
Mirim e bingo.

No Troca....Trota; as se

mentes são pagas com se-
,

mentes, isto é, para cada
quilo de arroz em casca,
ao final da colheita o

agrículor devolve dois qui
los e meio, limpo,· seco e

ensacado. Não existe pa-

da Cillra

PÁGlNA_ '-88

gamento em dinheiro e no

caso da perda da safra,
por questões cliIÍÍáticas eu

pragas da lavoura, a dívi
da fica prorrogada .para a

safra seguinte.

Os produtores rurais de
Jaraguá do Sul estão sa

tisfeitos com os benefícios
e resultados proporciona
dos' pelo programa e po
derão dispor para a safra
deste 'ano, do suprimento
de sementes de milho e

feijão, que há dois anos
vêm sendo distribuídas,
mas em pequenas quanti
dades. A exemplo do ar

roz, estas sementes são'
também de alta qualidade.
O Escritório da Cidasc

em Jaraguá do Sul loca
lízacse fia Marechal Deo
doro, defronte a Praça Paul
Harris.

Sobre as Licitações, o Líder
.

do Governo Almiro Farias
Filho classificou-as de
eleitor,eiras, dizendo ainda
que o nosso povo é politi
zado e que não entrará no

"conto do vigáf�:o".- O ve

reador criticou 'o governa
dor Amin, pelos gastos
excessivos em publicida
de. E por fim, informando
núméros do dia nacional
do recadastrgmento, em

Jaraguá do Sul, diSse que
os vereadores vêm sendo
acusados de omissão .no

processo e -pediu que to

dos
.

se engajassem na
. c.ampanha.�S01)fe o assun

t.o também manifestou-se
ErraI Kretzer.

.Dá.vio Leu, e O engenheiro
Waldir Klemann, estive
ram na Capital do Estado,
onde junto ao Gaplan co

lheram informações e de
finiram detalhes acerca da

elaboração dos projetos de
obras e a sua realização
com recursos oriundos do
Prourb na mícrorregtão,
uma vez que as. Associa

ções de Municípios envol
vidas no processo.. são as

responsáveis pela licitação
na elaboração dos proje
tos.
Dávio Leu informou qUe

desde 1� de maio, vigoram
os novos límítes de licita
ções para os municípios,
com base nos valores de
referência. Os limites de
isenção de licitação pára os

municípios é de Cz$ ....
4.925,70 para compras e

serviços e de Cz$ 41.047,51
para obras. Acrescentou
ainda o secretérío..execu
tivo quê o "bolão" do
ICM, rateado entre Os mu
nicípios catarínenses e

qUe serão creditados 110
dia -25. de maio é de C:z$
54.149,.535,00.

- <.

Seminário [de Jornalismo Urbano, em Niterói
Foi aberto ontem, dia nos, por painelistas de re-·

23, em Niterói, antiga ca- nome nacional e interna
pital do Estado do Rio de cionaI. Eles. versarão so

Janeiro, o 1<:> Seminário bre: Educação, Campanhas
Nacional de' Jornalismo Comunitárias. A impor
Urbano, promovido pela tância da reportag.em in
Associação Brasileira dos vestigativa, Reportagem
Jornais do -InterioL ..Abra- policial, . Poder público e

Jarl. No decorrer deste -naticiário político, O re

sábado. e no domingo; di- lacionamento EBN e jor
versos painéis., enfocarão, nais do interior e, ainda,
ternas de, elevado interes- a Emprefa i-ornalística'na
se dos jornais interiora- nova Comtituição.

Para realizar a obra,' a

Congregação das Imãs
Franciscanas da Santíssima
Trindade reuniu r,ecursos

provenientes do salário de

todas as Irmãs da Congre
gação (em número de 80,
espalhadas por Santa, Ca�
tarina, São Paulo, Paraná
e Bahia) e investiu na

construção da nova obra

Cz$ 1.050.200,00. A Prefei
tura de Massaranduba
prestou grande auxilio ao

Hospital, através -o prefei
to Zeferino Kuklíhski, que
também se empenhou na

liberação de � verba, de
. Cz$, 100,000,00, da Secre
taria da Saúde de Santa
Catarina.

-' - ,

,Receptividade do troca-troca. surpreende el Jaragua -MuniCípios conhecei recursIs :·do
, Prourb
Os munícípíos do Vale

do Itapocu já têm deííní
dos os Valores dos recur

sos do Programa de Inves
timento Urbano-PROURB,
que receberão no decorrer
do ano, oriundos do Ban
co Mundial e Governo do
Estado, dos quais ß5% se

rão a fundo perdjdo e os

restantes financiados. O
município de Barra Velha,
cujo prefeito, Walter Ré
gis, reencaminhou à Câ
mara de Vereadores o pro
jeto _ de _lei autorízatívo
para contrair o emprésti
mo e habílítarcss aos re

cursos, receberá Cz$ ....
475.945,00, Corupá Cz$
373.250,00, Guaramirim
Cz$ 500 mil, Jaraguá do
Sul Cz$ 1.990.295,00, Mas
saranduba Cz$ 529.090,00

. do que o mato tome con- e Schroeder Cz$ 195.690.
ta e proporcionando perí- A exceção de Guaramirim

go aos ciclistas que são qUe já assinou o convê-
O Legíslatívo Municipal guá do Sul. Por seu turno,

obrigados a
.

transitarem
� nio, os demals estão em

'de Jaraguá do Sul está o vereador Atayde Ma-
sobre a pista de rolamen- fase final de elaboração

enalísando o projeto..de.; chado solicitou o patrola- to. Em defesa. o vereador dos projetos.rê,i do . Executivo, conce- mente, macadamízação e

dendo subvenção de Cz$ .ílumínação públiça na rua OrívalVegíni afirmou que A . propósito, o secretá-

30 mil à Sociedade Cultu- Bolívia, ao passo que Luiz' naquela rodovia não e�iS- no-executivo da Amvalí,

:;,\" Ta �rtíst�pa, para ,li con- Zonta teve, reJeitada a sua
-,

te ,acost�mento, _,e .slm, Mareld'a .;. -e ulels' 'I,II·O·S 8's' esco.l'a"s-." clusão das obras da -Cesa- índíceção .. no sentido de Kapenas 'fas .duas ,pIstas. li -

d C I P
-

d PU'bli M retzer alou também so- ,

.. a u tura, previstas pa- �:' o o er IC9. �� bre a importância da Li-
A . 19a. UCRE/DIVIG, 50 caçarolas de 30 Iítros.

,

. -. ra o próximo
'

mês. N� nícípal .estudasse a cnaçao ítaçã
. b t I E t

- repassou as unidades es- 50 caçarolas de 20 litros,
- '.

d
o

-

.;
I

Cl ao a er a pe o s a--

·justíficativa, a munícipe- de uma guat a mU�Ic�p'a.. do para o asfaltamento da colares éstaduaís, muníci- 3ÓO jarras de plástico) 300
ljdade frisa que a entida- Errol Kretzer reívíndí-

doví C
.

S- B t pais e entidades particu- bacias de plástico, 50 frí-
. -.' ro ovia orupa- ao en o,de vem prestando servi- cou ao Executivo, atraves I b d ,. lares, 2.280_.quilos de fran- gideiras, -50 espumadeirás

ços à comunidade desde do Líder do Governo, Rara
em rda? o 'JUGe nos proXdl- go e 1.080 dúzias de-ovos, e 100 conchas.

-
_.

l ..::.' doví
. mos las o . overno o .

e- a-sua fundaçêo- no desen-: qus-as eteraís 'lia ro OVlaC"'" .... r.Ó: . •

"'. vindos da' FAE!SE/PEAE, A responsável pelo Pro-
l

.

"

lí d j
.

S h
Estado lança Edital para '

.,

vo vimento e promoção da rgan o aragua a c roe- l'dêntl'cos- tr.abalh';' na '''o "destin,adQS .ao, enríquecí- c. grama, da Merenda Esco- .v

r».:,

'tulturâ.ê"Cla aI:fe de'Jâfá:
- dêrfQssem Í'ôçadâS,.évitqri-

-

dovía Jara�U�"d�s'�UI�;O: meato da merenda escolar, lar, professora Edeltrudes
.

," .r. H'.os·,llal d·e, M'S loa'u,uu'ra 'ala 'd,la 1�· ,mÇãeot?d,daes"dau�atsigp·.�o.:tsepiVe'·rfna�?icsoa�_'
distpbqjda, diariamente em 'Barg

.

cI{i�tow: informou. ' .

• '"
nosSas escolas. Foram dis- ainda' que foram entre-

.

munidades. tribuíQos também, às uni- gues às escola quantidade
dades escolares estaduais de outros alimentos, como
e municipais da microrre- arroz; cacau em pó, feijão,
gião, _ utensílios de cozi- milk, morango, biscoito,
nha, destinados ao prepa- óleo de soja· e macarrão,
ro e distribuição -da me- beneficiando assim os és·
renda escolar, totalizando cola:r.es,·

-

inclusive 'alunos
40 caçarolas de 4Õ litros, do. 2'1 grau.'

Z&
'ANOS
1961 Weg 19.86
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ta cidade' filha de Walde-

Proclallas: de" Casallentos �:tjah�ütjahr e de -Erna

Edital 14.819 l.e.. 11;jf.0�"86.
Rafael Areangelo' Fl()riani
.e Marcia Erdmann
Ele, brasHéiroj: solteíro,
operário, natural. de Jara
guá do Sul, domícilíado-e
residente em Nereu Ra
mos, neste distrito, filho
de Atílío Floriani e de
Helena Moretti

_ Ploríaní,Edital' 14.815 de 1'4-05-86. Ela, brasileira, solteira,
l'Valr Jos� Kiatkoskl e

. auxiliar de escritório, na
Darei Furiant. tural de Jaraguá do Sul,
Ele, brasileiro, solteiro, domiciliada e residente
lavrador, natural de Jara, .

em Três Rios do' Norte,
raguá do Sul, domiciliado neste distrito, filha de
e residente em Garíbaldi, Egon Erdmann e de Aste
neste distrito, filho de El- Krueg,er Erdmann.
cio Kíatkoskí e de Elfrida .

