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Governador cumpriu programa oficia,1 na" região Filasa elcerra ativi'dades 'sexta-Ieira
Muito embora com atra

so de uma hora, o gover
nador Esperidião Amin

cumpriu na sexta-feira vi
sita oficial ao município
de Schroeder. A comitiva
foi recepcionada no trevo
da BR-280 / SC-416, de
acesso a Schroeder. O pri
meiro ato do governador'
foi o recebimento de pe
dido da direção da Escola

Reunida de Vieiras, para
o início das obras da Es
cola Básica Alvíno Tríbess
e, posteriormente, presidiu
a solenidade de inaugura
ção da SC-416, rodovia'
asfáitica de 5.950 metros, ,

construída com recursos
da Prefeitura de Jaraguá
do' Sul e do Góverno do
Estado, na altura do Super
mercado Costa, em Itapo-

Município investiu 6 mi n,a SC�416
A rodovia JG�-346/SC-

416, de acesso ao munící

pio de Schroede:r, foi mau
gurada no final da tarde
de sexta-feira, '23, em

acontecimento concorrido.
O descerramento da placa
alusiva ao, evento coube
aos prefeitos Durval Vasel
e Aldo Pascld, de Jaraguá
do' Sul' e Schroeder, e ao

ex - governador. Colombo
Salles. Com 5.950 metros
de extensão, a rodovia foi
iniciada na gestão de Vic
tor Bauer, continuada no

início do governo Durval
Vasel e concluída pelo Es
tado, que atendeu solici

tação neste sentido de di

rigentes dos dois' municí
pios.
A municipalidade [ara

guaense investíu Cz$ .- ..

6.389.651,10 a preços atu

ais" no trecho executado
de 2.180 mettos lineares

(implantação e execução),
além de t u b u I a ç ã o

(1.240m) e obras de arte

corrente até a divisa. Com
-

a' Infra-estrutura concluí-

Água:' JS
Um pedido de Cz$ 4 mi

Ihões fOI solicitado ao

Ministro do Desenvolvi
mento Urbano e -Meío
Ambiente, Dení Schwartz,
via Pedro Ivo Campos, pa
ra o município de Jaraguá
do Sul, visando a constru-.

cão do terceiro, reserva

tório na colína Gottlieb
S�e:n (AABB), de 750m�,

para atender prínclpalmcn-

da, coube ao Estado a im

plantação do concreto be
tuminoso usínado a qu�n-.
te (asfalto) de 3,8 quílö
metros, investindo na obra
'Cz$' 4 milhões.

BOLSAS DE ESTUDOS'

Mais de Cz$ 500 mil.
Este o valor que o muni
cípio está, aplicando para
o pagamento de bolsas de

estudos a centenas de alu
nos carentes de colégios
particulares e semínáríos

(onde estudam jaraguaen-
,

ses), este ano" além de uni
versitários. Para alunes

que estudam no Colégio
São Luís (128), o valor das
bolsas atingem a Cz$ ..

217.213,27; para os do Di
vina Providência Cz$ ..

153.000,00; para os do Cen
tro Educacional" Evangéli
co Cz$ 69.641,93 e para
alunös jara-guaenses da Es-

.

cola Apostólica Sagrado
Coração de Jesus (Seminá
rio de Corupá}, Cz$ 13
mil.

pede verb'as ao

Passeio ab,re' a Semana
'do "Meio-Ambiente,

A DIvisão de 'Educação veíre. Domingos Rodrigues
Físiça e Desportos da 19a. da Nova, Ferdinando Pra
Ucre programou para es- dí., Jorge Lacerda, ReiilOl
te domingo, o tradicional do Rau, Procópio Gomes,
Passeío Cíclístíco "Sema- Marechal Floriano, entran
na do Meio Ambiente", do novamente pela Epi
abrindo as comemorações, tácío Pessoa, até o local
'A saída está marcada pa- da largada, completados
ra as 9 horas, do Colégio � os sete quilômetros do
Estadual Abdon Batista, círcuíto. ...

seguindo es partícípantes A participação é livra à'
pela Presidente Epitácio toda' a: .

comunidade ser

Pessoa, Coronel' Bernardo vindo também come forma .»

Grubba, Getúlio' Vargas, de protesto pacífico ante
Marechal Deodoro, Barão a agressão' diária qUe o
do Rio Branco, Coronel meio-ambiente sofre em

Procópio Gomes de Olí- todo o' mundo.

Adesg define ci'cl,o de, palestras

cuzínho, cuja placa foi
descerrada pelos prefeitos
Durval Vaseí e Aldo Pa

sold, além do ex-governa
dor Colombo Machado
Salles.
Junto ao Colégio Miguel

Couto, em Schroeder, fo
ram inauguradas salas de
aula e 'simbolicamente três
outras escolas isoladas do
município, nas quais o Es
tedo teve participação fi
nanceira .Além desta inau

guração, Esperidião entre

gou- o treclro pavimentado
a paralelepípedo, numa ex

tensão de 2.577 metros,
desde a ponta na divisão

Schroeder/Jaragué até v

rio Braço do Sul, onde fo
ram investidos, a preços
atualizados, Cz$ .

1.200.000,00 e, ainda. a

delegacia e cadeia públí
ca, que o município não
dispunha.
Na área ·política, rece

beu diretórios do PDS do
Vale do Itapocu para au

diências. Posteríormente r

o, governador e o ex-de
putado estadual Octacílío
Pedro Ramos foram agra
c.ados pela Câmara de
Vereadores, com o título
de Cidadãos Honorários
de Schroeder , em sessão
solene presidida pelo ve

reador Gregório Alais
Tietz.

A passagem da comiti
va governamental foi en

cerrada com um jantar, no
salão de festas da Igreja
São Wendelino, regiamen
te prestigiado.

Está marcada para a

próxima . sexta-feira, dia
6, o encerramento das ati
vidades da agência do
Banco

.

Mercantil de São
Paulo _ Finasa em Jara
guá do Sul. A partir de
então, todo o movimento
de conta. corrente, em

préstimos e outras operá
ções serão transferídas pa
ra o Uníbanco. Segundo
informações da gerência,
além de Jaraguá do Sul, o

Mercapaulo fechará as

suas agências de Barra
Velha e Penha.
Instalado a menos de

dois anos da Avenida Ge
túlio Vargas, O banco
funcionava com �2 Iunc.o
nános, a maioria dos quais

foram dispensados, per
manecendo o nÚIDeIG mí
ni�o para que as ativi
dades sejam mantidas até
sexta-feira. O pacote eco
nômico e a pressão do go
verno cent:ral sobre os

banqueiros foram alguns
dos fatores que determi
naram a direção do esta
belecimento baneáno a

encerrar as atividades, se

gundo informou-se.
A partir do momento

em que correu notícias do
fechamento da.agência, os
clientes passaram .a .bus
cer esclarecimentos, en

quanto que outros, sem

aguardar explicações, i á
retiraram es seus depósi
tos e demais transações,

nhor Ney Walmor Hüb
ner.

As palestras serão de-
.senvolvtdes às segundas.
terças e quíntas-feíras, das <

19Ja30 às :

21h30, nos me

ses de julho e agosto. O
número de vqgas seré lí
mítado a 100 ou ,HO par
ticipantes e 16 palestran
tes de renoma participarão
do Ciclo. Agora o passo
seguinte será a defíníçãc
da clientela.

te as regiões da rua Join
ville, Vila Baependi, Vila
Lalau e adjacências. O
abastecimento de água do

município é crônico e po
derá entrar em colapso
caso medidas concretas
não sejam tomadas a cur

to prazo, segundo o pre
feito Durval Vasel, que
mostra-Se preocupado com.

Foi acertada esta sema

na, a realização de um

Ciclo'de Palestras da As-

a situação. socíação dos Diplomados
A Estação de Tratamen- da Escola Superior' de

to de AgÜa está 'sendo Guerra (Adesg). em Jare

ampliada e recentemente guá do Sul, com 'duração
.entrou em operação a mí- ,de seis semanas, tendo por
ni-estação de Aguas cis- local o Centro Empresa
ras, que injeta água na re- .ríal. Para definir detalhes,
de por gravidade, minizan-'

. estiveram na cidade, com

do o problema de falta de diretores' da Associação'
água existente na Ilha, da Comercial e Industríal, o

Figu�ira. 'Coronel Aroldo José Ma-
éhado da Veiga' e o se-

Ministério

lado Posto . Vendas 'Marisol.Enxoval completo? SÓ. com cabidés
�

Arlama'.
.

LO'la 'ao
------�----------�--------_.------�------���-------
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ALBERTO E DImmA MAlöCHI _ BODAS DE OURO Gente & InformaçõesA família Maíochí viveu lhos c, Milton, casado com

em data de ontem, 30 de Ângela Pe.reira,. clafira,
maio, um acontecímento casada com Dejair Pereí

todo especial. E que com- ra, Rosana, casada - com

pletaram cinquenta anos
'. '-:AntÔIi'io •. Pires' e Magrit.

. de casamento, os queridos Seis netos completam à

amigos Alberto Maíochí/ familia de Alberto e. Ber
Bertha Kuchenbecker Mai- tha Maiochi, aos quais en

ochi, leitores do "Correio dereçamos
-

nossos cum

do Povo" de longa data
..

primentos e as recomen

e qua recepcionaram os dações ao Altíssimo de
famíliares à noite, para muita saúde e paz. Para-'

marcar o Jubileu de ouro. bénsl.
O casal possuí quatro fi-

NOSSO ANI-yERSARIO DE" FUNDAÇ!\O

MOVIMENTO BANDEI
RANTE. _ Bendeírantes ca

terínenses e gaúchas rea

lizaram no último fínal-de
semana, em Porto Alegre,
um encontro de capacita
'çãó" dê .coordenadoras. A
região de Santa Catarina,
tem comei coordenadora a

Srta. Rosíta Seidel, do Dis
trito Edson

.

Osni Oechs
ler, de Corupä, que se fez
representar por sete pes
soas. O. encontro reuniu
em forno'de cem coorde
nadoras bandeirantes.

TROCANDO IDADE
Aniversaria neste dia 31,

.

a .Sra. Sally Neitzel Caro

preso, no dia 3,. a Sra. In

geruth Mahnke Baratto e

. no dia 05, as senhor-as
Carla Haake Mayer e DH
va Jahnke. A elas, as flo
res da coluna.

da SCAR lembrando que
no dia 8 de junho, na Ca
sa da Cultura, às 20 horas,
haverá apresentação gra
tuita da Orquestra de Cí
taras de São, Bento do Sul,
que é uma beleza e vale
a pena ver.

CASÓRIOS Nossa
agenda deste último sábe
dó de maio, registra os

enlaces matrimoniais dos .

seguintes casais: Barra do
Rio Cerro _. 17h - Laércio
Kuchénbecksr / Lauzímar
da Silva, 17h30 - Adílson
Kons/Rosemérí Bloedorn
e às 18h - Valdir Luís HOl
ler/Márcía da Silva; na

Matriz, às 1 '7!h 15 - Alceu
Bísoni/Lilian Karsten e às'
18h, na Ilha "da Pígueíra..
Valentim Campigotto/Ma
ria de Lourdes Kammer ..
Na Igreja Evangélica, csn
.tro, Almiro Lange/Marise
Segundo e, pelas bodas de
'prata, receberão a bên
ção, Vendolin e Agata Sie
wert.

NOVA LOJA _ Logo,
logo,' vai pintar na cidade
uma' _nova loja especiali
zada em -calçados em to

das as linhas, na rua João
Marcatto, ao lado da Di

sa�l. Será uma nova

opÇão de compras para o

jaraguaenser

o prazer de conhecer sua

filha Yvonne que nos cer

cou com imensa atenção.
Um grande abraço e su

cesso". N.R..EgoIi Ehmke
.

foi dedicado colaboradar
do "mais antigo" e duran
te muitos anos esteve à
frente da página esporti
va, descrevendo

.

os emo�

cionantes lances do pé
bol jaraguaense.
RALF .sCHMALZ E SE

NHORÁ .; Joinville; "Cum
primentamos pelo 67Ç aní
versário fundação jornal
Correio do Povo, desejan
do sucesso permanente":

EGON EHMKE _ Rio de

Janeiro: "Apresento à vo

cê e' todos os colaborado
res cumprimentos por maís
um ano de dever cumpri
do. Estou certo de que foi
outra etapa de lutas e mui
ta dedicação quando nos

so jornal completa 61 anos

de existência, sempre den
tro da linha franca e cor

reta acima de tudo. Acom
panho semanalmente suas

notícias e somente faltá o

futebol como nos tempos
idos. Passamos' por Jara

guá do Sul e não tivemos
.

sorte de encontrá-lo, mas

ZAIRA CHEGOU _ Pa
ra a felicidade do jovem
casal Dêcio e .Denyse Me
ri Zimmermann da Silva,
ele engenheiro mecânico
e ela professora, nasceu
no dia 13 de maio, às
22h10, no Hospital São Jo-

.

sé, a Zaíra Zimmermann
da Silva. A pequena Zaira
é neta . de Eggon João
(Laura) da 'Silva e de An-
.tônío (Iria) Zimmermann.
Parabénsl,

BOATE AZURRA O
embalo continua todos Os
sábados" -às 23 horas, na.

boate do Baependi, co

mandada pelo Bibe An
dreatta. Os sócios pagam
dez cruzados e os não-só
cios vinte cruzados ..A fre

quência é considerada boa,

HOMENAGEM _ A As-

socíação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guara
mirim, vai homenagear no
dia 4 de julho, durante en

contro festivo do seu oi
tavo aniversário, o ex-sé- .

cretárío da Indústria e Co-
.

mércío, Etevaldo da Silva.

RECONHECIMENTO _

O Sistema Nacional de'
Informações Fiscais, do
Rio de Janeiro, concedeu
díplöma ao prefeito Dur
val Vasel, em forma de
reconhecimento como um

dos 10 que maís se des-

NA FENIT _ Estamos tacaram no Estado, pelo
sabendo qua Iojístas e em-

seu desempenho na admi
nistração e na políticapresários ligades a índús- brasileira. Da mesma for

tria têxtil, vão visitar, de
, '9 a 13 de junho, no Par-

ma, a primeira dama Ma-

FESTIVAL SERTANE�O que Anhembí, em São
ria Luiza, recebeu certífí-

- cado, pela sua partícípaçãó
- Continuam abertas nas Paulo, a 32a. 'Feita Na-
Lojas Koerich e no Colé- cíonal da Indústria Têxtil,

ativa na ínteríorízação e

gio Holando Gonçalves, a famosa Fenit. integração nacional. Nos-

as inscrições para o 29 sos parabéns pelo desta-

Festival de Música Serta-
CITARAS - A diretoria que.

neja, que acontecerá no PATRICIA ANDREIA COMPLETA SEU PRIMEIRO
'dia 14 de junho, no esta- ANINHO
belecimento, As elimina
tórias vão' das 15 às 18
horas e a final esté pre
vista para as 20 horas.

DE RETORNO _ O em-

presárío Udo Wagner, re-'
,TATIANA GANHA UMA IRMAZINHA gressou na semana passa

da da Alemanha, onde

participou de uma Feira
Internacional da Indústria
Gráfica. Na sua estada na

Europa, teve a oportuni
dade de visitar as capitais
e principais Cidades de

,
vários países do Velho
Mundo.

. ,

Floripa? Olha aquí, res

ponde o redator. em pri
meiro lúgar não 'sou gênio
e sim o "seu gênio" e, em

segundo lugar já está
quase no prelo.
Aí a Bruna volta â. car

ga: _ E você virou o guar
danapo onde marquei os

dados? ""'" Digo", qUe não!
'

Ah, faz a Bruna, então vo

cê só fez a metade da no

ta. Deus do Céu, como ViU
ficar o registro que pro
meti à Zenaide? O negó
cio é emendar o qUe já es

tá feitol Será que sai bem,
diz a Bruna? Viro o guar
denapó e lá está a parte
principal: é o' batizado da
Juliana que se realizou no
domingo passado, día 25
de maio de 19861 na Ca
tedral Metropolitana de

Florianópolis, tendo como

padrinhos o Paulo Sérgio
Espezim e Heioisa Helena
Villela Espezim. Creio

''e(ue, agora, está tudo cer-

to. E gente, já,não se faz
mais redator como antiga
mente... Um abraço do
"seu gênio".

De há muito Tatiana re

clamava por alguém que
pudesse encher o seu dia

a-dia com a mamãe e o

papai. O pedido tornou
se realidade com o nasci

mente de uma irmãzinha,
no dia 2 de abril p.p., na

. Maternidade Carlos Cor

rea, 'em Florianópolis, pe
sando 3kg800 e 49 cm. Os
felizes pais Clécio Antô
nio Espezim e Jealousy
Cunha Espezirn deram à
irmã de Tatiana, na pia
batismal, o nome de Julia
na Cunha Espezim. Os
avós não cabem dentro de
sí, tal a alegria causada

.pelo nascimento. Esta co

luna cumprimenta a Julía
na, ,9 irmã Tatíana, os pais
e os avós Nilton de Oli
veira Cunha _ Thalita de
Andrade Cunha e Clécio
Motta Éspezim _ Zenaide

Marques Espezim.
Neste Instante entra es

baforida a cronista social
Brunhilde pela redação e

pergunta aflita: _"6 gê!lio,
você já fez a nota de nas

cimento da Juliana, do Es

pezim, que eu trouxe de

Uma 'data muito espe- do' com uma festinha na

cíal .franecorre-se neste residência dos pais, cerca- .

'domingo, 19 de junho, na da de amiguinhos e famí-.
vida do casal Flávio José liares, na tards de domín
(Odila Pavanello) Brugna- gOi onde todos,

.

também,
go, ele o redator deste vão' torcer pela vitória da
jornal. E que depois de seleção brasileira em sua

. muito choro, muítá . ma- ('�tr�ia na Copa do Mun
nha e muito riso, a filhi- do diante da Espanha. A
nha Patrícia Andrela.come- Patrícía um beíjão, múita
mora o seu primeiro ani- saúde e felicidade neste

. versário, que será marca-
.

�eu aníversárío.

EM CORUpA _ Sobem
o altar da' Igreja Matriz
São José, de Corupá, pa
ra a bênção nupcial, o ca

sal Iraclídia de Lourdes
.

Blunk (Kida) e Ademir
Salomon (Téco}, ela filha
do casal vereador· Ernes
to (Delurdes) Blunk. O ato
religioso acontecerá às 20
horas.

Participe no dia 14 de junho do '''Bazar da Ninha
ria" do Uons Centro na E.B. Julius Karsten e da "Noite

Quejjó e Vinho" da Casa da Amizade, no. dia 21 de
junho, 0,0 Beira Rio. Sã.o promoções beneficentes.

CorujaMamãe Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças,
prataria, artigos em ouro e tudo o mais para
presentes na

.

Artigos Infantis, Perfumes e Bijouterlas.
•.!"'. .

'Use nosso crediário. Relojoaria . Ivenida�;
It"�

�".e: ..ss.��.

Rua Barão çlo Rio Branco, 168 Marechal Deodoro 431 e Getúlio Vargas n'! 9
Fone 72-0f3!
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'e'dro Ivo diz, que dedicará atenção Especial à região, Seminário sobre pe�no c'onserVa/SI
Dizendo que sua candi

dattira, tem crescido e se

fortalecido em todo o Es

tado, o candtdato do

PMDB ao Governo do Es

tado, Pedro Ivo Campos,

PFL da região
insuru'e-se contra

coligaçãt, com o

P T B
Uma reunião acontecida

na quarta-feira da sema

na passada, na Associação
Recreativa Weg, reunindo
os diretórios municipais do
Partido da Frente Liberal

de Jaraguá do Sul, Coru

pá, Guaramirim, São Fran
cisco do Sul, Joinville e

Araquari, culminou na ex

pedição de um manifesto,
subscrito também por Bar

ra Velha e Itajaí, repu
diando o acordo de mano

bras de bastidores que te

ria sido feito no "apagar'
das luzes" do prazo legal
de filiação .partídária. Os

dirigentes do PFL não

concordam com a garan
tia 'de legenda para vários

ex-integrantes do PTB se

rem candidatos à Assem

bléia Legislativa e Câma-,'
ra Federal, assim como-não

,

querem Osmar Cunha con

correndo ao Senado, pelo
partido. '

Segundo declarações de

dirigentes pefelistas a, es

te semanário, as bases pa
ra que tal acordo aconte

cesse não foram ouvidas e

diante disso conclamam
as demais lideranças a se

insurgirem contra ele. O
manifesto foi encaminha
d'õ ao, presidente do dire
tório regional Wilmar

Dallanhol e diz a certa al
tura que fia não observân
cia de nossa manifestação
vai implicar que o Diretó
rio Regional do PFL nos

libere para decidir sobre
nosso próprio futuro. Leal
dade sim, submissão não",
conclui Q documento.

Faça uma assinatura do
"Correio do Povo"

Cz$ 100,00. Ligue 12-0091.

esteve na tarde do dia 22
em Jaraguá do Sul, man

tendo contactos com polí
ticos 'e dírígentes empre
sariais. Para o candidato,
o povo quer um governo
sério e seguro, daí a acei
tação do seu nome que,
tem recebido manífesta
ções de apoio de todo o

Estado, razão do sucesso
da sua campanha, corro
borada pelas indefinições
de outras agremiações par
tidárias.

Pedro Ivo confessou-se
preocupado com as finan
ças do Estado, uma vez

que o balanço encerrado
em 31 de março, do Besc,
acusou um déficit de Cz$
261 milhões, "que mostra
a fragilidade do sistema e

agora, desesperadamente,
o governador vem tentan
do realizar o que não po
de fazer, fato que preocu
pa, pois transfere ao novo

governo o ônus elevado
e não sabemos se haverá
condições de cumprir o

contrato" .

O candidato do PMDB
afirmou, na entrevista, no

gabinete do prefeito Dur
val Vasel, que, se eleito,
dará atenção toda especial
à região, sem discriminar
outras, "pois chegou a ho
ra do Norte' participar
mais ativamente, haja, vis-

, ta que nunca teve candi
dato ao governo até' ho
je e tampouco fez um go
vernador". Ele assegurou
que as rodovias contrata
das _ Corupá/São Bento e

Jaraguá/Pomerode _ terão
atenção especial e consi
dera que a Estrada Dona
Francisca, que liga o Pla
nalto Norte ao Litoral
Norte, não é o melhor ca
minho, mas sim, o segmen
to rodoviárío através da
serra São Bento/Corupá.
Pedro Ivo visitou capi
tães-de-indústrias e à noi
te participou de jantar
reservado com líderes pe
emedebistas de Jaraguá
do Sul.