Bdítal \4.880 de 19-05-86.
Pinter Kiatkoski. Ela, bra, Edson Luiz Tav-ares. e IIse
síleíra, solteira, costurei- Márcia Fagundes
ra, natural de Jaraguá do Ele, brasileiro, solteiro,
Sul, domiciliada e .resíden- auxiliar -de crédito, natu
te em Garibaldi, neste dis- ral de Curitiba, Paraná,
trito, filha de Nilso Fur- domiciliado e residente

,. laní e de Lucia Furlání. ná Rua LourençoKenzler.
Edital 14.872 de 13-0S�tJ6·. - - ---- - -- ... -- .. - - --- -

-

304, nesta cidade, filho -de
Faustino João Bortollni e Edital 14.816 de 14-05-86. Djalma Tavares e· de He
Graciosa Fusl Aldo José Neumann.e SÔ- lena Tavares. Ela, brasi
Ele,

-

brasileiro, solteiro, nía Maria Inacío leíra, 'vendedora, - natural
funcionário púbico, natu- Ele, brasileiro, solteiro, de Jaraguá do Sul, domi
ral de Jaraguá do Sul, do- balconista, natural de Ja- cíhada e residente -na Rua
mícílíado e residente na raguá do �tll, domiciliado josé� Bmmendoerfer, 1614',
Rua Eugênio Piaz, 131, e sesídents na :Rua Ro- nesta' cidade, nUla de
Resta cidade, filho de Al- berto Marquardt, 62 nes- Olímpio Fagundes e de
berto Bortolíní e de Vir- ta cidade, filho de Candi- Clotilde Fagundes.
gínia Bortolíní. Ela, brasi- do Neumarin e de Maria Edital 14.881 de 19-05-86.
leira, 'divorciada, eostu- Kubnik' Neumann. Ba,' VanderJei Mueller e Do
reira, natural de Jaraguá br�sileira, solteira, �orda- leres ,Aparecida Sizs
do Sul, domiciliada e 'Ie. detra, natural de LUIS Al- Ele, brasileiro, solteiro,
sidente' na Rua Eugenio ves, neste Estado, domi- industriário, natural- de
Piaz, 131; nesta cidade, fi- ciliada e residente na Rua Massaranduba, neste Es
lha de José Fusi e de Leo- Domingos Demarchi, 360, '. tado, domiciliado e resi
nora Packer Fusi. nesta cidade, filha de Os- dente em Jaraguá-Fsquét

valdo Inacio e de Josefa - do, neste distrito, .filho de
Inacio. Norbert Mueller e de Rin

garda Zech Mueller. Ela;
brasileira, solteira, balco.
nista, natural dé Jaragúá
do Sal, domiciliada e re

sidente na Rua· Marina
Frutuoso, 874, nesta cida-
de, filha de Tomaz Sizs e

de Vitalina Keske Sizs.
Edital 14.882 de r9�05-86 .

Osmar Graeiola e· Karla
Beatriz da Silva_
Ele, brasileiro, divorciado,
advogado, natural de Gas_
par, neste Estado, donli
ciliado e residente na Rua
Epitacio Pessoa, 111, apt9
55, ne.sta cidade, filho de'
Herminio GradoIa·· e de
Leonor Maria Graciola. '

Ela, brasileira, solteira,
. professora, natural de Ita
jaí, �este Estado;' domici
liada e r,esidente na Rua
Epitacio Pessoa, 111, apt9
55, nesta cidade, filha de'
José Darcy da Silva e· de
Heloisa Thereza - wöhlk.e
da Silva.

'

ANIVERSARIANTES NASCIMENTOS
Fazem anos hoje: 24
Srta. Fedra, filM· de Ivo
Cecília' KoneH, Sr. Fran
cisco Pedroni, em Ctba:
Sra. Frída Janssen Mey..
em J11e; Paulo Gruetzma
cher, Sra. WaHy, esposa
de Heins Hornburg, Sr.
Francisco Pedrotti, Sra.
Erotides Dutra Hafer
mann,

.

Cláudia Euphílta
Cardoso, E'leonai, filha de
Alfredo e Gertrudes Oes
treích.
Fazem anos domingo
Vereador Mário Sérgio
Peíxer, em' Guaramirim,
Sr. Francisco Carlos Peí

xer, Sra. Dóralíce da Cos- riano.
ta Vieira, em Guaramrrím. Dia 30/abrU
Sra.

-

Reli de Oliveira EmeUy Priscilla, . filha

Trapp, Sr. Augusto [fome- Mauro (Roselí]' Fontana.
lim, Sr. Leonardo Kreutz- Dia 02/maio

.

feld,
-

Fúlvio Danoel, -filho Vil-
Dia 26 de maio mar (Vílma) Dallmann.
Sra.

.

Feloména Schmitz Dia· 03/maio
.

-

Gonçalves, Sra. Marly Fernando Michael, filho
Marlene Gonçalves Pie- Celso (Ivete) Ri.emer, Ra
per, Sr. Lincoln Delmar fael, älho Sílvio- (Ivaníl
Rístôw, Sr. Wandet Meí- de) da Silva, Cristiano,
er, em S. Bento do Sul, filho Elfrida (Afonso) Mar
Sra. Carmen Brandenburg, quardt.
Aristides Adolar Morettí. Día 04/maio
.Wílmar Witkosky Júnior, Sílvia, filha Sílvio (Solan-,
José Eduardo Gomes, Ar- gel Deluca.
lete Gerent. Dia 06/maio
Dia 27 de maio Jairo Gilmar, filho Ivo
Sr. Ernaldo Bartei, Sra. (Marli) Jandre" Jader Cé-
Irene Lafin, Maria Irí:;; sar, filho Jair (Ana. Ma- -

Prestini, Lourdes' Lier- da) CeJ1pli, Gabriela, fi
mann, em J11e. Sra. Elsa lha Rudiberto (Joanilde).

Harbs, Áurea Lu:z;ia dos Gaédke, Thomas Alan,
Santos, em Itapocuzinho, filho Sérgio (MárCia) da,
Marlo Júnior, filho Dr. Costa; Lilian, filha José'
Marlo e Jandira Sousa, (Dorli) Michàlak, Adria
NÜsa Maria _Lippinski, na, filh� AntÔnio (Lídia).
Sita. Marilúcia Pedri, Sr�.. DUer.
Marilu Pedri.Oaumann. Dia 07/maio

..

Dia 28 de malo Liege Renata, filha Fláviô'
Sr. Sérgio Murilo da Silva, (Sinara) Leite.
Sr. Osmar Willwoc-k, Sra. Dia 08/maio _-
Ires Terhorst, Ozilda, Te- Magnos,' ,Walmor, filho
reza Rau, MariO Jösé de Dolores (Walmor) Deseher
Almeida, na Lapa-PR; Sra. Di� 09/maio

. EdU Lemk.e Franke, Sr. Ferna_Pdo' Joao, filho Jo
Matcos Deola, Sr. Gervá.:. sé (Evanjlde) Marços, Mi
sio da Silva,' Anderson rielle R6berta,. filha -Or�
Giovani' Bartel-,' Rochelle . lando (Nilsa) Spézia,. Fá-
PisJ_{:e. fuio Eduardo, filho Ado-
Dia ;29 de maie iar (Elsi) Sasse, EÜane, fi-
Sra. Lídia Stein Martins, lha Inácio (Iraci) We.iss,
Sr. J'aime B. Correia, Sra. Tania Flisa, filha Odimat
Elzira Brey Horst, Wilmar (Aselina) Campestrini, Ana
Cattoni, Srta. Madalena da J>auJa, filh� Adalberto
Silva, Sr. Lúcio Adriano, ·(Marli) Rengel.
·Sr. Vitório Bonomiai, Luiz Dia lO/maio .

. Edital 14.814 de 14-05-86.
Carlos Schwartz, . Danilo Gustavo Luís, filho José Cópia recebida (lo cartó
Balsanelii Júnior, loIanda (Odete) Gogrossi, Judele rio de São Bento do Sul,
S. Radtke, Ricardo J.úniOr,- Eveline, filha Juarez. (Eva.. neste Estado.

.

filho
.

Ricardo {Márcia) nil dos Santos, Diego Ivair Zezuino e Jaêinta das
Schramm, eIn Blumenau. Maurí, fil)1o 1\.1anfrid (Dar- Graças Pereira.
Luiz Eduardo, filho de Cel- ci) Meier. .ELe, brasilei:ro, solteiro,
so (Kathia) Casas, em Blu- Dia H/maio' industriário, natural de
menau.· Daniela,' filha' Claubeito Ja_liaguá do Sul, domiei-
Dia 30 de maio (Niiriam) 'Pereira... . liado e residente na Ruä
Sra. Edil Schmöckel, em Dia li/maio -.

.

Luiz· Gonzaga Ayroso,
Curitiba, Sra. Hel,ena Bar_ Fabi,ane Cristine, filha Os_ nesta cidade, filho de Mar- .

.

dini Bort-olini, Sra. Lil-ia.. nival<{o (Luiza) Mendes.
.

Ullho Ze:z;uíno e de Bentª-_
ne Müller Schmut, Dr. Ar�' Dia 13/mato_ Zezuíno. Ela, brasileir�,
naldo Schulz, Helei\lMt- Thiago, filho Francisco - solteira" industriária, r{��.
ristela Franzner; Gilberto. (loneide) -da Costa,

. Tiago, .!ural de Agudos do Su-Í,
Kassnel, Marília .Pereira. . filho Elias (lnês) Rozza ..

'

Eataiía, �doiniciliada e Le-

. MARGOT ADEUA GRUBBA -LEH\\fANN, Oficial do R,,
gistro Civil do' 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, ßs
tado .de &nta Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em

Cartérío exibindo os documentos exigidos pela Ieí, a fim de se
habilitarem para casar. os scgpintes:

Edital 14.811 de .13-05-86. sidente na Rua Carlos
Luiz Carlos Mannes e Pscheídt, 39, nesta cidade,
Walquiria Schuster filha de Elias Pereira e de
EIe, ,

. brasileiro,
. solteiro, .Ma;ria das Dores Pereira.

comerciante, natural . 'de
Gliaramirim, neste Estado,
domiciliado- .e residente
na Rua 28 de Agosto, 2311,
em Guaramírím, neste Es
tado, filho' de Silvestre
Mannes

.

e de Deolinde
Spezia Malmes. Ela, bra
sileíra, solteira, professo_.
ra, natural' de Suzanó,
São Paulo, domiciliada' e.

residente na'· Rua . EmHio
Stffin, 242, nesta cidade,
Iilha

..

de Renato Walter
Schuster e' de Marli Tere-
za Schuster.

Dia 20/abrll
. Maristele Merta.. -filha

. Moacir (Hilda) Gonçalves.
Dia 21/abril
Rodrigo José, filho Loiro

(Elisa) Griebeler.

Dia 24/abril
Janaina éristiane," filha
Valentim (Cc>llceição). Ro-
sa. "

Dia 26/abrU
Johann Adam, filho- Os
mar (Rosecler] Poràth.
Dia 28/abril
André . Fianci!;lcoí' filhó
Dionísio (Veneranda) Flo-

Edital 14.813 de 13-05-86.
Dilnei Prá e SHvana Apa
recida

.

Scoz Edital 14.811 de 15-05-86.
Romeo Nitzke e Marlt
Klit.zke
Ele, brasileiIQ, solteüo,
lavrador, natural de jara
guá do Sul, domiciliad,o e

resident.e em Rio Cexro,
II, neste distrito, filho de
Alfredo Nitzke e de Frie
da ßodd:enberg Nitzke ..
Ela, brasileira, solteira,
lavradora, natural de Gua
Famirim, neste Eßtado, do-_
miciliada e residente na

Rua
.

28
.

de Agosto, eIl!
Guaramirim, ne�te Estado,
filha de Paulo Klitzke e

de .. Iris BeIls Klitzke.

Ele', brasileiro, solteiro, in-'
dustriário, n a t u r a 1 de
Azambuja, Pedras Gran-,
des, neste Estado, domici�
liado e residente na Rua
Açarai" 40, :nesta cidade,
filho

.
de Luiz Josá Prá e

de Sebastiana Mota Prá.'
Ela, bliasíleira, solteira,
-operária, natural de Jara-
guá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Antonio
Carlos Ferreira, 17-14, nes_
ta cidade, filha de. Ma
rio. Scoz e de Sophia Fos
sile Scoz.

Édital 14.818 de 15-05-86.
trineo Kitzberger e Eva
nilda Gutjahr
Ele, brasileiro, solteiro,
operár�o, natural die Ja

raguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua João
Planinscheck, 861, nesta
cidade, filho .de João

Kitzberger Junior e de
Gerda Borck Kitzberger.
Ela, brasil.eira, solteira,
QP�rária, natural_ de .Au

totf\, neste Estado, dmlü
ciliada e residente na Av.
Gêtulio Yargas, �1rl nes-

E para que €hegue ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presente

.

Edital. que será pubI1cado
pela' imprensa �em Cartó
rio. onde será afixado du�
t�nte 15 dias.
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S ·1· I · B · I Ação
-- A festa religiosa de

'Corpus Christi, que é con

siderada feriado .munící
pàl desde 1961, e qUe es

tava determinado para
quinta-feira, dia 29, foi

antecipado para segunda
feira, dia 26. A mudança,
da comemoração da data

-. em Jaraguá do Sul como

no resto do País ocorre

com base na leí federal de
número 1.320, que díscí-

'plinou tais comemorações.

- A taxa de 'inflação
de abril, medída pelo Ín
dice de Preços ao Consu
midor (IPC) do mGE, ficou
em 0,18 por cento, elevan
do para 0,61 por cento a

vadação de preços acu

mulada desde 28 de feve
reiro, data da instituição
do. plano cruzado. O gru
po do vestuärío foi o que
influiu na alta, contraba

lançada pela queda nos

preços dos géneros a11-
mentícíos.

- O empresário gaú
cho Renato Bastos Ribei
ro, de 42 anos, diretor

presidente de um grupo
de empresas das áreas de

agricultura, industrializa
cão de soja e da pecuária"
é o novo dono de todas
as empresas de comunica

ções do grupo capitanea
do por Breno Caldas. In
clui o jornal Correio do
Povo (Porto Alegre), que
voltará a funcionar, TV"

Guaíba e as Rádios Guaí
ba AM e FM.

- A Coca Cola de to
dos os dias, o tradicional

reíngeranta
" estaduníden

se, 'consumido 150 mi

lhões Ide vezes por dia em

cerca de í40 países, ínclu
síve a União Soviética co-

, memorou no día 8 demaío
o centenário, de consumo.

E o refrigerante mais imi
tado no mundo e no Bra
síl começou a ser tomado
em 1942.

Faça uma assínatura do,
"Correio do Povo"

Cz$ 100,00. 'Ligue 1,2-0091.

, Pró-Constituinte define
A Ação Caterínense

Próc.Constítuínta e Cons
tituição, coordenada à ní
vel estadual pela Univer
sidade Federal de Santa
Catarina e à nível-muni
cipal/regional pelo pro
fessor Balduino Raulíno,
entra em sua segunda fa
se. Na segunda-feira, o

prof. A n t ô n i o Pedro
Schlindwein, vice-diretor
do Centro de Ciências
Agrárias da UFSC, visitou
o Vale do Itapocu e à tar
de, reuniu-se em Jaraguá
do Sul com lideranças pa
ra expor a estratégia que
será seguida doravante.
Até este sábado, 24 de

maio, a estratégia prevê a
, visita aos municípios para
motivar as lideranças lo
cais para o desenvolvi
mento de trabalhos para
a nova Constituição; suge-
-rír o recolhimento de

propostas para . o doeu
mento a ser discutido no

Congresso Estadual Cons
tituinte e, trazer a relação

Cristina'Marcatto
inaugura

'

qua,dra
Para entregar oficial

mente a quadra de espor
tes à comunidade do bair
ro Jaraguá Esquerdo, a

direção e a APP ,da Escola
Básica Cristina Marcatto

programaram para este
domingo uma festa, a qual
deverão marcar presença
autoridades municipais e

os irmãos Dorval e Lore
no Marcatto, importantes
colaboradores do . estabe
lecimento. Na ,0caS180,

após ,a missa festiva das,
10 horas, oficiada pelo ví

gano João Heídemann,
acontecerá a inauguração
da quadra polivalente e,

posteríormente, a realiza-
'ção do, torneio de futebol
de sal ã o envolvendo
APPs de outras unidades
escolares, pais e amigos da

comunidade beneficiada.
No local, durante todo o

dia, funcionará serviço de
,

bar e restaurante, além de

música, animação e manhã
do lazer.

Campanha ensejou compra de livros

A Telesc continua inten
sificando os trabalhos. no
sentido de dar priorídade
à politica -de íntaríorízação Com essas ativações, o

e popularização do teleío- n ú m e r o de terminais,
'ne, preconizada pelo. Mi- nesses municípios, passou
nístérío das Comunicações . para 980, possíbílttando
e Telebräs. Além de dez maís facilidades para a

postos telefônicos ativados.' comunicação da popula
á empresa entregou a maís cão que conta com maior
oito comunidades, entre número de aparelhos tele
os dias 16 de abril e 7 de fônicos. Na região Norte,
maio, novos 170 terminais': Araquart passou de 90 pa
telefônicos, -com .� ativa- .ra 100 teleíones, Massa
ção das centrais de Apiú-, .randuba de 190 para 210
na, Araquarí." rmb u i a,' 'e Schroeder, de 120 para
Massaranduba, Schroeder," 1'50 terminais.

dos c o m p o n en te s de
cada Comíssão Municipal,
assim como os nomes que
comporão, como represen
tantes. do município,' a

Comissão Microrregíonal.
Os trabalhos municipais

serão desenvolvidos de 25
de maio a 15 de julho, a

.

reunião microrregional de
15 a 30 de julho, 29 en

contro microrregional de
1� a 15 de agosto, até 30
de agosto o documento fi-

.

nal da microrregião deve
rá ser encaminhada à Uni
versidade, para, no dia 17
de outubro acontecer' o

Congresso Estadual Cons-

A Biblioteca Pública

Municipal "Rui' Barbosa"
realizou no início do ano

a Campanha Integração,
junto a seus usuários,
objetivando suprir a ca

rência de livros solicita-
,

dos pelos leitores. A Cam
,

panha alcançou ,a sua fi
,

nalidade e, com, isso, ad-

quiriu-se trinta títulos' no
valor de Cz$ 1.498,pO (a

,

prazo) e outros cinco títu
,

los a vista, a Cz$ 266,50.
Desde o día 1 de ma'o,

os livros estão disponíveis
para empréstimo. A bi
bliotecária Dirce Terezinha
Nunes, que teve a inicia-

, tíva da Campanha Inte-

:Cinque:nta novos

Massaranduba .

estratégia VACINAÇAO
ANTIPOUO NO DIA 14

títuínte, onde serão deba- O diretor geral do De
tidos os elementos, con�� . .partemento de Saúde N
tantes do documento final blica _ DSP _ Manoel
redigido pela Comissão de. Américo" informou que o
Redação, votadas todas as Estado está montando uma
proposições .e montado o �stràtégiél' para erradica
documento fmal, a ser e�- ção da paralisia infantil,
camínhado co�o sugestao pois teme que possa acor
de Santa Catanna. rer o que houve com a

Os. delegados
_

do yale difteria, que, depois de
do ltapocu serao quinze, alguns anos, voltou, 'com
sendo 1 de Jaraguá do Sul, um surto epidêmico. Ele
2 da Barra Velha, Guara- anunciou que no dia 14 de
mirim e Massaranduba e junho, como anualmente

.

1 de Corupá e Schroeder, acontece, haverá a vací
Para o Congresso Estadual nação antipólio pretenden
serão sete, dos quaís dois do atingir' todas as crian
de Jaraguá e os demaís

ças menores de cinco
dos cinco municípios. anos.

Também alertou que a

população deve se manter
atenta para que possa ser

vacinado o maior número
possível de crianças. "Ou
se dá um passo à frente e

se erradica, ...ou.se vai ter

que conviver com o sur

to". Manoel América pre
vê vacinar, no mínimo,
90% das 550 mil crianças'
existentes no Estado. Mas
alerta que, continuando
neste percentual, todo o

ano sobram 25 mil crian
ças e ao final de 10 anos,
serão 250 mil sem vací
nar, o qUe "pode compli
car". Ele informa que, em

cinco anos, em Santa Ca
tarina, praticamente não
houve nenhum caso de

poliomielite confirmado.
Diz o diretor geral que

trabalharão na vacinação

te' lelone's .

em
no dia 14 de junho, 25 mil
pessoas,

- formando nove

mil equipes e serão t mí-

Schroeder, lhão é 200 mil doses.
:
CONTRA A DENGUE
Para impedir a entrada

do mos qui t o "Aedes
aegypti" no Estado, o

DSP vaí
'

realizar uma

grande campanha . sanítá-
, ria, ínrcieímente de íníor
mação à população, com

relação ao próprio inse
to, sobre as doenças que
transmite e principalmen
te como deve proceder
para lutar contra ele. Es
te mosquito transmite a

dengue, que já atacou mi
lhares de pessoas no Rio
de Janeiro, principalmen-
te.

.

gração, afirma que a mes

má foi bem aceita e con

siderada inédita . em se

tratando de biblioteca, le
vando-se em consideração
os preços dos livros para
serem adquiridos particu
larmente. Em futuro pró
ximo, espelhada no suces
so desta Campanha, uma

nova será realizada -.

A "Rui Barbosa" vê
crescer no decorrer dos
meses o seu movimento.
Em abril, por exemplo,.
foram 1.800 empréstimos e

800 consultas, muito supe
rior ao movimento veri
ficado- no mês antertor.

Vidal Ramos, Rio do Cam
po' e Presidente Nereu.

\

l
\

';

.

Uma empresa que
® �OHL-B-A-C-H"" Cresce com sua

SUPER
.'
pTOR gente.

�. .. Ii,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Márcia ButtchevitzDra.
-

,

ADVOGADA

_ Questão de terras _ separação e divórcio _

acidentes de transito _ inventários _ cobranças
e advocada em geral.

Ru. Jorge Lacerda, 169 - Sala 02 - Jaraguá do Sul

• FRIG,O·RíFI(O G'U MZ· 'S� A.

Produzindo alimentos com qualidàde' é higiene
desde' 1945.
Frigorlf1co _ Supermercado e Fábrica de Rações.

SPEZIA elA.' LTDA.
SERRAIUA E SEltVIÇOS DE TRATOR

Madeiras pára construção e serviços de tratai
com profíssíonaís altamente especializados.
Rua. João Januário Ayroso, 772 � Jaraguá :Es
querdo _ Fone 72-0300 _ Jara,guá 'do Su} _:_ SC.

Dastil M$quinas Ltda.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambíques de cobre.