Diretório do PDS reuniu-se com Imin
Os dirigentes do Parti

do Democrático Social
(PDS) e a bancada de ve

readores, reuniram-se na

noite de sexta-feira, em

Schroeder, durante a visi
ta àquele .munícípío, com

o governador Esperidião
Amin, 'ocasião em .qua en

tregaram memorial reivin
dicatório e ratificaram pe
didos feitos anteriormen
te ao,Estado. Dentre as so

licitações figuram o ace

leramento das obras de
acesso à segunda ponte
sobre o rio Itapocu, me

lhores condições à Celesc
local para que esta possa
atender os pedidos :mais

prementes solicitados, au

mento do efetivo policial
militar e um oficial' para
o comando do serviço de

fiscalização de trânsito,
liberação do saldo de Cz$
57.600,00 à SCAR, oriundo
do convênio FAS/FCC/Go
verno do Estado, constru

ção do prédio próprio da
19a. Ucre, renovação do
convênio com a Secretaria
da Saúde para pagamento

dos honorários dos médi
cos não concursados e

contratação de duas aten
dentes à Unidade Sanitá
ria, pavimentação da ro

dovia Jaraguá do Sul/Po
merode, cujo Edital de
Concorrência está em fase
de lançamento, além de
outras solicitações que o

mandatário .estadual rece

beu e para as quais mos
trou-se muito receptivo. -

Segundo Udo Wagner,
presidente do Diretório do
PDS, a receptividade as

reivindicações deixou a

todos satisfeitos, notada
mente quanto ao asfalta
mento da Jaraguá/Pomero
de, cujas obras terão iní
cio no segundo semestre.

o Diretório do PDS, como
o faz mensalmente, reúne
se na próxima sexta-feira,
às 20 horas, no Baependi,
para uma

.

série de deci
sões e definições acerca do
trabalho a ser desenvol-

• vido, doravante.

'A regíãc Norte Catarí
nenSe sempre foi conheci
da pelo' seu parque índus
trial, localizado especial
mente em Joinville e

Jaraguá do Sul, pouco se
.

sabendo sobre o setor

agrícola, apesar de aqui
estar a maior produção de
arroz e de banana do Es
tado e uma das maiores
bacias leiteiras. Não são,
porém, apenas estas cultuo
ras que se destacam, haja,
vista que o cultivo inten
sivo de olerícolas como

pepino e conserva, pimen
tão, repolho, feijão-vagem
e milho verde se sobres
saí,

Mas foi com a atívída-
, de de, pepino conserva Cßle
a região 'Norte e o muni

cípio de Guaramírím tor

na!_am-se famosos, inclusi
ve devido a exportação
de enlatados pelas fábri
cas para díversos países
latino-americanos. Guara-

mirim conta com sete in
dústríaj, que envídram pe
pino conserva e na safra
85/86 foram índustríaliza
das maís de mil toneladas.
Para aprimorar e' pro

mover debates com técni
cos e indústrias ligadas ao

setor, será promovido no

próximo día 3 de junho,
em Guaramirím, o 19 Se
minário da Industríalíza
ção e da Cultura do Pe
pino Conserva. Segundo o

agrônomo Sérgio Luiz
Zampieri, da Acaresc _-de
Guaramirim, no Seminário
serão debatidos e discuti
dos aspectos técnicos liga
dos a densidade, varieda
des, controle de pragas e

doenças, fertilização e

agroindústria local, pro
porcionando, com isso, no
vos conhecimentos aos

pepínocultores.
O evento será promovi

do pela Acaresc e Socíes
,

dade Brasileira de Oleri
cultura.

Saúde) da rua, Reínoldo
Rau, para as' vacinações
periódicas, exigindo deles,
a apresentação da respec ..

tíva carteira de vacinação,
o que, aliás, está prevís
to em lei, sendo, portanto.
obrigatório. '

A Unidade Sanitária es

tá a disposição de: todos
. para orientação quanto' à
periodicidade das vacinas
e quais as que devem ser

obrigatoriamente repetidas
de acordo com o plano de
vacinação da saúde públí
ca.

Sa'nitaristas alertam para vacinação
As autoridades sanitá

rias da município estão

preocupadas com surtos
de doenças, algumas trans
míssíveís, que vez por' ou-
tra ocorrem' em Jaraguá
do Sul e que podem ser

perfeitamente evitadas
através da vacina preven
tiva, Em função disto,
apelam as empresas jara
guaenses no sentido de que
colaborem através da cons

cientização de seus empre
gados, para que levem os

seus fílhos menores a Uni
dade Sanitária (Posto de

CORUPÁ RECLAMA
I

O vereador Ernesto Fe-

lipe Blunk WFL) de Co
rupá, reclamou na Câma
ra de Vereadores o desin
teresse da RBSTV em ins
talar lima repetidora no

município, haja vísta que
há anos a comunidade,
através das suas lideran

.

ças vem solicitando a ins

talação. A municipalidade
concorda na compra dos

equipamentos e na execu

ção de trabalhos para que
a obra se concretize, toda-
'via, a insensibilidade dos
dlrígentes da RBS tem

deixado os corupaenses
descontentes, uma vez que

RE PETIDORA DE TV
-'

muitas regiões do muni

cípio" pelas suas posições
geográficas, não recebem
ou recebem muito maIos
sinais da TV, captados
através das repetidoras de
Jaraguá do. Sul.

Blunk diz que em Jara
guá o governo municipal
já instalou duas repetido
ras no interior, em Gari
baldi e Ribeirão Grande,
enquanto Corupá não tem
nenhuma, privando muitos
de assistirem .0 _ grande
evento internacional que
se inicia neste sábado, no
México, a Copa do Mundo.

21i
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vílle, neste Estado, domí
ciliado. e residente na Rua
Frederico Barg, 40, nesta
cidade, filho. de Roberval
Felisbino e de Lúcia Dal
ri Pelísbíno. Ela" brasileira,
solteíra.: comercíáríe, na

tural de Dal Pai, Campos
Novos, neste .Estado, 0.0.
miciliada e residente na

Rua Frederico. Barg, 40,
nesta cidade, filha de Ma
noél Alves dos Santos e

de Donaria da Silva San
tos,

ANIVERSARIANTES NASCIMENTOS 'PrlclalDas de' CasalDenlls
Fazem anos boje: 31, Dia 05/maio

1 C
'

Ih N 'I
"

(De MARGOT ADEUA GRUBBA LEH..'\1ANN, Ofiaial do _R;,,_Sra. Sally Neitze ,', aro- Rodrigo, fi o. ,ê son -

gistro Civil do 19 Distrito da Comaroa de Jaraguá do Slll, ßs-preso; ,Dra. Rita Cássia níse) de Bem; Samir, .Jr., tado de Santa' Catarina, Brasil, faz s!,� que co�parec.er,am em
Zonta Ximenes, em Coru-

, ,filho. Samir: (Marli) .Tor-. ,CartóriO eltibiildo os documentos eX1gJ.dos pela leí, a fim de se
,

pá; Sra. Linda Bornscheín: quato, ,habilitarem para casar, es seguintes: '

,

Sr. Frederico. Witt; Sr.
Dia OO/maio '"

' Edital 14.883 de 20-05�86. tado, domiciliada e resí-
Inácio. Vieira; Sr. Ademar Cristian Rafael, filho.' Nil- José Eraldo Villas Boas e dente em Ribeirão. do.
Krügel; Waldemar Rove e '

son (Mauríe) Greul; Cláu- Sall,�ra Regina Rath Salto, em Barra Velha,
Alzira Lemke.

dío Luís" filho. Angeló (11- Ele, brasíleíro, solteiro, neste Estado., filho. de Fri-
Fazem anos domingo Ih economíérío, natural de -dotíno Vinter e de Leo-
Patrícia Andréia, ülha zete) Araldi; Kethlin, fi a

'1' domí S h itt V' t'"

V ld
.

(I b 1) B ti t São. Paulo, Capital, omi- nora c mi m er.
FláVI'o. José (Odíla Pava- a eCI se e a IS a.

Aciliado. e residente na ve-
nello] Brugnago: lgor, .fí- 'Dia 09/maio nida 11 de junho, 643, em Edital 14'.887 de 21-05-86.
lho. Nélson (Cecília) Tar- Gílmar, filho. Hilbertó (11- Vila Clementina, São. Pau-

"

\
Edital 14.890 de 27-05-86.

nawski; Mariana, filha se) Gaedke. ' lo, Capital, ftlho de José Ernani José VoItolini e Rolf Hermann Janssen eJoão Carlos (Sônia) Mar- Dia lO/maio Villas Boas e' de Carmela Claricé Otilia Pranzner Luciane Betoni
catto:" Jane Simone Mo- Charles, filho. Carlos '(Ro.- Padovan Vilias Boas. Ela, Ele, brasileiro, solteiro, Ele, brasileiro, solteiro,

�

.rettí: Leoníta Rosa Lawin; siméri) Calda. brasileira, solteira, auxi- bancárío, natural de Jara- eletricista, natural de Ja,Sr. Gerhard Henn: Sra. Ir-
Dia H/maiO 'liar de escrítóno, natural guá do. Sul; domiciliado e raguá do. Sul, domícílíado

- .ma Gaedke,
_> Daniela, filha Líno (Alme- de Jaraguá: do" Sul" domí- .resídente na RuaLuiz Sar- , .e. residente na. Av., Getu-,',: Dia 021junho,'�, d "1\1' ciliada é residente na Rua ti, emNereu Ramos, neste' .Iío Vargas, 659, nesta cí-"

�, si-;..Inj() Klitzke; Sra. �an- lin "a) e�?m. ,

Joínvílle,"; 2652, nesta cí- dístríto, filho de Venan- dade, filho de Roland Leo-'da: 'NicoIuzzi';'" Sra. ;,]i:ene o Dia J2/!Daio dade, Iilhade-Lallau Rath cio. Voltolini ,e de; Emília polde, Germano Jenäsen e
" l-JaII:lé!.rtn.' em" Blum�nau; ,Cristi,élno., 'f�iíllP: EdeIllar, e.deWalmíra l..erwen Rath. More}ti,Yoltolin�. ,�lélJ bJ�-: de, Lagay Branca Meneg'

Sr.,'"Vjrgílio -Nícolíní: Sra. " (Ma:ri&e)', Laube::{ "/ �' ','"; � :� .: �' ': .' ,," , ,� ,,'. síleíra, � solteíra- professo-' hin Janssén . .Ela, 'brasíleí-
, ,'-� .Irene yo.igt S<;hro.ed�rf "em,' Dia l3/malo. ;

�
<, ,;,

"

';; Edital' '14.�84':de :;20-05·86/ .re, Iiattual, de Jara-guá do, rà, solteira" -do lar, 'natu-,
;"

� M�frélj �r .. lho.m�s' Kaz- 'Fernando.',o�fi.1ho Aldemíro. Có.pia 'recebiQa do' cartó-" Sul, dgIP,.iciliada e 'resi� ral de Jarágu� do. S�l, ..do.-,,',mierski. (Qsnerica) Go.nçalves; Ra-' rio'de 'GuaramhiÍIl, neste dente' lia Rua Walter Már- miciliada e residente naDia 03/junho
. . fael, filho. pedro (Ma. Fáti-, Estado..

, quardt, 2747, ne�ta cida- Rua, Henrique, Marqtlardt;,Sr. Luiz Carlo.s Rubm�; Sr. ma) Hernascki; Zaira, fi- Nilton Santana e Maria de, filha de Cleto. Franz- 280, nesta cidade, filha deAli:berto. Ewald; Sr. GIlso.n lha Décio. (Denyse) da Sil- Kniss
'

ner e de Jo.vina Therezinha Mario. Beto.ni e de Irene
Go.nzaga do.s Santo.s, em

va' Daiane filha Nereu' Ele,' brasileiro., so.lteiro., 13Ussarello.- Frânzner. Pereira Beto.ni.
fpo.l�s; Sra. :1ngeru�h M�hn- (Aiice) de' Medeiro.s; Ja- pedreiro., natural de Rio.
ke Baratto.; Francme, fllha naina Mara filha Odair do. Sul, nesté Estado., do.-
Ito. Carlos (Maria S�eli) (Adria:h:a) Vailatti.' 'inicilia.do. e residente �m
Krause; L,eafidro, ,fllko. Dia 14/malo Bairro. do. Avai, em Gua"

, , Pé!.stor Ingo (Alba) Piske; Sélmanta, Patrícia, f i 1 h aramirim,' neste, Estado., fi-
',Sra. Anelo.r� _ Beber,; �r. E�aldo. (Denilvá) Döring. lho. de Darci Santana e de
, 'Jo.rge Martms; LaerCIo. Dia 15/maio' Maria Joana Santana. Ela,
,Olska. '

Christi!ne, filhà Afo.nso. brasileira, so.lteira, auxi-
Dia 04/jUnho_. _' (M�rcia) To.dt; �aque��ne, liar de costUra; natural de,
S�ta., �lara KI��ehen, fun: ,filha 'I!do.. (Iraci) pormiga- Schroeder; neste Estad.o.,'
,��o.n,�na �� _

A ,�o.me:- ri; Dßcio. �eh�sti�p, filho. do.mic�lia�a, eJr�sidente na
clal ; Sra. Gért�ud G�ffert 'EmUio. (Maria)' do.s santo.s. Rua JOinville; nesta cida
Endérle; Sra. Hilda Piaz�- _ Dia 16/inalo ,de, filha de Isido.ro. Kniss
ra' Karan; Sr, AmandlO

Francielle, filha, Ivo. (Ma- e' yerônica BruehIl}ueUer
, ,Kl�in; I Rc;>sane ,So.�ange ria OSJ1?,arina) ,Bel��i!lo.; "

;Kniss,.
, _Wmter; Hllda Blank, ,Ar- Wyllian, -fiiho. Antonio.