Rua Joinville, 433 - .Pone 72-1564
Jaraguá do Sul ..,.. SC

ADVOGAD,A,
Dra. Aurilene M...Buzzi

Questões de terras - aeídentes de trânsito -' In
,

ventäríos .;, êóbrällças e advocacia em -gerat·�
�,

'

Rua Reínoldo "Rau, 86 - saia "4 '� Fon� 12-2711
•

!
.".. -

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC 0075� Despachante credenciado sob nf] 496

• �plaéamentos
..

• Liberações
• Transferências

.. Seguros
" Renovações de Licenças de Veiculos

Confira a eficiência de nossos serviços. .
'

Rua Bario do Rio Branco, 168 _ Fone 72-0695

CORREIO DO POVO

,o,p i ,o'i i,o
Jove.DI

Estado de Santa catarina
PREFEItURAMUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

LEI Nf] 1.085/86
.

Reconhece de Utilidade Pilblica a ,

SOCIEDADE 'BENEFICE;NTE ·OBREiROS
DE JARAGUA DQ SUL.

'
.Foi com satisfação e

desprezo que vimos publi
cado rieste jornal, na edi-

ção 'de 03 do corrente, o O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO

artigo' do, Sr. Albuquerque SUL, no uso de suas atribuições,
em resposta a. nossa pu- FAZ SABER a todos os habitantes deste Mu

bücação sóbre os jovens nícípío que a Câmara de Vereadores aprovou e

impossibilitados de agirem ele sanciona a seguinte Lei:
'

dente dos idosos, no qual
.

-Art, 19 - Fica reconhecída de Utilidade' PÚ

alega que os jovens inex- . blica a S,OCIE'DADE BENEFIêENTE ÖBREIROS
perientes são muito apres- DE' JARAGUA DO SUL, com sede neste Munící-

sados e deveriam esperar pio.
" .

a velhice para poder Ia- Art. 29 - Esta Lei entrara em vígor na data

zer alguma eoísa, Mas co- de sua publicação.
mo é que 'O jovem, pode ,Ja.raguá do Sul, 16 de maio de 1986;
esperar a velhice se ele DURVAi VASEL IVO KONELL
nem sabe se vai chegar Prefeito Municipal Secreto de Adm. e Finanças.
lá .. " t-----------.--------:._-

A experiência dos ido- ----------------.,___--.,;_--�--...:......I

sos formou uni mundo in- -
. E D' I' T ,·A' L -

seguro, cheio de botões
,

.

'AUREA MULLER GRUBBA; Tabeliã
que se acionados tirarão- de Notas e Oficial de Protestos de Títulos. da Comarca
nos a' chance de chegar- de Jaraguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da
mos ii velhice. No artigo, l'er, etc,
percebe-se bem a idéia Faz saber a todos quantos' este edital virem que
dos idosos perante os [o- se. acham neste Cartório para protestos os títulos centra:
vens, pois, só eles tem o Augustínho Pereira _ Rua Guarani Açú, s/n _,

direito de decidirem os Guaramírím _ Adalberto Borges _ Rua Ano Bom,
rumos do mundo. É POR s/n _ Corupá _ Avelino Pavanello _ Estrada Ha
ISSO QUE O MUNDO pocuzínho -r- Nesta _ Adilio Joaquim Fernandes
ESTA TAO BÓM.

_ Estrada Guamiranga Km 9 � Guaramírím _ Car-
Não '�. porque uma ge- .105,. Alberto Schiochet _ Estrada Itapocú s/n, Ne- .

ração passou dificuldades reu Ramos _ Nesta _ Diva Moreira de Souza �

que a outra terá que pas- Rua Caries Egel' _ Nesta _ Erivelto Girardi _

sar . pelas mesmas, pois Rua 30t, s/n A/C Weg Máquinas _ Nesta _ Eloi
exist-e uma evolução cres. Mathias _ Rua Rio Cerro I _ Nesta _ Elmo Ma-

.

cente:, Exemplo: ;V.ocê po-] thias ,eRio Cerro I _ Nesta ., Ind, Com. de Confec. '

�� �nao.t�.r ,as�<lsb��. TY . ,Nasc}1�il!e J,.td.a ... -. _Ru,a ClaIé!" Hermann. s/n, -c- •

q�an�<? Cml�?a (n�.e ,��' '
... 9)rt1p� � 1ÇI1:1be!'t ..I�litz�e (_:_. .Rua' f,5 .de 'Julho 203

"

VIam Tvs},:.�· que _�lgmfl-,' Cerüpá � Kumbert Klitzke':;_ ,fiM 25 de Julho 263"
ca qu� �u ,!llho nao p�s· Reinoldo Rau _ Nesta _ Lorival Guin� Mecân'ica'
sa a�slstlr. Um cert.<? dia,

.

'

..

Isab�l F. 'Ind. _ Rua Felipe Schmidt s/n _ Corupá
em �·,temp�(),.�m J�vem' c'_-Transport: 'Marquardt Lt<:Ia �' Estra:da 'Rioc da
expo� suas �deLas diante Lu� s/n _ Nesta _ Vergilio de Luca _ Rua Join
de dIversos Idosos, e ·pac viHe .."Fundos'_: Nesta _ Wá:lm'Or Horiano _:. Rua
rece que t�dos concor- Daniel _Rumpel, s/n _ Nesta _ Wanda Gurske

daraIll co� os �en�ame:r:- ..

' Hac�l:>ar�h ::-- R�a �il;�inho. d_q... }10rro _ Corupá.
tos deste _jovem. AI nota- L,; como' os ditos deVedoreS 'nãQ fõi'aril encontraãós

.

mos' ql:'r�'ne� t?dos os. jo, � ou' se recusaram a aCeitar a devida intimação, faz p91
.

vens sao tao mexpenen- Intermédio do presente edital para que os mesmos com- ,

les como se falam". f1ary::çam neste Cartório, ná Rua Artur Müller 78 no'
praz.a "

da .Iei a fim de ljqqidar o seu débito �u
.

;ntão
Ass; Jóvem Pensante. dar razãe por que o. não faz. sob pena 'de serem os referi

dO$ títulos protestados na forma da lei, etc.

IHIJaraguá do Sul, 22 de maio de 1986.
Aurea Miißer Grubba. Tabeliã de Notas e

..)ficial de Protestos de Títulos da Comarca de J:OO. SulClínica
.

Velerinária
SCHWElTZER

(f
"

DR. WALDEMAR SCHWElTZER
Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias,. vacinações,

raio x, internamentos" boUtique.
Rua Jolnvllle, nf] .1.178 (em frente ao Supermerêado Breithaupt)

�
Fone 72-0919 - Jaraguã do Sul. Santa Catarina.

----�

Sorvetes

;,�.

PINGUIM

tORREIO 1)'0 POV'O
--�----------------------------------------------------

ROTARIO
,

ro..Meia·-Cioco.
INSTALAÇÃO DE
COORDEN�RIAS
NOS DISSTRITOS 467

e 468

Em fins de abril ocor
reu em Porto Alegre a

solene instalação das
Coordenadorias dos Dis.
tritos 46.7 e 468, duran
te três días de intenso

trabalho, com o compa
recimento de Eliane
Pinto de Siqueira, Co

ordenadora Nacional e

Elke Willecke, Vice
Coordenadora Nacio

nal, Setor "E", e Nair
Mariani Maciel, Coor
denadora do Distrito
465. A recepção coube
à equipa da Casa da
Amizade de Porto Ale

gre, sob a batuta de
Norma Rossi. As Co
ordenadorias e 1 e ít a s:

Distrito 467 _ KATY
FAGUNDES DA SILVA;
la. Vice NORMA ROS
SI e 2a. Vice TEREZI
NHA ,GOBATTO; Dis
trito

.

468 _ ORIETA
ESTELLA MADALOS
SO; la. Vice GENTlU
NA EBERLE e 2a. Vice
MARINHA GARCIA.
Para o Dia das Mães

a Coordenadora Nair
Mariani oMaciel escre

veu' úÍn .tocente artigo,
abordando o significado
da mãe que ela intitu-
.lou: c "MÄE anjo de
candura".

:e.YS..Maio/(J6.

08 MOTO
,
,Ano 1985, em ótimo ·estado.

uis Paúlo, no periodo da manhã,
s, ,pelo fone 72-0155.

.

,

\
.

,7.30h. _ Santa Luzia 9h. -----------------------.

- São João tO.30h. _ SS.
Trindade tOh. (festa).
Esc. Cristina Marcatto

. (Jguá Esquerdo) tOh. _

"" 14.00h (festa) 8-_12h. - Curso de

ração a� nPrepaEd�af.ç�o cao. casamento

Ed'f').,'
o llClO nsto Rei.

lIdO

CONVITE PARA MISSA DE 79 DIA E
·AGRADECIMENTO

Mie, Esposa, Irmãos, Cunhados e Sobrinhos
do inesquedvel e sempre lembrado

.

LANDOALD JOS� TEPASS�
tragicamente faleclrc:to em 18 do corrente em

Guaramirlm a08 32 anos de idade, convidam pa
rentes, amigos e pessoas de suas relações, para a

Missa de 79 Dia que será celebrada neste sábado,
24 de maio, às 19 horas, na Igreja Matriz Senhor

.

Bom Jesus de Guaramirim. Aproveitam a opor
tunidade para agradecer smcerameate todo o ca

rinho
.

e sol1daried.ade recebidos por parte de to

dos, em especial ao Padre Lino Mees, parentes,
amigos e vizinhos, que enviaram flores e coroas

e que acompanharam o féretro até o Cemitério

Municipal, associando-se à dor da fam1l1a enlu
tada.

. '

·,t�' .'
r

Guaramlrlm, 21 de maio de 1986

BEIRA RIO CLUBE DE -
.

CAMPO
EDITAL DE CONVOCAÇÄO

,Pelo presente edital, fi- vocação ou às 20:00'
cam convocados. 10d9s hori,t,s epi segunda CO!!:" Dia 24-
os assoc(ados do Beir� vocação com qualquer Curso de
Rio Clube de Campo, a número de sócios pre- casamento
fim de se reunirem em sentes pélra delibera- . Cristo R'
Assembléia Geral Ex- rem sobre o seguinte ,Missas-traol'dinária, em sua ORDEM' DO DIA: ·tevão 16,
sede social, sito a Rua 1) _ Fixação ida Taxa Santa C
Walter Breithaupt n� de MaDutençãó-Mensa- "pela 55,
85, nesta cidade, à rea- lidades pa·ra o perio,do )festa)
I1zar-se, no qia 28 de Julho/86 à Fevereiro de cisco' 19b,
Maio de' 1986, as 19:'30 8'1; 1_ N.S. A
horas em primeira COD- 2) _ Assuntos idiiVersos: 'Dia 2S -

Jàraguá do Sul, 15 de Maio de 1986. I 7btriz .

�

DEVANIR DANNA
1 São Jud�

Presidente do Conselho Deliberativo. 'tovão 8b,
l

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA CULTO

A familla ido saudoso e sempre lembrado

WILLIBALDT LAUBE
agradece sensibll1zada ao carinho. dos parentes"
amigos e vizinhos que manifestaram seu pesar
pela perda irreparável deste ente querido, en

viando também flores, coroas e cartões e que
acompanharam o cortejo fúnebre ao Cemitério de
Rio Cerro II. De modo especial agradecem à mé·
dica Nanci Barbi, ao Pastor Guen�her Rueckert
pelas palavras confortadoras, aos coveiros e a co

munidade de Rio Cerro II.
Outrossím, convida para o Culto que será cele
brado na Igreja Evangél1ca de Confissão Lute
rana, Centro, no dia 8 de junho, às 8h30min.

_ Jaraguá do Sul, 20 de malo de 1986

AGRADECIMENTO E CONVITE
,

'A famíii�"�nlutada de 'EDMUNDO EMMEN
DÖRFER e de MARIA AI)�LIA 'DE BORBA
EMMENDORFER, agradecem os votos de pêsar'
recebidos' pelo falecimento de seu filho e esposo

MARCIO EMMJ3NDORFER,
e convidam para a missa de sétfmo dia, a rea.'
ltzar-se neste sábado, dia 24, de maio, às 17 horas,
na Capela 'do Hospital São José de Jaraguá do Sul.

Jaraguá do Sul, 24 de maio de 1986

Posto de Vendas MarcaUo
Chapéus, bonés vizeiras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.
Em frente à fábrica. _ Amplo estacionamento.

Confecções Sueli Lida
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a mais variada coleçio de inveTllp, aproveitando
as vantagens do preço e crediário Suel1

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

F. 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC. ,
.

Loja 2 Rua, Reinoldo Rau, nO 530 _ F. 12-29il -:-

Jaraguá do Sul _ SC.
.,

- 1 terreno C/420m2, na rua 25 de Julbo, fundos

Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 63) � Portal de Jaraguâ. do F6rum.
.

__________-'-- .1_._k'_·O_f_··__.----,....,.,.I' R. João Píccoli, 104- fone 72-2117 - Jaraguá do Sul

- -_ --"-- : -_- . __ " -...,- ..

Dê fiores a quem você ama. Decorações
de Igreja e wlo, buquês, arranjOs, plantas

ornamentais, com entrega a domíeíhu, Atendlmen
lo por profissional no ramo.

Casa das Flores
Rua Remoido Rau 606 _ Ediftcio Santa Terezinha,

eaquina com Rua Joio Pl�.

Ö f\fEllIOR DESTE VERÃO

Sabor, pureza e qualidade. SirVa-se à vontade tómando
sorvetes e picolés "Pinguim", em vários sabores.

remos também, gélo.
Rua AD.gelo Rubini, .1t19 - Barra do Rio Cerro (fÜlldos
do Sup. Benthie�), - Fone 72�2181. '- Jaraguá do' Sul.

.,.....,...�---

I

e
' PERSIIIIS • 801 • ESQ. DE ILUMINIO ...,

� . R!o!L!!jAft�!�sc• "'- FONE:(Ot73I72... .•

Persianas horizontais e verticais,
box para banheiros,

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

Consulte-nosl Fone 12-0995

Folo Cenler Lida.
Agora sob nova direçio

Revele seuftlme a cores e ganhe desconto de 30%
maís uma ampliação d� 20x25 e um álbum como

brinde.

Foto . Center - Galer-ia Dom Francisco - Sala 05

SUBA NA HONDA

CHE GOU A

CONCESsIONÁRIA BONDA DA REGIÃO. CO
MSRCIO DE MOTOS, ASSISTeNCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA.-WAY.

ENTRE NB&I'A H O N D A DA MENEGOrri
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.

Rua Adélia Fischer, 239 (Rodovia BR--280)
Feme 72-29�. _ Jaraguá do Sul ._ SC.

IIiTERIMOYEIS
'

In,termediária' de
Imóveis Ltda.

IMÓVEIS A VENDA
- 1 casa com 200m2 de fino acabamento na rua

Rio Branco.

-- 1 casa c/330m2, terreno de 900m2, flno acaba
mento, próximo do Supermercado Riachuelo.

- 1 terreno c/300m2 próximo ao asfalto da rua

Jolnvllle.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO PO'VO

Compre seus materiais de construção na

Arte Laje Jaragná
Mate'tia1s de construção e telhas coloniais direto da CerAmica,Vila Rica.

Aquecedor Solar. da. Funilaria Jaraguä.

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

Temos ó mllbor e. um bom preço, ,

Rua Expedicionário AntOnio G-arlos Pe_rreira 850 ..:., Pones 72-1011,

'12:-23.34 ,e, 72,,1292 _ Jaraguji do SuLSC.
----------------------------.--------�--- ------�------�------------I
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'
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Herdeiros
27. AS IRMÄS CATEQUISTAS DE SANTA LUZIA

(I) _,Em 1941, o professor era o sr. José Domingos Pe�
reíra, ft,I.., comunidade não assimilou. seu je,to 'de ser "�,-'''�
de educar. Houve reclamações por parte 40�. aíunos e" '-'",

reação, dos pais. A diretoria de então tentou dialogaI; ,

mas ficava pior; houve até provocações. "Numa certa. ::;
manhã o professor sumiu sem avisar ninguém, deíxan-.

'

do dividas com todo mundo, A escola ficou sem pro-
.

.:
fessor. Foi então que venceu" a "velha idéia" .de tra�� .-:;;
zer para cá as Irmãs de Rodeio.

.

" . ;;,:. �''ii'l.J
Pôrmeu-se. uma comissão, para ír procurilr. ,as J�,:,." 'li'

mäs, Desta comissão participaram os ,senhores Germ,a;-:,:çç�
no Gascho, Ezelino Rosá, Vergilio Morettí ,e José se,; ,;.,:;
vegnani, que conhecia muito bem o trabalho delas, � �';
onde moravam. O pedido foi aceito e a comissão vol-

tau feliz; mas as religiosas poderiam vir somente maís

tarde, já que havia muitos pedídos pela frellte. N.0: .':411
lugar de Jösé Domíngos, assumiu o professorLuíz AYc:; ;' [}1
roso, que em 1950 entregou solenemente o' ca��o par� ':,
o professor Alberto Tomelin. Este ficou aqui, apem,ls'Jl"';
um ano. Mas o diálogo entre as relígíosas e;a direto- ,,"�j
ria não parou. O' povo até comentava com "certa in;
'Veja" que Rio Cerro e Rio Branco j� teriam destas re-'.
ligtosas"...

. ,

.

._.
.

• .. '

. � :'\' Pt

Chegou o ano de 1951. Para o inicio das aulas che-, .>;'
garam três religiosas sem ninguém esperar. Foi um" i

alvoroço. Como alojá-las? Foi .um "corre-corre dana-
I

do." Todas as Iamílías dividiram com elas seus möveís,
panelas, pratos, talheres, comida, galinhas, ovos e le�
gumes. Parecia uma campanha para os flagelados. Che�' 'd
garam somente com as roupas. Mas, todos se sentíam '. ,;"';
felizes com aquele presente, "

.

_'

, '",
' '

•.
, • _' l:.

� '� 'o. ;J

As religiosas se instalaram numa mela-água a()f;·��:f,
fundos da velha escola, mas dormiam no sótão,porque " ��.
Unham medo de dormir em baixo. Na porta que ia da ,..i,

sala de aula para a sala delas, haviam dízeres, em :�i,
cartoUna: "Clausura". Logo na primeira aúla elas ex- .' :',",

,

,

," '�D
plicaram o que significava: "Se entrar aqui é pecado";" .',
Pediram também para nínguém maís subir ii éscad� '�, "�
para o sótão. No dia seguinte à chegada, a Irmã Supe- : <, :�
ríora OUvia Paterno voltou, para Rodeio; deixando a<l41"",:::'2
as Irmãs Anida Meneghelli ,e Therezínha Pranzöí. N�-/'::;':i
quele mesmo dia iniciaram-se as matriculas e' as mães

. "a
voltavam para casa exclamando�: "Oue belle 'que léH': J��
Que bonasse que Ie ghe sonl". A chegada delas foi um

'

"advento feliz" para o lugar. Esta felicidade' aumentou
com a Chegada primeiro da asptraute Anita e depols,_-_.:
com aquela das Irmãs Florentina Borget e Maria Ví
cenzi.

A comunidade agradecida por tudo isso e sentín
do as necessidades delas, tratou logo de dar-lhes mais", ..

conforto. Dai começou a construir a casa ao lado' da' 7: "I.
igreja, onde residia a Márcia Gumz. A obra" foi' con-' j" lo

cluída em 1952 e foi habitada em 1953. Todos. ajuda-- �,

ram er em 1965, a comunidade ergueu o prédio atual,
onde se encontram, Tudo isto foi feito pelos "duque
ses" para mostrar uma gratidão para com aquelas que
vieram de longe .alívíer seus sotrímentos e apoptar uma
esperança' nesta "ducado. abandonado". Veja, a lis
ta daquelas mulheres fortes (publíceda edição passada]
e sua maravilhosa" obra operada pelo poder de Deus
"com ii. humildade de São Francisco de Assis.

1- ..•..• .•

Oficina .. MeQânica TIBERIO Ltda.'

, ,
,

:,. ...
, ... ,

Rua Leopoldo �M�lheiro n, �1 ,,,:,:,.r�:u�e�_n-!Ó59' _ Jaraguá do Sul _ SC,

Serviços ,9� .)atê!ria, pintura, polimentos ,:�m todas as linhas de carros-panseio
•• ',' 0_.

• �.

i!-�'('Ívlbtores à base de troca com �ar.i' tia de 20,000 km
• I'· "'-=

,

'
.

'

,'. _,' �

Retifica 'de,m:btpres! ieg,uJagem, rev sões e demais,_-s iespeciali�ados
J o;':. �'

_', _;, " ; 0' "

• • •

��: -,

f<.: .i �
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Fundado em 10 maio 1919. CCC 84.436.591/0001-34.
DIretor: EqIuIo Victor SelulUtcsel - Jom.Pro,..,....... _�
�9 7'J1) e Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca-

,

tarina. Redator:FI''rlo José Brugoago • DRT-SC n9 214/
84. Repórter: YVODDe A.S. Gonçalves - DRT-SC n9
219/84. Redqlo Admbdstração e PubUcldade: Rua C0-
ronel Procópio Gomes de Oliveira, n9 290 - Çx.Pos
W, '19 - Fone 7�-OO91 - 89.250-Jaraguá do Sul-SC

Impresso nas oftclnas 48 Organização
Cont4bil uA Comercial" S/C Ltda.

Assinatura para lareguA do Sul •••••••• Cz$ 100,00
Outras cidades •• ii'. • • • • • • • • • • • • • • • • Cz$ l'30J)O
Número AvuJsc> Cz$ 1,50
t-lúmero Atrasado , .. Cz$ 2,.
Representantes, credenclados: Pereira de Souza &Cia.
trda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda, e Pro

pal 'Propaganda Represen� Ltda.
Este Jomal 6 associado • ADJORl/SC e ABRAJORI.

Helojoaria 'AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

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

REWJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

.Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para t�as as finalidades

Agóra tamb6m aquecedores a

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Rel6gios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal.Deodoro, 364-Fone 12-1267

Viação Canarinho' Ltda.
o transporte carinhoso

Pro.grame bem as suas �,agens de .férias e.
recreação. A "Canarinho col�ca. '�, sua dIS

posição os modernos e confortáveís öníbus da sua

frota. Venha conversar conosco. .

Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 72-1422
,Jaraguá do Sul SC.

TUBO DE POLIETILENO
(MANGUEIRA PRETA)

,

TUaoS SANTA HELENA lTDA.

FÁBRICA: RUA JOINVILLE. 1016- FONE (0473) 72'1101

ESCRITÓRIO: RIM CEL PROCÓPIO GOMI'S. 99 - FONE (0473) 72,0066

JARAGUÁ 00 SUL- SC

,F oto L o s s
Fotografias _ equipamentos de eine

feto _ som (II video.
,

�arechal Deodoro �02 Pane 72-0181

liA Hlst6rta de DOIIIIl, geme 010 pode ficar 56 na saudade"

..•HA 20 ANOS

CONFIRi\ i\ HISTÓRIA ...

--Assumia o cargo de Promotor Pú

blico da Comarca o dr. Arí Flaviano
de Macedo, recentemente promovid�
da Comarca de Ibirama para Jaragua
do Sul. O Promotor de Justiça já havia

exercido no Estado diversos cargos

públicos, tendo sido por ��rios anos

Delegado Regiona,l de Polícia d� I.ta- '__ O. prefeito Eugênio Strebe em-,jaí e depoís. também. Promo�or Público, preendía viagem ao altiplano, vísítan-"
em Timbó. A 'imprensa desejava ao dr.

do Rio Negrinho e São Bento do Sul.
Ad uma feliz estada em nosso meio, o, Na prímeíra acertava a vinda de Car
que, realmente aconteceu.

ros Tanques do Sç RCC lá sediado,
constituindo-se os carros de combate

__ Um fato curioso verificava-se numa' atração para os festejos. Em São
no município de Getúlio Vargas. Rio Bento do Sul o ponto alto foi ° acerto.

Grande dé Sul. Realizava-se num do- sem ônus para as comissões, de Uma

mingo daqueles uma partida de fute- banda típica do município que iria

bol,
.

VUa Ipíranga. com um clube apresen�ar-se. em retretas na Praça do

de�"'V�:>Êng. Luiz Englert, quando um - Expedícionárlo, o que, de fato, aconte

aparelho "teca-teca" sobrevoa aloca 1 _ ceu é com grande sucesso.

f'tt, ...,...,

..•HA '40 ANOS

-,-'_ Uma curiosa nota era publica
da na imprensa local: UFoi roubada
uma bicicleta marca Wanderer, qua
dro N. 1091442, chapa 656, na noite 40
día 27, a referida bicicleta estava en

costada no salão eine Buhr, O gatuno
se não quizer ser denunciado, queira
ter a bondade de encostá-la no local
de onde a roubou". Será que ela vol
tou com um convite desses?

_- O Ten. Cel. Olímpio Mourão
Filho Chefe da 16a. Circunscrição de
Rec�tamento, em Florianópolis,. em
fins de abril de 1946, fazia publicar
Declaração �e InsubmiSSO, da Convo
cação da classe de 1925: "São nesta

data declarados insubmissos todos os

cidadãos brasileiros, natos ou natura

lisados, nascidos entre 19 de janeiro a

31 de dezembro (sic) de 1925, classe de

1925,' residentes no território da juris
dição desta Região Militar até as 24

horas do dia 15 de janeiro de 1946". O

negócio era sério e o insubmisso po
.día ser preso e enquadrado no regula-
mento militar, além de ver o sol nas
cer quadrado, privilégio que

. ninguém
queria ter nem sonhando. Aliás, assim

aconteceu com um cidadão da classe
de 1921. nascido em Joinville, mas se

alistara em Curitiba e a Circunscrição
deixou ,de notificar à origem. Assim
estava sendo caçado em Joinville até

que foi desfeita a maçaroca pela CR da
Cidade Sorriso. E o Fritz von Itapocu
.aínde hole sorri da enroscada em que
se metera.

...HA 39 ANOS

-- O Presidente da A.A. Baependí.
Geraldo A. Marquardt e o 1Ç Secretä
río. A.J. Zimmermann, o' conhecido
"Ico", divulgavam o Boletim Semanal
do clube, onde agradeciam o discurso
pronunciado pelo dr. Luiz de Souza e

congratulavam-se com os vencedores
do torneio de tênis.

Barlo de Itapoc1i .

em "rezente", mas tão "raz�nte", por
'que Da ocasião, que a bola fQi cortada
ao meio pela hélice do avião, que con

tra ela se chocou, ao ser fortemente

impulsionada por um jogador, ao exe

cutar 'um "balão". A partida teve que
ser suspensa, por não haver .outra bola

dísponível., Acredite se qui�er!

O Papa Paulo VI nomeava o

monsenhor Honorato Piazera, bispo de
Nova Iguaçu, no Estedo de Rio de Ja
neiro, 'bispo títular de Castello Jabar
e coadjutor, com direito à sucessão do

bispo de Lajes" d. frei Daniel Hostín, '

OPM, no Estado de Santa Catarina,
Brasil. Monsenhor Honorato Piazera,!
nasceu em Jaraguá do Sul (sq, aos 16
de novembro de 1911, e entrou na Con

gregação do Sagrado Coração de Je
sus ordenando-se aos 30 de novembro,
de '1936. Eleito bispo em 11 de julho
de 1959 e sagrado a 14 de outubro do
mesmo ano, encontra-se desde 1961 em,
Nova Iguaçu. Informava-se que o Bis- ,

po de Lajes, dom frei Daniel Hostín,
de quem foi nomeado coadjutor, tinha
15 anos de idade. Dom Honorato Pia
zera é o Bispo de Lages, desde novem

bro de 1973, quando da morte do seu.
titular, dom frei Daniel Hostin, OFM.

..•HA ,lO ,ANOS

o Vereador José Alberto Klitz

ke, Presidente da Câmara de Vereado
res de Jaraguá do Sul, apresentava
projeto de lei a seus pares, instituind_o
o "Novo Código de Posturas do Muni

cípio de Jaraguá do Sul", contendo
228 artigos, em livreto com 45 páginas.
O novo Código após sua aprovação,
viria substítuír o anterior, datado de
1948.

Era flagrante o interesse deIllons
trado pelos jaraguaenses, no sentido
do embelezamento de nossa urbe. Ca
sas comerciais, residências, jardins,
muros e calçadas, além da limpeza de
terrenos baldios, recebiam melhoramen
tos, o que tornava Jaraguá uma cida
de mais bonita para a recepção dos vi
sitantes qua aqui aportavam nos feste

jos do ANO CEM, de 24 de julho a 19
de agosto de 1976.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I

-.

-;,
.

Jaraguá' dá' Sul - Semana de 24 a 30/mBtoj86 '

- ...._��:".;.-:::..,.;;.,....,,.;,,._,.,,.,,.,,..-.........------------------:-

FURGO,ES, FURGÖ.I:!S lSOTÉRMICOS, E,FRIGORtFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua -Dr: EDJ:ico Fermi, -H3 � :fone 72-107'7

-

.'

,-,_ .

. � ... �

'-t... _.�'

Eletrôníco
,*�,,�,;,i,%�\o-�,;MENDONCA'

. ASSISTl3NCIA TV, viDEO CASSETE E
-' , .

"
"

-, VIDEO GAME
.... �
';

i
, Posto 'autorizado video game Dactar

_

e Dlsmae,
Transcodííícação de vídeos importados.
Rua João Marcatlo, 179 - Fone 72-2128

Jaraguä do Sul.

o homem e a mulher de bom gosto encon-
tram sempre o melhor em calçados, tênis, con
fecções e calças US-TOP. A mamãe e a noiva tam
bém têm 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 espectes e visite'· a

A rota da malha

K o X I' X o

" NÓS temos:tudo -.
-"", "

-

<d;
:

'
.

t' d'
.... .

:.".� "

';-;_" �'
•

�
,'_;., y_'

'

a linha Chevrolet86..

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

Bordados e Confecções A' 8-
Rua 28 de Agosto, 2117 _ Fone 13-0363

Guatamirim
Solicite a visita das nossas vendedoras ..

Conheça a linhaChevrolef 86; a mais completa domercado. ._
Nós temos o carro que você n�ita para preencher as suas exigências. .'

'

Seja Monza, Caravan, Opala, Diplomata, Chevette ou'Milraj6, 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 Chevrqlet 86,

I
-----------------------------------------

Emmendörfer ·Comércio' de, Velculo.s' ltda.
Ãv. Mal. DfOodoro,557 - :FoneS,72,0655 e 72·0060 - Jarailuii do Sul:SC

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas mãos de um
. profissional
POtl.MENTOS

"

..

'<;O..�,..I".LÇlvq.g!�, limpeza .de
tetos e- estofamentos.

.... .... \�

, Rua CeI: Procópio Gomes de Olíveíra, 227 ','
.c_

,
'"

Jaráguã do-surrsC'
.. "," � -, ;•.... -r ,

, ,,' -f'�' c. Máqull:1as- e ,Equi:pan'lento�Lpara 'Escrltóriosc'c, ": -

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,
máquinas 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.
.Coqstilte-nos pelo Fone 72-1·492 ou na Rua Ve
nâneío da Silva Porto, 353. - Jaraguá do Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MareaHo é Sanla 'Calarina' na Olilpíada- lacioaal '

.' O Sesi de Santa Catari
,

lla 'já> tem definido Os re-

, 'presentantes estaduais pa-.
:.ra a 3a. Olimpíada Nacío
.nal do Sesi, que aconte
cerá em Blumenau no pe
ríodo de 19 a 24 de julho.
Após as disputas· regio
nais, a definição dos re
pr�sentantes aconteceu no

finaLde..:..semána, em FIo

tianópolis, onde na moda
üdade 'de futebol de cani
'pi;>; a Marcatto, de Jara-

\
.

.gM do Sul, conquistou
,btilhantemente o' título

L I l-E R I L-

sesiano catarinense.

Na faSe regional, días
26 e 21 de abril, em Blu
menau, a Marcatto derro
tou a Hering por 3 a 1 e

a Metalúrgica Fischer, por
3 a O e, na Capital, no sá
bado, venceu a Embraco,
hO, e a Cerâmica' Porto
Belo,·3xO, obtendo o título
estadual. Para a eonquís
ta, utilizou-se' dos atletas
Wilfrit, Gilmar, Celso:
Adirson, Mio, Tino, Amau- •

ry, Laci, Pomerode, La
ranja, Assunção, Mauri
cio, Cutelo, Toninha, Gil
son, Pio, Clóvis e Wal
mir. O diretor'. esportivo
e chefe da. delegação foi ,

Joaquim Pedrotti,. treina
dor Chimbica, - supervísor
Téte, massagista Sabiá

roupeiro Juvenal e rela

ções públicas Carlos Aze-

decisão
A decisão do primeiro

turno do Campeonato Cita
dino de Futebol de Salão,
Copa Ypíranga/Breíthaupt.
não aconteceu na última

. sexta-feira, conforme o

anunciado, em' função de

problemas surgidos à últi
ma hora. E também o se

gundo turno não foi ini
ciado ontem à noite, de
acordo com o' previsto, não
havendo datas definidas
para tal, segundo infor

mações do presidente. Sér,
gio Kuchenbecker, no

do satonismo
meio desta semana. Á Tg:"
dada que abrírá o retur
no "tem' 'programadas es

partidas' entra Juventus x

Urbano e Jaraguá Fabril x
Rio Molha.