,

'

,

" "lete Hamann, em Blume-
(Neid�) ,Go.do.i; Nadià, ti- Edital 14.885 de 20-05-86.

nau. lian, filha- Aldo.miro. (Ade- Wllmar Henrique Les-
Dia 05/junho lina) Weiler; JanaÍha, fi- smann e Eliane Beneve-
Sra. Carlá Haa-ke Mayer; lha Jeremias' (Ma. Salete) DUU
Dr. Mário. Rau i Sr., Inácio. Ro.zza. Ele, brasileiro., so.lteiro, co.-
To.maselli; Sra. Maria-Leb- Dia, 17/maio merciante" natural de ,Ja-
cardia, Schmitt; Sra. Dil-

Andersön Luís, filho, Jo.n- ,úiguá d9 Sul, domiéiliado.
va Pamplona Jahnke; Sra.

dir (Ro.seli)· Hu�zi.; Ana· e residente na Ru!i 29 de
Lilli Harnack Bartsch; Sra.

Carla, filha GiÖ:!llar (Do.ló- Outubro,' 60, .nest,á cidade,
Do.lo.res Schmitz ranko.;

,res) Fo.sile:
'

filho. de Gerba'rdt Alfredo.
, Sra� Edite' Catto.Fli' PetL Dia 10/ma.io " Ervin Lessmapn e de Irm-
Dia 06/junho Thiago., filho. Alvaro (Mô- garq Kien,en Lessmann.
Sr. Augusto. Pieper Sra.

nica) Kasmierski; Patricia, Ela, brasileira; so.lteira, do.Adélia Wo.lf WeiHer; Sra.
filha Valdecir (Marlene)' lar, natural de, C.ambo.riú,Ilis Mo.dro.ck M�nego.tti; Nascimento.. , neste Estado., domiciliada,Sra. Ema Kreutzfeld; Jo.ão.
Dia 19/malo e residente pá Rua Oné-

'Cláudio. Braga JÚnio.r, em
Adriana, filha Ananias_ lia Ho.rst, ne�ta ciçlade,

Fpo.lis; Ivan" César, filho.
(Marli) Lo.rencetti; Clau- filha de Jo.ão.Jo.sé B.elleve

Ingo. (Verena) Fallgatter e
dio.nei;' filho. Nllto.n' (Iná- nuti e ,de Maria da Carmo.

Co.nrado.' Leier.
ei:a) Klug. BenevenutL

'

FALECIMENTOS Dia 20/maio
pia 12/malo Diego., filho. Nélso.n (Tere- Edital 14.886 de 21-05-86,

'Andre Co.rsino. Magalhães, zinha) Zo.bo.li; Jo.siane, fi- José Zavaglia e Adelina
81 anos; Ari Ho.rnburg,,58 lha Jair (Darci) Vicente. VJnter

Dia 21/ntaio .

. Ele"" l?rasileiro., solteiro.,
Paulo. Henrique, fÜho. WH- o.perano., natural' de Ro.-

69 ano.s; so.n (Lo.rena) Eggert:' odeio, neste Estado., do.l).1i-
E�e; 89 Ola 22/m�10 ,', ." iciliado e residente na Rua

Jo.nathán Amarildo,., filho. . Carlos Eggert, 618, nesta

Ama1ildo (Ro.$ane): Danna; .: cida�ê, ,filho. de Barto.lo.
Kenl, Franciele, (�fllii.a ..Bel- meu;)iZavaglia e Julia �a
mito (EHde) da ',Silva'; Alb vaglta. 1;la, brasileira, �
ne, filh,a Rudine,y (tyta. Elt- teira,' lavrado.ra, natural
Sa) do.s Santo.:

' " "

de' Barra :Velha, neste :Es-

,ano.s.

Dia 14/maio
Olga Bo.lduan,
Hulda Flscher

I

I
i

• anos.

Dia 15/�alo
Agnes Müller, 66 anos;,
Bertha Ho.rnburg, @1 �Q..s;
Ida de Freyn E'ger, 54

no.s;

Edital 14.888 de 21-05-86. Edital 14.891 de 27-05-86.
Mário MeÍchioreU9 e Ro" Hosti Str.elow e Marli de
zilete Àlves' Ferreira

'

Fátima Rodrigues
Ele, br.asileiro., so.lteiro,,' 'Ele, hrasileiro, ,s0Íteir9"
o.perá;rio., natural de Co.ru- "óperário., natural' de Gua
pá, neste Estado., domici- ramirim; neste Estado., do.
líado. e residente na Rua miciliado. e residente na
Jo.ão. Fra:tlZner, nesta cida- Rua Paraíba, nesta ,cidade,
de, filho,de Mansueto Mel- fllho -'de 'Harri .Strelo.W e

_cp.io.H�tto. é qe Gulsela Lo.- de Hildegard Bo.sskamqu�t "

pes Meléhloretto.: Ela" 'bra-' Strelo.w.
'

Ela,,' 'brasÜ�irà�
sileira, so.lteira, operária, so.lteira, manicure, natu
natural ,de Papanduva" ral ,de Saudades, neste,
neste Estado,' ,domiciltada" EstádQ, domici1iÇl.da ê 'ni-
e residente na'Rua .João. sid.erite na Rua, paraíba,
Januário Ayro.so., nesta ci- nesta .cidade, filha' de Ar
dade, filha de Valfrido AI- lindo. Ro.drig'ues e de Mal
ves FerreiÍ"a e de Francis- vina Ro.drigues.
ca Do.mingo. Perreira. E para q,ue chegue ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
,Edital,' que será pUblicado
pehi imprensa em Cartó
rio; 'onde será afixado du
rante-, l5 dias.

Edital 14.889 de 21-05-86.
Luciano F�l.sbino e Lin�
damir . Apar,ecida da Silva
Ble, brasileiro,� so.lteiro.,
soldador, 'nat1J.f_al de Jo.in-

Estado dEl-Santa Catat1na' ,

'PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

COMUNICADO N9 2/06

, A Secretaria de Planejamento'" co.munica à
população em geral que a co.lo.cação. � a' afixãção
de cartazes, 'anúncio.s, faixas, placas, painéis o.u

ltIuaisquer meio.s de veicula'ção. de pro.paganda e

publicidade dependem de licença do., órgão. co.m

petente da �refeitura, ao. qual deverá ser reque-
rida.

'

Outrossim, salienta que em bens público.s a

co.lo.cação. e a, afixação. de pro.pagânda e publici
dade é pro.ibida, salvo. o.s caso.s ,previsto.s na le

gislação vigente.,
, "

Os infratores serão. punidos, de aco.rdo. co.m

o. prescrito. na Lei Mtlnicipal n'! 1.030/85, de
13-08-85 (Código. de, Po.sturas).

, Jaraguá do. Sul (sq, 27-05-86.
ARISTIDES PANSTEIN _ Secret. de Planejamento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Setor prilario
o município de Jaraguá

do Sul, apesar do seu de
senvolvimento índustríal
que o faz figurar como o

têrteiro parque fabril di
versificado do Estado, tem
na economia primária um

grande fator de represen
tatividade dentro da esca

la econômica. Sistematica
mente em reportagens te

rnes abordado informações
sobre o meio rural, que
tem despertado muito in-

Nolicias
AL APROVA ANO
LETIVO
A Assembléia Legislati

va aprovou projeto que
determina que a duração
mínima do ano letivo pa
ra os primeiro e segundo
graus, é fixada em 210 di
as letivos, incluindo o tem

po reservado às provas e

exames finais, reuniões

pedagógicas, conselho de
classe, atividades esporti
vas e culturais, desenvol
vidas nas escolas. O tem

po de trabalho escolar
efetivo será de 180 dias.
O projeto aprovado prevê
também que o ingresso da

criança no primeiro grau
será aos sete anos com

pletos ou a completar até
o dia 31 de julho do ano

de admissão na primeira
série.

COMISSÄO AVALIA
IMÓVEL

No dia 22 passado, a

Comissão de AvaUação in

tegrada por técnicos e en

genheiros da Secretaria
da Fazenda, Secretaria da

Educação e DAE, vistoria
ram dois imóveis laterais
a rua Marina Frutuoso,
onde no futuro .deveré ser

,

construída a Escola Bási
,

ca Valdete Inês Piazera
Zimdars. Esta Escola fun
ciona ,em dependências
alugadas do Colégio São

Luís, em doze classes, que
abrigam 347 alunos. A pro
posta apresentada vai a'

estudos e, segundo cons

ta, o preço gira em torno

de 900 mil cruzados.
CONSTRUÇÄO EM
ESCOLAS

CORREIO DO ,POVQ" PÁGINA. 05

desperta interesse" el
teresse, não só dê agricul-
tores, mas, também, de

pessoas da sede. Jaraguá
'

ainda não perdeu as suas

raízes da época da funda
ção e outra prova do in
teresse pela agricultura
pode ser medida pelo vo

lume de correspondêncías
enviadas ao programa "In
formativo Agropecuário",
da Secretaria da Agricul
tura, que a Rádio Jaraguá

, leva ao ar às 13h10min.

da Educação
Encontram-se em fase

final de acabamento as

obras da Escola Básica
Ilha da Figueira, construí
da pelo Governo do Esta
do, em terreno doado pe
la Prefeitura Municipal.
Paralelamente ao término
das obras, a .Secretaría da

Educação está abrindo U

citação para contratação de
mão-de-obra, destinada a

amoldar as antigas salas
da escola, 'para dependên
cias admmístratívas e ,bi
blioteca. .Posteriormente o

imóvel será murado. E
também 'encontra-se e1J).

fase de construção, a no

va sala de aula da E.B. Ju- '

líus Karsten, estando em

,projeto a edificação de
duas novas salas 'e outra

para o pré-escolar, dian
te do crescimento vertigi
noso da população estu

dantil.

AFP APELA AO
GOVERNADOR

A APP da Escola Reu

nidas Vieiras, que será
transformada 'em Escola
Básica Alvino Tribess, en
t r e g o u na sexta-feira,
ao governador Esperidião
Amin, quando de rápida
passagem pelo estabeleci
mento, um pedido para a

agilizaçãö das obras. É que
com a aprovação, pela
Câmara de Vereadores e

posterior sanção da lei pe
lo Executivo, doando ao

Estado uma área de pou
co mais de 10.OOOm2, o lo

cal encontra-se apto para
a construção. A atual es

cola funciona em situação
precaríssíma.

Esclareci'Dlento à CODlunidade de Jaraguá e Região

JUlaui'
Em pesquisa de audiência,
levantada em 30 de abril,
a emissora local, dentre as

trinta e cinco que retrans
mitem a programação, fi
gurava como a terceira,
com 260' cartas de ouvin
tes.

PRODUTIVIDADE 00
MILHO

A Secretaria da Agrícul
tnra ínrcíou na, semana
passada u!ll. ciclo de reu
niões técnicas pera tratar
sobre o aumento de produ
ção 'e produtívídade do
milho em Santa Catarina.
A iniciativa visa aumen
tar em no mínimo 30 por
cento a produção de mi
lho no Estado e, para tan-

, to, deverá contar com a

participação e apoio' de to-
,

das as entidades' envolvi
das no setor de produção.
comercíalízaeão. índustría
lízação e consumo de mí

" lho e 'seus .derívedos. '

,. ,

IPIE . real·iza proloção beneficeo'íe
a principal dificuldade
das APAEs catarínenses e

com certeza será um dos
pontos fundamentals em

discussão, com elaboração
de propostas que serão
enviadas ao governo fe
ríeral.

A APAE de Jaraguá do
Sul, muito embora ainda
não tenha .defínido seus

representantes, participa
rá de 25 a 27 de julho, em
Itajaí.: do 29 Congresso
Estadual' das APAEs, que
reunirá um total de 71
núcleos e entidades sedia
dos em Santa Catarina. liA PROMOÇÖES DA APAE
.responsabílídade da comu- LOCAL·
nidade no futuro do ex- O jantar-dançante bene
cepcíonal" será o tema ficente promovido pela
central do' Encontro, haja '�PAE de Jeraguá do Sul,
vista que o objetivo é na sexta-feira à noite, foj
justamente aumentar a par- .

considerado um êxito, O
tícípação e também a res- lucro líquido auferido
ponsabilidade da popula- atingiu a Cz$ 20 mil, se

ção para com os excepcio- gundo a diretora do Cen
naís. tro de Desenvolvimento
A temática do Encon- Humano-18 da APAE, Jo

tro é variada e outro pro-' siani Toledo Soares. Ela
blema que deverá ser le- anuncia para o dia 13 de
vantado é a discriminação junho, com início às 14h30,
da educação especial por um bingo beneficente do
parte das esferas gover- Clube de Mães, com cus
namentais. A escassez de to dê somente Cz$ 10,00,
verbas para o desenvolvi- para o qual novamente a

mento dos precoces e por- comunidade é chamada a

tadores de deficiências é colaborar. 1:'

Os Hospítaís SÄO rosa E JARAGUA.
ebjetívando esclarecer e orientar a

"Comunidade fazem o seguinte comu

níeador-
_ Considerando que o objetivo

maior destas duas Casas de Saúde
tem sido um eficiente serviço a co

munidade, visando proporcionar
atendimento ininterrupto e sem res

trições;
_ Considerando, que a efetiva

ção .de talobjetívo, depende de vá
rias círcunstäneías que envolvem a

estrutura Admínístratíva Hospitalar,
o Corpo Clinico e o órgão da Previ
dência e Assístencía Social, ó qual,
conforme é do conhecimento públi
co, têm ad.otado medidas restritivas
a internamentos, fixando quotas men
sais de internações, independente do
número de segurados que venham a

necessitar de assistência e adotado
critérios que dificultam o repasse
de despesas efetuadas pelos seus se

gurados;
_ Consid.erando, o' fato de que,

os Hospitais, caso não se atenham as

exigências do órgão Previdenciário,
acabam por ter que assumir as des-.

pesas de internamentos ou atendi
mentos efetuados tora das quotas au

torizadas, o que vêm se tornando co

mum, dado que não nos temos Jur-

tado ao atendimento;
_ Considerando, que as despe

sas que estamos absorvendo, não
pagas pelo órgão Previdenciário, têm
se - avolumado' sobremaneira, comba
lindo nossa situação econômica, e

pondo-nos em criticas situações de
caixa;

_ Comunicamos, que passaremos
a cumprir as determínações do con

trato assinado com o INAMPS, que
em sua cláusula 5a., parágrafo 11?,
assím estabelece: No caso de inter
namento eletivo, o beneficiário será
encaminhado pelo INAMPS ao (a)
contratado (a) através de uma AIH
_ (Autorização de Internamento Hos

pitalar).
Desta forma, pelos fatos apre

sentados, tornamos. público, que os

internamentos através do INAMPS,
de caracter eletivo ou após o término
da quota estabelecida, só 'serão íet-,
tos mediante a autorização escrita
do' mesmo órgão e, caso contrário,
serão, considerados PARTICULARES,

Esperamos a compreensão da
Comunidade para com esta nossa de
cisão pois, assim procedendo; esta
remos evitando a possibilidade de
paralízação de nossas atividades, o

que não só seria lamentável, mas al
tamente prejudicial a todos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ADVOGADA
MARCIÁ BUTT'CHSV-Ilfvz

Separações e divórcios, acidentes de trânsito,
inventários, cobranças e advocacia em' geral.'
Rua Jorgé lacerda 169 _ Sala 02 _ Fone 72-1108

Jaraguá do Sul.

- Po'sto de Vendas M'areaOo'
Chapéus, bonés vizeiras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.
Em frente à fábrica.

'

Amplo estacionamento.

SPEZIA '" elA. lTO,A.'
SERRARIA É SERVIÇOS DE TRATOR

,

Madeiras para construção e serviços de .trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 772 _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul _ Sc.

Oastil Máquinas lt�a.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

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

ADVOGADA-
Dra., Aurilene M.'�Buzzi

Questões de terras - acidentes de transito - In
ventários - cobranças e advocacia em' geral.

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

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC 0075. Despachante credenciado sob n? 496

* Emplacamentos
* Liberações
* Transferências

* Seguros
* Renovações de Licenças de Veículos

Confira a eficiência de 'nossos serviços
'

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

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA MISSA

A fá,mllla' enlutada do lnesquecivel e sempre
lembr,adº

NADJON ROG:eRIO BEHRENDT,
consternada, com o seu trágico falecimento

acentecíd» no dia 24 p,e maio, .agradece a todos

os que se associaram a sua dor, aos que envia

ram flores, coroas e manifestações de pesar, e que

acompanharam as cemnôntas fúnebres até o Ce

mltériO' Municipal de Guaramirim.
Por este mtermédto, convida para a míssa de

sétimo dia, que será celebrada às 19�15min deste

sábado, 31 de maio, na Igreja Matriz Senhor Bom

Jesus, de Guaramlrlm.

EDITAL
AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã

de Notas e Oficial de Protestos de Titulos da Comarca

de Jaraguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

teí, etc.
Fàz saber a todos ,quantos este edital, virem que

se acham neste Cartório para protestos os títulos centra:

Álvaro Candido _ Av .. Getulio Vargas, 841 _ Nes
ta _ Arno Marquardt _ Rio da Luz: _ Nesta - Au

to 'Mecânica Ritmos Ltda _ Rua CeI. Proc. G. de

Oliveira, 1226 _ Nesta _ Domingos Wolf - Es

trada Duas Mamas _ Schroeder _ Egon Leitzke -

Estrada Guamiranga, s/n � Araquari _ Jacíl Ind.
Com. de Mov. Ltda...... Rua Reinoldo Rau, s/n -

Nesta ..... José Redivo _ Rua Aguas Claras, s/n, -

Nesta..,.. Otelo Arcangelo Trevisan _ Rua Getulio

Vargas, 128 _ Nesta _ Paulo Augusto Claumann
_ 'Rua Walter Marquardt s/n _ Nesta _ Salesio
Teodoro Ríta _ Rua Mato Grosso, 62 Vila Lenzi

_ Nesta _ Serviços Agrícolas Simone Ltda _ Rua

Aguas Claras, s/n _ Nesta _ Vilson Fischer - Tres
Rios do Norte sln _ Nesta _ Waldir Pritsche -

Estrada Nova a/c Weg Motores _ Nesta.
,

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

f1areçam neste Cartérlo, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi
dos títqlos protestados na forma da lei. etc.

IH/Jaraguá do Sul, 29 de maio de 1986.
'Aarea Müller Grubba • Tabeliã de Notas e

.lficiaf de Protestos de Títulos da Comarca de Ldo Sul

NÃO PAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
LIXEIRAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA

INFORMATIVO ROTÁRIO

'o : Qua_lro:-Mei
,

,"Traze

27a. Assembléia Distrital ,

Realizou-se' sábado pas
sado, dia 24, em Floria- sociais'
nópolis, no Hotel Díplo-. zade,'
mata, a 27a. Assembléla ris, 87,
Distrital, a que compa- .níndo
receram os.: dírigentes nhoras
'de quase todos os du-' distrito
bes rotários do Distrito' - tritos,
465, e em número sur- temas

preendente de presen- têncíes
ças, deixando satisfeito de es

o Governador entrante saltada
Genovêncio Mattos Ne

to.
A programação foi

inteiramente cumprida
dentro' dos horários es

tabelecidos, com plená
ria e reuniões em sepa- ,"

rado para Presidentes,
Secretários, Tesoureiros
e Diretores das Avení
das de Serviços Inter

nos, à Comunidade,
Profissionais e Interna

donais ,com amplos de

bates sobre cada um dos

setores, acompanhados
pelos instrutores desig
nados.
Às 13 horas realizou

se almoço de confrater
nização, com o que se

encerrou a assembléia
distrital. Outros rotaria
nos acompanhar.am os

trabalhos da Assem

bléia.

''Se

íto. reu
e 4S se

anos do

tros dis
olvendo

rías, on
foi res

lO aconte
nte do
rotário

asses-
iI acon
'polis,
be. em

.e em da
déíínída.

rá ocorrer
estiva da
elho Di
tary Club

Encontro, das Casas da

Amizade sse deve
cada por
guardem!
que vão
emador

attos Ne-

Paralelamente às ati

vidades rotárias, as Se
nhoras de Rotarianos,

integrantes das Casas
da ,Amizade e da Asso

ciação das Senhoras de
Rotarianos da Grande

PARÓQUIA SÄO SEBASTIÃO'
Corpus Christi _ Com a transferên
cia do feriado de Corpus Christi de
29 pará 26 de maio _ 2a. feira _ a

eelebração de Corpus Christi· será
feita no dia 01 de junho"":' domingo,
como a seguinte programação:

- Missas com bênção do SSmo.
Sacramento
8h. Na Comunidade-São Judas Tadeu
8,30h. _ Caminhada para a Gruta N.
S. do Perpétuo Socorro _ Tifa dos
Pereira _ com o SSmo. Na chegada

INFORME
Missa e bênção do
A comunidade da

parando para atende
comida e bebida.

9.00h. _ Na MatriZ
,As demais comunid
não terão missa e1D

para poderem. parti'
da, bem como não
Matriz no horário d

Jaraguá do Sul, 28

Clínica Velerinária
SCHWElTZER

D R. WALDEMAR SCHWElTZER
.

f

Confecçoes Sue,
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a mais variada coleção de inv

a� -vantagens do preço e crediário S

Fábrica e loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fa
F. 72-0603 Jaraguá ,do S111 _ SC.

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n° 530' _ F. 72-291
Jaraguá do Sul _ SC.

.

Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 63) _ port

É uma obra que nao de
veria faltar em qualquer
,boa bibliotéca. Som o s

agradecidos ·ao dr. Herna
ni Prazeres, ao mesmo

tempo que cumprimenta
mos a Profa. Beatriz Pel
lizzetti pelo oportuno lan

i çamento de tão importan
�-__ te livro.

Sorveles PINGUIM

LIVROS

UI, 8alc,0 de
IIniurantes elh
Salta Catarila
Recebemos das mãos do

dr. Hernani Prazeres um

livro que a autora Beatriz
Pellizzetti intitulou de UM
BANCO DE IMIGRANTES
EM SANTA CATARINA,
impresso pela Gráfica' 43
S.A. _ Fundação Casa Dr.

Blumenau.
.