Ontem, sexta-feira, o Gi
násio Artur Müller, aco

lheu 'um ,grande público
para assístír a

.

partida ,en
tre Jaraguá Fabril e Per
digão (Videira), que teve
na prelímínar Mirtes 'x

Seleçã9 _Bancária. de Join
ville.

Estadual .de AtletislD'o em Criciúma

I Iradição da Espírilô Santo· '

Assim é que, agora, o

tiro, que temporariamente

é. feito com armas de pres
são e o bolão se juntaram
para uma festa comum,
'conferindo um colorido
todo especial aos diversos

grupos que marcham rui
dosamente pelas príncí
pais ruas da cidade, anun
ciando as majestades (ra
inhas, reis, princesas e ca

valheiros) 'que," deverão
reinar nó seu �spOite::por
Um ano; o encerramento
dos festejos se dá pela
premiação dos vitoriosos
e um animado baile de
amanhecer.
Os graudes vitoriosos

deste ano, foram os se·

guíntes: Tiro' .... rei 'Viro
Walz, 19 cavo Orlando de
Oliveira e '}.9 ÓlV. Adal
berto Jacobi; 'rainha _

Marisa L. Klein, Ia. prin
cesa Josaní Buchmann e

2a. prínc, �éri Buhl
mann. Bolão 23 _ reíLín
coln Ristow, 19 ·cav. José
Cildo Kuhn e 29 cavo Hi
lário . Müller; raínha r

c,

Edla Kuchenbecker, la.

princ. Beatriz Leitzke e 2a.

prínc. Grete Rístow, Bo
Ião 16 em _ rei- Haroldo
Güths, 19 cavo José Cildo
Kuhn e 29 cavalheiro
Wolfgang Riedtman; ra-.

inha _ Edir Brandenburg ,

la. princesa, Traudi Hens
ehel e 2a. princesa Mirian
Kuehenbecker.

Clássicos movimentam o "1.Iaranlo" ,

Chave A � Garíbaldí x
Aváí e Alvorada x Guara'
ni; Chave B _'São Luis x
VitÓria, Ainéric�' x ,Aliàn
Ça e Malvice 'x' Francisco
de Paula.

A segurída rodada do

C�m:peoIiato_ da 2a. Divi
são da Liga Jaraguaense
de Futebol, assim como o

de Aspirantes, que con e

paralelo, apresentou no

domingo os seguintes re

sy.ltadQs: Aliança lxl Mál- 'CLASSICq NA B1\.,RRA ,',
'viCe (OxO hos aspirantes), -, "

.Francisco de Paula lx2 , No _ 'enc_erramento do
São Luiz (Ox2), Ponte Pre- , primeiro turno do Torneio
,ta 3x2 Avai (lxl);' Améri� "Alberto Tarant.o", dois
'ca 2x1' V1tóltà é: Guarani clássicos 'mo\4rrientàrão a

2xl ,Grêmio Gariqaldi (lx rodada: . Botafa'go 'x cihz
2), Uma nova rodada, a de Malta, na Barra do Rio
terceira do' segundo turno Cerro ê XV de Novembro
acontecerá n�ste domingo: x D. Pedro, em Corupá.' ,

�
..

.
-------t'

,JUDOCAS OB'nM BONS, RESULTADOS.
'coln Menel, no pe$o-,pe
sMó",ficou, com _ã se�:
da oolocaç�o. Na catego
ria Infanto-Juvenil "!B':,'
Eduardo Neves sagrou-se
vice-campeão no meio
médio e Mauro Mahfud
obteve o primeiro lugar
no peso-pesado.

..:.....: Com a partícípação
d�' treze equipes, inicia

se neste sábado, o VI Tor

neío
'

Interno de Futebol

'SUíço do C.A. Baependi,
'Troféu Arno Henschel.
Com partidas sempre aos

sábados, a tabela marca

Ad- dpara os campos 1, e 2, às Ia a
14h Arsepum x Tricolor e

:í3a.nco do Brasil x Beira
Rlo; 15h -:", Cantarera ,

x

".:Jalraguá',Fabril e Mettes x
'Kaya,

,.

e, às 16h � Zeppe
Jih')t Pinguela e Quaren-
tões x Misto Quente.

"
''''_ Foi encerrada a pri

meira filse do Toritéio';de
Bocha da Arsepum, no

"� a r que Agropecuário,
classificando as 45 equí-
'p�. AS partidas da pró
xima semana "serão: día

27 _ Morettí Jordan X Ro

berto Bíson! e Os Tarta

r�,gas li l?estoca
.

Pérola;
dia 28 _ Móveis Spézia x

Transp. Maestri e Ind.
Reunidas x Mad. Rio Mo

lha: lC:\ia 29- _ Seara x Flu

minense e Arte Càlha x

Armalwee e, dia 30 _ Co- O atletismo de Jaraguá
lor Tintas x Eletrocar e . do Sul está representado
"Bzio Spézia x Rua Join- em Criciúma, no IX Cam

\tílle.' péinato 'Estadual' de AUe
- ._ 'PI'omovido pela Li- tismo Adulto, de 23 a 25

ga Joinvilense de Futebol de maiê. A deleg.a<:ão
de Salão, foi encerrado o .DME/Dàlcélis, que tem co-

,

-'--Torneio dos 'Campeões, m. mo técnieo e chefe da de

última semana, em Join-, legação o prof,essor José

ville: Ma' decisão' do títu-
>,

Augusto CaglionL. é for

lo, a Tigre derrotou. a Ca- mada dos seguintes aHe
,sás da -Água por 5 a' 3, tas:· Cornélia . Holzinger
'él\<fUant9 que pela disp�ta (100 e 400m c/bafreiras},
do terceiro lugar, a_ Mu- Dulcemar Fagundes {200 �

tés (Seleção de J�raguá)
venceu o Besc 'por 2 a O,

gois de Juquinha.
',.:_ Para comemorar o

seu jubileu de, prata de
. fundação (25 anos), a As

sudação Atlética Banco

do Brasll programou para
os meses de j:ulho e agos
to, a Olimpiada do Jubi

.léu de Pràta, envolvli'.ndo
os funcionários do banco
e Idependentes, ein' dispu
ta de 19 modalidades. A
data da comemoração ju
bilar será em' novembro. -

A éqUi� de jucJô Kohl
bach/DME/C.A. Baependi,
comandada pelo professor

'I d d d Y d'·' Sílvio Acácio Borges, par-
ova ro a a-

.

o arzeaot ollngo 'ticipou 'no final-de-semana
passado,' em São FranCis
co· do Sul. do Campeona
to E'Stadual Regional .In
fanto-Juvenil "A" e "B",
para' judocas de 11 a 14
anos. Na categoria lnfau- Neste, final-de-sem�na,
to-Juvenil "A", Wilmar, em Joinvill�, acqnteee"'O
BeirãO Júnior foi -o camt Campeonato Estadual: ,R€�

, peã0 �no peso médio e' tli- g.ional Mirim -e: InfanHL
dano Camargo·.o ,�vicé- enyo�vendp, juqQças c;le.:.;?
campeão; Adriano' Cha- a 10 anos. De JaraguA' do

,
ves, ,no meio-pesq,do foi o Sul competirão cerca de

, terç�iio colocado � LiÍl_�_. quinZe gàrotos.

A quinta rodada do

Campeonato Varzeano de
Futebol, da DME, apresen
tou no dia 18, no Estádio
do João Pessoa, em Itapo
cuzinho 'os resultados _

Armalwe.e Ox4 Indepen
dente, Continental lx2

Bangu, Vitória OxO Satur

no, Vila Rau 1x2 Canari

riho, Pinheiros ·Oxw 01a
r;.a e Helgarnar Ox1 . Fi-

vedo. .�, Mai$ uma vez se cum-

.Laranja e Pomerode to- príu a tradição do Espiri
ram os artíheíros, com 3 to Santo . O Clube Atlétí
gols, Cutelo 2, Amaury, co Baependt se perde no

Tino e Laci, 1 gol cada passado de quase oitenta

qual. A "Marcatto vai, anos, onde Q Germania e

agora, intensificar os pre- a Sociedade de Atiradores

"peretívos com vistas à "Jaraguà" ja adstravam

Olimpíada Nacional e de- seus sóçíos no espçrte do
verá retorcer. a' equípe tiro real, nas distâncias de
com .novoe. atletas, .'� <la 5O"e 150 metros, S, pois,
Embraco e: da Hering. .0 desd� 'aquela .remota épo
-seu

:

prímeíro : adversérío. ca que enualmente o, clu

logo após o cerimonial de be sai pelas ruas 'c\a cída

abertura da Olimpíada, dia de, lembràndo os antigos
19 de julho, Será o repte- "Schuetzenfest", �'Festa
sentante .do Ceará) com dos Atiradores, por oca

transmíssão direta para to- sião da Festa do Divino
do o Brasil da Rede 010- Espírito,Santo.

.

bo. Também a' TV Cultu- A índustrralízação cres.

ra dev-erá transmitir
'

a cente acabou com às se

abertura e os principais gundas-feiras de páscoa e

jogos da Olimpíada, nota- . espirito santo e é, por ís
damente aqueies que' en- so, que as marchas se rea

volvam equipes de_ Santa Iízam aos sébados e' não
Catarina. no domingo, como: era an

tigamente. A economia
também exerceu forte in
fluência nos esportes. Du
rante muitos anos a Fes
ta de·Atiradores �e realí-
1,aVá no Espirita 'Santo e

a Festa do' Bolão, outro
esporte que reúne' muitos
aficcionados, era realiza
do no dia 15 de novembro;
data da fundação <Ja C. A.
Baependi.

400m rasos), Ademir Roes
ler (400m rasos, 400m eI
barreiras e' revezamento

4xl00); , Waldir (iiese' 'e
Carlos'· Henríque de Mi
randa (nOlll - c/barteiras e

4x.100m), Sérgio A. Mar
tins (100 e··20Om rasos e

4x10Om), Almir.' RoeslE;!r
(200 e 400in, rasos)" Valmir
Oestereich (40Om c/barrei
ras) e Antônio S.M." for
�s (800 e' 1.500 metros).

gueirense. A prórima ro

dada, neste ,domingo, dia
.25, no mesmo local. mar

cá para as 9h'_ .ouro Ver
de. JÇ S. Antônio, lOh
Juventudé. x Cantareira,
11h _ Colurn-pia x Santa
Luzia, -14h -_, Figueirense
x' Canàrinho, 15h _:_ Olaria
x li��mar � 16h _ Pi

_jijt�iirriinado) x Vila

Rau..
.
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Pesquisa revela muitas vagas nas BR· 280-, plderá receber
-

reeapealeafa
-

-

até :a' 101
empresas
A AssQCiação Comercial

e fudustdál está' levantan
do dados é tabulando os

números que retratam a

situação de emprego .em

Jaraguádo Sul. Num uni
verso de 638 empresas
computadas, com 14.385
empregados (em 1985 fo
ram apurados 17.489, no

total de 986 empresas). o

número de vagas novas
para este ano era de 2.400.
Faltam computar fichas de
cerca de trezentas empre
sas, dentre elas muitas de

porte. Acredita-sé que as

vagas novas, para 1986,
cheguem a cinco mil.
Outros' dâdos interes

santes do munícípíç, acer
ca do consumo de energia
elétrica. O consumo resi-'
dencíal. em 84, atingiu a

16.969.018 Kwh e, no ano

passado, 17.48�.141, com

variação positiva de 3.02%.

o consumo comercial foi
de 7�551.268 e 8.847}70"
respectivamente: éoírt aU

mente -de 17.09%; a índus
trial, de 47.931.566' passou
para '52.684.787, ou' seja,
9.91% a maior. O consumo
no meio rural também su

biu 5.40%, isto é. de
3.096.456 kwh para ....