__ Igradecimello
A diretoria do 'Conselho Comunal da. Comu

nidade Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul,
agradece d todos que, de uma ou outra forma
colaboraram em 'sua festa reaüzede nos dias 11 e

18 de maio próximo passado, que apresentou o

seguinte resultado:

RE,CEITA
Livro Ouro Cz$ 199.875,00 _ Listas de Angaria
ções Cz$ 14.810,40 _ Bazar (OASE) Cz$ 10.838,50
_Jogos Cz$ 11.941,10 ..... Churrasco/Galeto Cz$
51.979,70 _. Bebidas Cz$ 31.613,50- _ Cozinha Cz$
62�613,50 _ Cozinha Cz$ 62.218,30 _ Total Cz$
389.336,50.

DESPESA
Bebidas Cz$, 19.814,50 _ Jogos Cz$ 3.893.69
Churrasco/Galeto Cz$ 37.439,30 _ Cozinha Cz$
29.275,29 _ Desp. Diversas Cz$ 4.270,56 _ Total

Cz$ 94.75J,34 ... Lucro Liquido Cz$ 294.583,16.

Jaraguá do Sul, maio de 1986.

Waldemar Behling .... Presidente

Conta a Professora Bea

triz Pellizzetti em seu li

vro como tiveram início
as atividades de um ban- .

co na Região do Alto Va

le do Itajai, como comple
mento das outras ativida
des ,que se desenvolviam
naquela rica região do,
Estado de SantaCatarina.,_-'--------------------

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

ornamentais, com entrega a domicilio. Aten<Umen
to por profISSional no ramo.

Casa das Flores
Rua Reinoldo Rau 606 _ Edlfié10 Santa Terezinha,

esquina com Rua João Plc..at.

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

'

Rua Joinv1lle, n9 1.118 (em -frente ao Supermercado Breithaupf)
Fone 72-0919 Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

-----

.
.� .

Sabor, pureza e qualidade. Sirva-se à vontade tomândo
sorvetes e picolés "Pinguim", em vArios sabores.

TeJ.llos também gelo.
'

,.,.... _R.ua Angelo Rubini, 1119 - Barra do Rio Cerro (fundos
do Sup. Benthien) - Fone 12-2181. - Jé)raguá do Sul..

--�--���==�=---

o MELHÓR DESTE VERÃO

,

Naqueles tempos a atual
cidade de Rio do Sul era

conhecida c o m o Bela

Aliança, a Vila de Bela

Aliança e o seu povo
obreiro reconhecia; desde

cedo, que o desenvolvi
mento da região só seria

possivel com a existência
de uin estabelecimento
bancário, encontrando no

imigrante italiano Ermem

bergo Pellizzetti seu gran
de líder, fundando o Ban

co de Crédito Popular e

Agrícola de Bella AlIiança
_ uma Sociedade Coope
rativa de Responsabilida
de Ltda., segundo o Siste
ma Luzzatti. Era o dia 24

de maio de 1928 o marco

importante na Região do
Alto Vale, provendo com

o necessário capital as

fontes produtoras, sem vi

sar especulações finan
!===:::;

ceíras. Em 1942 nasceu a

idéia da incorporação o

Banco Indústria e Comer

cio de Santa Catarina S.A.
_ o INCO _, com sede em

Itajai, banco esse que foi
anos depois absorVido pe
lo Bradesco.

O livro com suas 193

pagmas contem vanos

gráficos, o que vem enri

quecer ainda mais a obra
sobre a éxistência de um

:==== estabelecimento bancário
na economia catarinense.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

LEI N9 1.086/86
Autoriza o Poder Executivo a doar ao

Governo do Estado uma área de' terra
para construção de uma escola.

O PREFEITO MUNICIPAL DE- JARAGUA 00

SUL, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER a todos os habitantes deste Mu

nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e

ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1<) "'" Fica o Executivo Municipal autorí- ,

zado a doar ao Governo do Estado, medíante es

critura pública de transferência, a área de terra a

seguir descrita:
"Um terreno sito nesta cidade de Jaraguá do

Sul, propriedade da Pref,eitura Municipal de Ja

raguá do Sul, no perímetro urbano, lado par
da Rua 629 _ Sem Nome, com as seguintes di

mensões e confrontações: faz frente em 122,10m
(cento e vinte e dois metros e dez centímetros)
com a Rua 629 _ Sem Nome, coincidindo com o

alinhamento predial; travessão dos fundos am

122,1001 (cento e vinte e dois metros e dez cen

tímetros) com terras de Victor Ziehlsdorff, estre
mando pelo lado direito em 83,00m (oitenta e

três metros) com terras de Lourival e Lonita Bast

e lado esqu€:Ido em 83,OOm' (oitenta e três me

tros) com terras de Anita Ziehlsdorff, contendo a

área, de 10.137,30m2 (dez mil, cento e trinta e sete

metros e trinta centímetros quadrados). Matricu
lado sob nO 15.593 no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul".

Art. 2u _ A área de terra constante do artigo
anterior destina-se à construção de prédio esco

lar pertencente à rede estadual de ensino dentro

de um prazo de 2 (dois) anos a contar da data

desta Lei.
Art 3° _ O não cumprimento do prazo estipu-

lado no art. 29 torna,rá nula a doação, revertendo
o imóvel ao patrimônio do Município de Jaraguá
do Sul, acrescido das benfeitorias que nele esti
verem sido 'edificadas, independentemente de

qualq_uer plOcedimento judicial.
Art. 49 _ E-sta Lei entrará em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em con-

trário. -

-- '

Jaraguá do Sul, 20 d� UWo de 1986.
DURVAL VASEL, 'tV6"1{ONELL
Prefeito Municipal Secr. de Adm. e Finanças

�----�-----�

e
' 'ERSIAIAS • BOI • ESO. DE ALUMiNIO "

� R!o!L!!.:!:U!�SC-= FONE: (047317200IIII6 '

Persianas horizontais e verticais,
box para banheiros,

divisões, toldos, portas saatonades, luminosos
e serralheria em aíumínío.

Consulte-nosl Fone 12-0995

Folo Center Lida.
Agora sob nova direção

Revele seu fUme a cores e ganhe desconto de 30%
maís uma amplíação do 20x25 e um álbum como

brinde:

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

SUBA NA HONDA

CHE GOU A

CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÄO. CO
MaRCIO DE MOTOS, ASSISTf:NCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONBA-WAY.

ENTRE NESSfA H O ND A DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.
,- . Rua Adélla Fischer, 239 (Rodovia BR-280)

fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul ._ SC.

INTERIMOVEIS
Intermediária de
Imóveis LIda.
IMOVEIS A VENDA

I' terreno- c/ 414,50m2 situado na rua José Me

negotti. próximo da APAE.

- Várias casas em alvenaria no centro da cidade.

- 1 terreno c/420m2 na rua 25 de Julho, pró
ximo do Posto Mime.

1 terreno cf 25.000m2 de frente para o asfalto
na rua Walter Marquardt.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Compre seus materiais de eenstruçâo na
,;

.

Arte Laje .Jaraguá
Materíals de construção e telhas coloniais direto da Cerâmica Vila Rica.

Aquecedor Solar da' Funilaria Jaraguá.

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

Temos o melhor e um bom preço.

Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira 850 _ Fones 72-1011,

72-2334. e 72�1292 ..... Jaraguá do SuLSC.

• FRI-GORífICÓ .ci UM Z· S. A.
Produzindo' alimentos

.
com qualidade e higiene

desde 1945.
•

Frigorífico _ Supermercado e Fábrica de Rações.
------�----�._---------��------��--� -�-=��==���====��================�==========�
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Oficina Mecânica

Os Herdeiros da _- Duquesl
26. A 'ESCOLA REUNIDA uELZA GRANZOTTO

FERRAZ" .... Foi no começo do ano letivo de 1952 que
a Irmã Anídía Meneghelli entrou na sala e' disse que
agora j'a gente não 'vai maís escrever em cima do ca

derno Escola, Isolada, mas sim, "Escola Reunida
.

Elza

Granzotto Ferraz", porque agora a gente tem aqui d�as
salas de aula". É que ao lado da sala de estilo enxai-

.mel começava a funcionar outra, já que os alunos

eram muitos e não podiam, ficar todos juntos. Explícou
ainda que "D. Elza" era uma "tia" de Jaraguá:

Até 1951 funcionava o 19 ano fraco, 19 ano forte,
29 � 3'1 imos. O 4° ano começou em 1952. há uma foto

da primeira turma. Estudava-se o catecismo,
_

leitura
arítmétiea, canto, as principais datas da História do

Brasil. alguns montes, rios é capitais do Brasil, as par
tes do corpo humano é as espécies de animais, higie
ne e alimentação. As Irmãs faziam palestras para os

meninos é menínas separadamente. Algumas vezes

reuniam também os pais e eles, na maioria, não enten

díam-nas e comentavam: "Elas não sabem nada"!. De

pois veio a juvenista Anita morar com elas e, maís

tardo, vieram a Irmã Florentina e depois, no lugar des
ta a Irmã Maria Vicenzi. Duas moças z: a Elza Pessatti
e a ElZ'1 do Chico Keller vieram estudar com as Irmãs,

para depois lecionar na Grata Funda e no "Outro La
do".

Com a chegada das Irmãs e o início do 49 ano

aumentou muito o número de alunos. Começaram a

comentar na construção de um grupo escolar, que fi�'
nalmente, foi Inaugurado no dia 25-09-1955. O trabalho

persistente da diretora Edir Demarchi, dos professores
e' da diretoria, em 1975, a Vila ganha um Ginásio. E
neste período todo foram diretoras: Irmã Anídía Me

neghellí, Therezinha Franzóí, Ir. Celina Lazaríni, Irmã
Elvira Avi, Ir. Célia Venturi, Ir. Lúcia Deluca, Ir. Ur
sula Schweltzer. Ir. Adélia Nardelli, Ir. Lurdes Magi,
Ir. Zofía Oleski, Ir. Edite Tomelin, Ir, _Elvira Deretti e

D. Edir Gascho Demarchí, A diretoria atual: Preso Sér

gio Cesconeto, vice Rolf Müller. teso Pedro da Luz,
secretária Etelvina Dalri Busnardo, vice Evelino Beh
Ung; conselho Iiscal-Edír Demarchí, Mário Sevegnaní
e José Wehrmeister.

.

A diretora da hoje E. B. Elza Granzotto Ferraz é
a Irmã Maria Tschá, a secretária Inês Pradi e auxiliar
de direção Iria Prestini Demarchi. Os proíessores de
la. à 4a. séries são Leonor Demarchi, Luzia Louren
zetti, Marcelino Demarchi e Raquel Wustrow e, de Sa.
à 8a. séries, Carlota Tomaselli Demarchi, Valdete
Áurea Frutuoso, Wilson Roberto Moritz, Rose Ma:li
Tomaselli, Terezinha Ferreira e Lidovina Bonvechio.
Servente da Escola: Edeltrudes Correia de Negreiros.

o. Jardim de Infância Irmã Anidia, municipal. tem
como professeras Irmã Mônica Odorizze e Nádia De
marchí, atendendo a uma vasta clientela. Eis um belo
exemplo de cultura e sabedoria de um POVQ pobre,
sofredor, qua muito fez pelo Brasil. Foram milhares de
iniciativas como estas que fízeram e continuam fazen
da um povo ordeiro e generoso.

TIBERIO Ltda.
Rua Leopoido Malhelro no 67 _ Fone 12-1059 _ Jaraguá do Sul c, SC.

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

.

Motores à base de troca com garantia 'd�\iO:lO@O km,

Retífica de motores, regutagem, revisões e demais serviços especializados
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�,úmeTo 'AvoJso ••.

'

.•.•.... :..... �z$ 1.so
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�

, ,,-?)'. '1\$ :tIiJlis' fiou ' ,sugestões. pata...presentes," ;

,
-

jÓiaS,. relógio&, violõéS, troféus;
medalhes e artigos deprataria estão pa,

RELOJOARll\ AVENIDA

Na MareclJal e na GetúUo Var:gas

Funilari� Jaraguá Ltda.
-, :Çª15as pari 'todas as finalidálte�
l

Agora também aquecedore� a
"

energia solar.

Rua Felipe Séhmidt, 279 - Fone 72-0448
,.-===========",=',:;,"=-- _,;.----'i'--.---�

Relógios, 'erista!s, violões, troféus, medaíhas e
�"', �"

. ,. 1. 'F
�.. •

,.;

, art!�às finos 'para' presentes em todas:
'�

"'

as ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal.Deodoro, 364-Fone 72-12-67

V iação Canarinho Ltda.
" o transporte carinhoso

Programe"bem ás suas Viagens de férias e,
.recreação. Ã: ':'Canarlnho" coloca à sua dis

posição Os modern:os e' confort:áveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. M�. Deedoro, 90,1' _ Fo�e 12-1422
JaragJlá do Sul SC.

TUBO ,DE POLIETtLENO
(MANGUEIRA PRETA)

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

ESCRITÓRIO: RUA CEL PROCÓPIO GOMI'$, 99 - FONE (0473) 72'Ô066

JA�AGuA 00 SUl- SC

Foto L OS S
Fotografias _ equipamentos de dne

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Pone 72-0181

...HÁ 20 ANOS

..

IIA Htst6na de nossa geate Dlo pode ficar s6 na saudade"

CONFIR.t\ .!\ HISTÓRIA ...

A imprensa local trazia nota em

SUa edição de·29 dê maio de 1976, em

que filhos, netos e bisnetos deixavam

:t:egis�rado a sua gta:nde alegria de co

memorar o nonagésimo ano de exis-',
tênéia do estimado cidadãó Adão No-
roschny, então' residente na Bpítàcío

-- O Brasil estava empenhado em Pessoa, nesta cidade, no dia 22, reunin
äar, na posse

'

do coronel Juan- Peron, do todos em lauto almoço. Adão vi-
as maíores demonstreções de amizade, ,

.

da trê
.

.

d
• • .' ." v ;

veu alO a tres anos! deíxan o esta vi-
com 'um� embaíxada que .viajava, e� da em 25 de outtlbró

<

de 1979 .

.. tres
.

naVlOS de 'guerr.a, entre QS -queís.: "
, c- ,

o "Marcílio Dias", chefiado pelo Gal. Noticiava-se que o "Joínvílle",
Góis Monteiro, ministro da Guerra. Nos, de 131 mil toneladas de capacidade, que

, dias de Sarnéy- e AlfQnsin tamqém>Js
.
dlvíde' com o "Docepolo" a .condição'

demQnstra�ões de a,mj.Zade ',e un�â,ade� de, maior návio produzidQ- no BrasU,
na formaçao, do bloco, Sul Amenca,�o. ,

concluía sua primeira' viagem "redon
Os tempo'S pouco mudaram nesse� O1tO, ',da" (ida 'e·' volta') ao Oriente Médio. O
lustros.

,

.' "JoinvitW' era o segundo de uma sé--
,

-"

rle de chico ,niÍvtos produzidos pelá
Ishilçawajima para a Petrobrás e 00-

cenave. Em novembro de 1976 a Ishi

kawajima começava a produzir o' pri
'meiro supérnavio de 277 mil toneladas
de c�pacidade� não" tendo diferença, 'em
"técnica, dos iniportados do Japão; ad-:
landá 'e outros países.

' ..

. ..
"

•••HA 40 ANOS
Era divulgado pelo Departamen

to das Municipalidades, em Florianó
polis, o comparativo da Receita Orça
da com a Arrecadada em 1945 dos 44

municípios -de que se compunha o Es
tado de Santa Catarina. Hoje, temos
199. Jaraguá do Sul orçara uma receio'

,

'

ta em Cr$ 620.000,00 e arrecadava Cr$
736.351,70" com uma diferença a mais
de Cr$ 116.351,70. A Capital do Esta
do orçara a receita em Cr$ 2.463.886,80

- Era o ano da eleição da nova

e arrecadava Cr$ 2.939.186,80, com
mêsa da Assembléia Legislàtiva qué foi

'uma diferença a mais de Cr$ 416.786,80. composta pelos seguintes- deputados:
Na arrecedação vinham Blumenau e

Presidente: Le.c�.éiIl, Slowínskí, do ex

Joínvílle.. C:Qm valores orçados mals" PSD; 1� Vice: Aureo Vidal Ramos, .do

baíxçs.,
.s ' �x-PSD; 'lJ Vícer- Márío - Tavares da

'

'-c'[

_. � : -s-
Cunha Mello, 'do 'ex-PDC;: 19 Secretá�', "

"

__ .: No dia t�r de maio de ,1946 Ia- río: Mário Olínger, dÇi ex-VON; 29' Se-
,

lecia a :preto ,I)o:m,in�os -Rosâ, que,:veió' eretár�o: 'R0d�i�0 Lob9i 'do �x-PT�.; S�-"" , ;'
, :cóm'o,€él: 'Elnmo"Carlos Jourdan, nps-

_' plantes de s�cr�'táTio:/q�riir Destrl.: dO, -,

':
so fundadof,-:pal'él Jataguá.'.A,su.a inor-,',e,)t;PTB e .�1!::l0 Altenbu!g, dà ex-VON:.,
te'seéieu-c6m 115 anos de idade e era Mêsa pra não-botar-defeito 'e com um

o mais velho morador desta terra, Ca- deputado representan�e da região cl�,
sou tres vezes, deixando 36 filhos e Jaraguá do Sul. Olalál

'

138. netos, além de inúmeros bisnetos
e tataranetos.,Domingos, Rosa era n:a
tural de São Francisco do Sul e o seu

enterro foi feito no Cemitério local com
granda ácompanhamento. Dízía o "Cor
reio .do Povo": "Paz �,alma do preto
velho' que abríunas matas virgens de>
Jal'agúá cl primeira clareira". ., ,�

'

.••HA 30 ANOS

-- O Supremo Tribunal de Justiça
concedia unanimidade de votos ao ha
beas COwu.s .r�querido pelo sr. Adhe-,
mar de' Barros, razão porque, dentro
de breves' diÇis o Presidente do PSP re-

.

torriaria aó, Brasil, do exílio na Bolivia,
onde se refugiara.

I.
,

--, EIIJ. Santa Rosa, no Rio Grande
do ,. Sul, registrava-se terrado tiroteio,
com ataques às sentinelas dá, força fe:
deral lá sediada. O delegado de põli-
'da domiílava imediatamente 'a situa
ção, com o auxilio das tropas do Exér:
cito. Apesar do tiroteio haver-se alas
trado a_diversos pontos da cidade, não
se registram vítimas, e a' policia igno-'
rava os motivos e a identidade dos ata
cantes.

-- A Câmara dos Deputados apro
vava projeto de anistia, que era envia
UO imediatamente ao Senado. Seu art.
1 Q� fiE concedida ampla e irrestrita
anistia' a todos os civis e militares que,
direta ou indiretamente, se envolve
r.ruri��Jí:ielusive recusando-se a cumprir
ordens de seus superiores, nos movi-

Barão de Itapocu

mentos revolucionários ocorridos no

pais, a' partir de 10 de novembro de
1955, até 19 de março de 1956, fican
do

.

em perpétuo silêncio quaisquer pro
cessos criminais e díscíplínares relati
vos aos mesmos fatos". Veloso e o ma

jor Lameirão, ínsurretos estavam' em
butidos no perdãol

...HA 10 ANOS

O Senador Otair Becker; re

presentante de Santa Catarina no Con-

-gresso, era eleito o Congressista do Ano

e, consequentemente integrante das

�aioTes personalidades catarinenses d�
1915, oficiava à Agência Nacional, 080-

licitando maior divulg�ção de Jaraguá
do Sul, especialmente no ano de 1976,
_: o ano ,de Centenário _ dando ênfase'

na necessidade de ,maior destaque, em

virtude de Jaraguá 'do Sul ser uma das

mais progressistas cidades do Estado
de Santa Catarina. Apenas esquecida,
na ocasião, a imprensa jarâguaense" di

-zendo que melhores esclarecim,=ntos

poderiam ser obtidos pelo fone 72-0667,
'em Jaraguá do Sul (Sucursal d'A No

tícia). Mesmo assim, a imprensa jara
'guaense divulgou a solicitação que era

de interesse da terra., Aií '''seo'' Ota1r,
�'nois num esquece ...

"
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" FURGÕES, FUiGQES]:S011lRMICOS E FRIGORlFICOS
, Jaráguá :E�quérdo: 'Ru.á. Dr. Bnríco Fermi, H3. .. Fone .12':'101'1 .. '

. ", -,,0,°- � . _ .;._ •• _
..

.........;;.., ._� __

Elelrônica
MENDONCA

ASSISTBNCIA TV, VIDEO CASSETIl E;
'VIDEO GAME

Posto autorizado video game Dacter e Dísmac,
!

Transcodíííceção de videos importados.
Rua João Marcatto, 179 - Fone 72-2128

Jaraguá . do Sul.

A rotada'melha

o homem e a mulher de bom gosto, encon
tram sempre o melhor em calçados, tênis, con

fecções e calças US-TOP. Amamãe e a noiva tam
bém têm completa linha de artigos Infantis e en- .

xovaís (cama, mesa, banhá e, copa) em lindos bor
dados vindos das fábricas de São Paulo.

Aproveite as promoções especias e visite a

Nós temos tudo
·

para agràdar a, todos.
.

. Venha conhecer
a linha·Chevrolet86.

Conheça � linha Chelll'ólet 86, a mais completa do mercado.
Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.

Seja Monza, Caravan, Opala, Diplomata, Chevette ou Marajó, você vai salr de nossa loja com o que exiSte de melhor ..

Venha ver de perto as noVidades e vantagens desta nova linha
. .

.... """" """"'''__ ,0-._""_ p,,,"'" ...

"",o�c_...@.,

.

Emmendörfer Com.ércio .d'e· Velculos Itda, iP.of.',_..

!'!-
__:,_tf!!/,Rl,',·',A·v. Mal. DeOdOr?,.�57 ,- Fon ..... '?2;.06SS e 72-0060 - Jara!!uá do scr.sc _ ....\....)L/,

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,

A especialidade estd.
nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

� Lavagem, limpeza de
tetos e estojàmentos.

MARSCHALL POLIMENTOS

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

.

(:OMERCIAJ I FLORIANI
Máquinas e Equipamentos para Escritórios

Temos à disposição: Assistência técnica de má
quinas de escritório em geral, relógío-ponto, eu

tentícadora 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.
Consulte-nos pelo Fone 72-1492 ou' na Rua Ve
näneío da Silva Porto, 353. - Jaraguá do Snl _ SC.
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AtletisldoBnesultadas no Estadlal Kohlbac. é CllIlJIeã di saiç' seslill.=��: :�
, . ..' .

... , _8
,

o IX Campeonato Es- Miranda foi o vencedor . .., .
ranto" r ,que reúne clubes

tádual de Atletismo Adul- da prova 110m c/barreí-
O Centro de ,Atividij- chana Wolf, Artelajs .Ox8 da primeira divisão filiados

to" disputado de 23 a 25 ras; Waldir Giese 29 lugar des. do Sesi e o .Conselhö Kohlbach, Weg �áqumas às Ligas Corupaense e Ja
de maio em Criciúma, Sul

.

nos 110m ,c/barrei:ras; Sér- Desportivo Sésiano pro- 4XO Met. Lombardi e We� ,raguaense de Futebol,
. moveram no último final- Acionamentos Ox3 Mando Estado, proporcionou a -gio A. Martins _ 7</ lugar ".

.