3.263.957. A única que
apresentou consumo nega
tívo, ou seja, menos 2.72%,
iOI a pública, que de
2.478.881 -kwh ein 84 caiu
para 2.413.067 em 1985.

A arrecadação do �CM
de Jaraguä do Sul, qUe em
84 foi de 25.509.788,45
cruzados, no ano passado
atingiu a Cz$ .

129.970.532,60, equivalen
do a um aumento de
409,49%. A' arrecadação
municipal passou de Cz$
5.700.000,00 no ano de
1984 para êz$ 24.000.000,00
no ano que :passou.

'

Ribeirão G,rande oanha-repe[dora IV
Atendendo a uma' antiga

reivindicação, será inau

gurada na manhã deste
sábado, no Ribeirão Gran
de do Norte, uma repeti
dora da RBS-TV Canal 5,
de Joinville, com a pro
gramação da Rede Globo.
onde. o poder público, mu
nicipal investiu Cz$ , ....

60.000,00. No ano passado,
o vereador Almiro Farías
Filho, na Câmara, solici
tou a implantação da re

petidora. em atendimento
a um abaixo-assinado dos
moradores daquela locali
dade, considerando que as

imagens de televisão eram

,péssimas, com rnuítos chu
viscos. A repetidora entra

em. fUncionamento neste

sábadó' e nos -testes expe
'l'imentais acusou Q.JIl sinal
excelente, sintonizado no

canal 6.

Outra boa informação
diz respeito 'a doação, pe
la :tvlialwee. por interfe
rência do vereador Laure
Siebert, de uma área' d.e
terra de 2,485m2, ria, Bar
ra do Rio Cerro, fundös
do salão do Botafogo, des
tinada a, construção do

complexo tntegrado socíal
educacional: creche. posto
de saúde e pré-escolar. Os
recursos para as,. obras.
que somarão entre 700, e
800m2, virão do Prourb,
convênio . que' o. município.
assinará nos próximos díes,

CONSTITutDA A COMISSAO DO

MEIO-AMBIENTE
Através da Portaria 31'/' Oechsler, ela, Asscciação

86" de 20 de maio do cor- Comercial e Industrial Gil
rente, o Prefeito Munící- son Concer, dá Assocíação
pel Durval Vasel designou dos Arquitetos e' Bnge-

. os integrantes da Comissão nheíros : Ingo Paulo Rabi,
Municipal de Defesa do da Associação dos Advo
Meio Ambiente '(COMDE�, gados' Osmar Gractota, da

MA), através' de lista trí- Associação dos Professo

plice, apresentada: pelas res e Educadores Luís Lu

c la s se. s represemtadas. chíhi Filho. da Classe Ja!',..
Seus membros são os se- n.a:lísticà Flávio ·José Brug
guintes: representante do nago e do Clube de Tiro,
Poder Executivo o Coor- Caça .. e Pesca "Marechal
denador Aristides Fans- RodQn", Amadeus Mahfud.
tein, representante da Se- . A instalação e·a feUBião
cretaria de Bem�Estal' So- iBauguriiI' da Comissão
cial Ivàna Bruch, da Se- dar-se-ão no, recinto da
cretaria de Planejamento Câmara de Vereadores, no
Osmar Günther, do Poder d,ia 2 de junho; às 13h30
Judiciário o Promotor da mino Os integrantes' da'
la. Vara Cível. do P0der COMDEMA terão manda
Legislativo' Luís Alberto to de dois anos.

'

Pere tratai- sobre assun

tos relacionados à saúde.
o Superíntendentac .. do

, .Inamps: para Santa -Catan
, na, .Dr, Ricardo Baratieri,
visitou Jaraguá do SQ.l on- .

de contactou com autori
dades munícípaís e c�m
'dingent.es' do Posto de As- Na segunda..feíra.: em

sistência M ed i c a d o Florianópolis, na víagem
Inamps. Baratíeri, na oca-' empreendida pera partící
SIa9, 'informou sobre o pação r de .reuníão do Di
programa Assistência In- retório Regional do PMDB,
tegrada da Saúde. que o prefeito Durval Vasel
dentre as várias finalida- contactou com o' Chefe· do
des, vai possibilitar a lí- 169 Distrito Rodovlário
beração de recursos para Federal, Dr. Arnaldo. Se
os postos de saúde man- veneno de Oliveira ... quan
tidos 'pelo município. do solicitou o recapsamen-
Neste aspecto, aliás, no to dos 29 quilômetros que

mês de abril, o posto de
saúde da Vila Lalau aten
deu 1.959 clientes. dentre
eles 220 consultas, das

quaís 181 médicas e 39 de

enfermagem, 'dispendendo
Cz$ 8.722,4Q em recursos

humanos e Cz$ 911,00 em
recursos materiais: O cus

to de atendimento ,por

OITO MIL AINDA NÃ.O

SE RECAJ:)ASTRARA�
Domingo . cumpriu. - se

uma nova 'etapa, do reca

dastramento éleitoral, on

de os eleitores tiveram

oportunidade de preen
cherem o formulário junto
as seções de origem. No
Estado foram 7.766 postos
e em Jaraguá do' Sul,

.

o

dia nacional do recadas
tramento atendeu 6.812
eleitores e em Corupá 614,
totalizando ' 1.428 na 17a.
Zona Eleitoral. Nesta ,Zo
na, com pouco maís de 31"
mil inscritos. até o dia 20
haviam se recadastrado'
25.114, acreditando-se qUe
falte ainda em

.

torno' de
8 mil' para serem recadas
trados.

. O encerramento ocorre

rá na próxima sexta-feira,
dia 30 de maio, impreteri
velmente. Segundo fonte
do Cartório Eleitoral. nem
todas as seções funciona
ram no domingo, em vista
do não comparecimento
dos mesártos convocados,
assim como. está: havendo
desinteresse dá classe ,po
litica nessa campanha cí
vica, à exceção de pou
cos que têm colaborado.
A preöcupação é a de'

que possa diminuir o nu
mero de eleitores do mu

tücípio e. com iss.o, o pró
prio prestígio eleitoral. Na
semana decisiva, aguarda
se a presença dos retarda
tários, para que se reca

dastrem, sob pena de san

ções e ,de não votar' em
novembro.

E porque ��Ri8 Paulo' Bob'erlo:'Baper ?

pessoa foi dê Cz$ 4.94 e

o maior índice de doenças
díagnosücadas foi a' ver

minose.

RECAPEAMENTO,DA
BRi-280

dividem Jaraguá do Sul da
BR-tOl, da 13R-280. O Che
fe do DRF em 'Santä Cata
rína, deixou transparecer
que exista-a .póssíbäídade
de atendmento e que o

assunto irá a. estudos,
E já na quinta-feira, o

candidato ao governo do
Estado, pelo PMDB. Pedro
Ivo Campos, vísítou em

presários e líderes peeme
debístas, com vistas a 00-
lher subsídios para a mon

tagem do SEm plano de go
verno. A noite foi recep
cionado, com um jantai:' re
servado com as lideranças
do seu partido em Jara-

guâ. ),

grande número de ínte
ressados. Cada qual rece
berá 6.250 quílos. de cal
cáreo, em médla.. corres
pondente a cobertura .de
área de 1,5 - hectare, ou 6
margas.

Diretório ratifica candidatura de DUle
'.'

..

. :1'""

O Diretório Municipal
do PMDB reuniu-se na

noite do dia 15, na Câmara
de Vereadores. para esco
lha da candidatura apoia
da pelo partido' a depu
-tado estadual. Presidida

pelo sr. Ivo Konell e com

a 'presença de oitenta por
cento dos membros do Di

retório; além do deputado
federal Luiz Henrique da
Silveira, foi oficializado o

nome de Ademar Frederi
co Duwe, o único que se

submeteu à votação;
,

A ausência de outras,
candidaturas foi lamentada
por Ivo Konell e pelo pre
feito Durval Vasel. Após
pronunciamentos de inte
grantes do Diretório, o

Camp·anha
32

, candidato Adernar Duwe
pediu o empenho de . to
dos na consecução dos
objetivos e metas traçadas
e. com simplicidade, pro
meteu honestidade e tra- '

, bal�o pela comunidade ja-
-raguaense, .-'
Finalizando, o deputado

Luiz Henrique reportou-se
ao grande feito do PMDB
em Santa ,Catarina ..... às
préyias - qua índícarem o

Candidato a Governador,
afírmando que, [untamen
te com Duwe, caminha em
busca da vitória e' da con
solidação do partido. na
busca de mudanças, de
transformações sociais e de
compromisso com o povo
,e com a verdade.

do' calcáreo B,lenderá
pradutores

\
O Programa'Estadual de

Calcäreo, da Secretaria da
,

Agricultura, que objetive
-o aumento da produção e

produtividade das Iavou
ras das pequenas proprie
dades rurais. pela correção
da acidez do. solo com a

aplicação de calcéreo doa
do 'pelo Governo do Es
tado, irá atender a 32 pro
prietários rurais de Jara

guá do Sul, que ratearam

as duzentas toneladas.des-
.

tinadas ao município. Para
a seleção dos ben.eficiá
rios, f o rmau - s e uma

Comissãoí -integrada pela
Acaresc (Laurinda Goe

dert). Prefeitura (Lorival
Pellin); Sindicato dos Tra
balQadores Rurais . (Geral
do Porath e Hilberta Fritz"

ke) e Cooperativa Itajara
(Ermínio Moretti), Comis
são esta que priorizou os

agricultores pela ordem de
inscrição, considerando o

-e da terra

Diante da procura, a Co
missão Municipal do Cal
cáreo está solicitando a

Secretaria da Agricultura.
paTa que na segunda eta-

.

pa' da campanha, sejam
destinadas mais:. 300 tone
ladas a Ja�aguá do Sul,
J?ara atendimento aos pe
:qjuenos agricultl;nes, con

siderando que a área cul
tival;la do, município, é de'
cerca' e 7.500 hectare�.
Os produtores benefi

ciados 'receberão em ca

sa o calcáreo. haja vista
qUe a municipalidade pre
dispôs-se a custear o tran:;
porte até o destino finÇlI
do produto.

pra terra da, gente
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