-

prosseguiu no domingo em

conquista de importantes nos 100 e 200in rasos; Al-
de-semana o Torneio de s?l. Na seg�da-feJra, íe- sua terceira rodada. Na

resultados pelos atletas in- mir Roesler _ 79 .nos 200m
Futebol Suíço, com a par- nado munícípal, Seara 3xO BarIa do Rio Cerro no

.
tegrantes

.

da equípe Dal- rasos e 99 nos '400m; Wal- tícípação de dezoito equí- CSM,. Frigumz �xO Weg clássico; Botafogo e Cruz
.

celis/Divisão Municipal de mir Oestereich _ ß9 lugar pes, representantes das Máquínas, Mansol . 2�3 de Màlta empataràm a 1,

Esportes.: Segundo o rela-, nos 400m cl barreiras. empresas. A série de par- Met. Trapp e Borracharia gol e em Corupá, no clás-
tidas foi desenvolvida em Wolf Ox5 Kohlbach E na 1tório técnico do treinador Cornélia Holzinger, mes-' '..

.

.

'. sico ocal, o XV de No- '

três datas. No sábado; OS fase fmal Seara 5x4 Frí- .

b IJosé Augusto Caglioni, mo com inflação no ner-
" .� vem ro go eou . o D. Pe-

.' resultados foram Maríscl gumz e Trapp Ox3 Kohl- d 4foram seis medalhas con- vo ciático, conseguiu dois .

. ro, por a 1. As equipes
. '. . 4x3 Mercatto, A.rgi. 2JC5 bach Na decisão do ter- .

.'

quistadas, das quais duas segundos lugares: nos 100 .. ,' - '.
e- jsraguaenses lideram a

de,miro e quatro de pra- e 400m cl barreiras.
Met. Lombardi, Malwes cerro lugar a F'ngumz classificação geral do Tor-

ta.
2x4 Seara' e Frigumz txü venceu "a Met. Trapp por. neío. ambas com cinco

.

No naipe masculino, A participação -ao nos-
Lulimar; no' domingo - 6 a O e a Kohlbach der- pontos, enquanto que o

Ademir Roesler, com tem- so atletismo em Criciúma CSM Máquinas 9xl Cor- rotou à Seara, 1 a O, fícan- XV de Novembro tem 2

po de 54seg. 03 décimos,' foi considerada muito boa po de Bombeiros, Jaraguá do como título da tempo- �e o D. Pedro ainda não
f

. ..

1 d
...

t
- Fabril Ox2 Met. Trapp, rada.

marcou nada.OI o pnmeiro co oca o e aprOXIma m ervençäo
nQS 400m c/barreiras e o deverá acontecer em ju-

Moretti Jordan lx3 Borra-

segundo nos 400m rasos; nho, em São Paulo, na :

Carlos Henrique Alves d� Olimpíada do Imigrante. d Ih:
.b'

,-
- •

t ',', L I , E R I L -

me a as e ru eu o To�eio Interno de
Futebol Suíço do C.A.

Dímas Zanottí, 39 no salto Baependí, Troféu "Arno
triplo. Henschel", foi aberto sá

bado à tarde, com estes
resultados: Banco do Bra
sil lxO Beira Rio, Moitas

.

locO Kaya, Quarentões OxO
Misto Quente,. Arsepum

.

Ox9 Tricolor, Cantarera
Ixt Jaraguä Fabril e Zep
pelin lxO Pinguela. Neste
sábado, em função de
amistoso do Clube de Bo
lão 2 de Junho, não ha
verá rodada. A seguinte
será no .dia 1 de junho.
Encerra-se na próxima

semana, a segunda fase de
classificação do Torneio
ds Bocha da Arsepum,: no
Agropecuérío, Com parti
das às 19h30, nas canchas
liA" e "B", no día 2. jo
garão Met. Leitzke x In-'
dependente e Bar do Chi
co x Vitor Barbeta; dia 3,
Comercial Uva -

x Otília
Petry e Bolão, Grande Je

Fecularia; dia 4, Célio Pla
ninschek x Flamengo e
Bar do Maneca x Prüsse:
dia 5, Móveis Pradí x

Afonso Marangoni e Fer
ta·z x ·Bamerindus,
",O Beira 'Rio Clube de

Campo, que no dia 28 rea-
"-

lizouassembléia, dará iní-
cio no dia 1 de junho a

3a. Copa Carinhoso de Tê
nis de Campo, com larga
da às 9 horas. As inscri

ções estão abertas junto a

secretaria do Clupe ou

com os professores da mo

dalidade.
A Per:dlgão, de Videira,

que na sexta-feira derro
tou a Jaraguá Fabril, por
3

.
a 1, no Ginásio de Es-

.

portes Artur Müller, ven-

ceu no sábado a seleção'
de .Matelândia (PR). por
12 a 1 eno domingo, a se�

leção de Buenos Aires (Ar
gentina), por 12 a O. O es

petáCulo em Jguá do Sul'
foi bastante prestigiado.

Ucre cunquista
'�rneios marcam ativ·idades du bulãu IUS Je'sc
O Clube de Bolão 81,

representando a Sociedade

Esportiva e Recreativa

Víeírense, participará nos

días 06, 01 e 08 de junho,
em Joinville, de Torneio

. de Bolão da Associação
Atlética Tupy, na bola
16cm. Participarão deste
Torneio a -Tupy. Alvora-

, da" Glória, Tiradentes, Vi
eírense, Urca e Literário.
E na �gunda-feira, 2 de

junho, 'inicia-se ne Socie
dade Vieirense, o Torneio
Interno de Clubes Mascu
lino e Feminino, bola 23
CID, devendo encerrar-se

. no (lia 13 de Junho.

puta dos títulos de rei e

rainha entre os integran
tes dos clubes internos.
Na bola 23em masculino,
os três melhores coloca
dos _ Lincoln Ristow, CU
do Kuhn e Hilário Müller,
ambos pertencem ao Senta
Pua e, no feminino _ Edla
Kuchenbecker, Beatriz Lei
tzke e Grete Ristow, são
do' 2 de Junho. Na bola
16cm, Haroldo Güths (Gua
quari), CiIdo Kuhn

-

(Senta'
Pua) e Wolfgang Ríedt
mann (Guaquari) ; no fe
minino _ Edir Branden
burg (Harmonia)" Traudí
Henschel e Miriari Ku
chenbecker (Tudo Azul).

o Chefe da Divisão de

Educação Física e Despor
tos da 19a. Unidade de

Coordenação Regional de

Educação, Prof.' Waldir
Giese, apresentou o reia
tório dos resultados da

participação dos alunos
atletas da microrregião
nos 149s. 'Jogos Escolares
de Santa Catarina, reali
zados .em Joinville, de 16
a 23 de maio. No atletis
mo, Beatriz Friedmann foi
a 10a. no arremesso de
dísco, Marilene Mader a

9a. nos 1.500m, Dimas
Laércio Zanottí o 3'? no

salto extensão, Marilene
Mader 39 nos BOOm, Bea
triz Friedmann 19 lugar
no arremesso de peso e

Nas modalidades coleti
vas, os 'resultados foram:
basquete masculino _ Ja
raguá 26x36 Chapecó, Ja
raguá 36x45 Itajaí, Jara
guá 24x21 Xanxerê e Ja-

. raguá 47x29 Joinville:
basquete feminino _ Jara
guá 31x18 Canoínhas, 11x
22 Joinville e I8x61 Con
córdia; vol1bol masculino
-

.

Jaraguá Ox2 Lages, Ox2
Mafra e Ox2 Tubarão; vo
Ilbol feminino _ Jaraguá
Ox2 Mafra, Ox2 Joinvílle.
lx2 Lages e Ox2 S. Miguel
do Oeste. Além das três
medalhas no atletismo,
coube a 19a. Ucre o tro

.

féu disciplina no desfile
de abertura dos Jesc.

NO BAEPENDI
Na bola 23cm foram

As recentes festividades campeões o Senta Pua e

:ep::;::it�j��O� s:
�
�:'a�h� �a:Q!f�m, Jogos dlSegll�ola dominaipIman�ã

Copa du Mundu adia rodada/Yarzeanu o presidente Waldemar Paula, Vitória x· Malvice
.

Vieira, da Lig.a Jaragua- e São Luís x América.
, Em função da estréia do classificação do Varzeano ,

ense de Futebol;' baixou A l'Odada cie 4orningo,Brasil na Copa do '�undo, acha-se assim: Chave Ver-

no ,México, às 15 horas, de _ Independente 1, Sa- resolução antecipandó pa- dia 25, apresentou os le-

diànte dà Espanha, ,- á ro- tUTrí.O 6, Bangu e Conti- ra as 8h30 e 10 horas, res- sultados - Grêmio Gari-

'dada (sétima) do 49 Cam� nental 3, Vitória e Ar- pectivamente, _as partidas baldi 3xL AvaL Àlvorada

V malwee 2 e Vila Nova 1 dos Campeonatos Aspiran- lxO Guarani, São Luís lxI
Peonato Municipal ar-

t€S e 2a'. Divisão, da quar" Vitória, A m é r i c a 2xO
zeano de Futebol, que se- ponto; Chave Amarela -

ria realizada neste domin- Santa Luzia e Santo AI).- ta roclada do segundo tur- Aliança e Malvice 6;xO

Il,O, marcada para este do- Francisco de- Paula. O se-
go, foi suspensa pela Di-· tônio 6, Vila Lenzi 5, Ju- .

visão Muniçipal de Espor- ventude e Colúmbia 3, . mingo. O motivo' é a es- gundb turno da Segundo-
t d Cant'arel'ra 1 e Ouro Ver- tréia do Brasil na Copa na tem encerramento pre
es, proporcionan o a que
todes possam torcer pelo de 0-; Chave Azul _ Cana- do Mundo, quan�o às 15 visto para o dia 8 de ju�

selecionado nacional. No rinho 7, Vila ,Rau e Ola- horas enfrentará a sele- nho, cmu' /os jogos entre

dia 25i domingo, no E'Stá- ria 5,' Helga-Mq_r 4, Fi- ção da ESf>anha. Assirrt Ponte Preta x Alvorada,

dio do João Pessoa, ape- gueirense 3 e Pinheiros pela Chave. Ar
_ jogarão Avaí x Guarani, Vitór:a x

ri. t 1 f nenhum, A rodadoa seguin-
Grêmio Garibaldi x Alvo- Aliança,'Malvice x São

as qua ro go s oram rada e Guarani x Ponte Luís e Francisco de Paula
anotados nas partidas te, pelas Chaves Amare-

constantes da sexta roda- la e Verde, marca as par-
Preta e, pela Chave B - x América.

da: Ouro Verde Ox1 San- tidas entre Vila Lenzi x Aliança x Francisco de

to Antônio, Juventude Juventude, S. Luzia x Ou-
lx1 CantarÊ!ira, Columbia ro Verde, Cantareira x

.Ox1 Santa Luzia, Figuei- Colum.bi.a, Vila Nova x

rense OxO Canarinho, Ola- Continental,' Saturno x

ria OxO Helga�MaT e Pl- Armalwee e Bangu x Vi-

nheiros OxW Vila Rau, tória.
Após estes resultados, a

Seja você também o fiscal. O pacote' eéÓnOinico
veio para ficar. Precisamos acreditar nele. Ele vai

dar certo, com o apoio de todos.
;, !'dT�nuncie o descumprimento das tabelas.
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.. ": �';é ':�;F }, "';'�:�::i!�tpieSi4ai�"F�bciSC� �����, através de convênio
Prefeito Aido Pasold, de, Schrôedêr;'i sâÚsfeltfssi- Schork, da Associação celebrado entre a Jucesc

'mo com.o resultado da visita do, Govemador a.seu Mu- Comerciai... Industhal. e E('a' Aciag. A
-

representa-nlcípío, Além de receber- os s,al.��s, dos co�iiv�ni9s. d�::�
,

-AigrJçola: .de Guârainirim, ç3ó' da Junta Comercial
construções da delegacia e pa;ralelepipec1,os, '9-�smQu afirma ester snrpreso i.e atende anexa a Associé
convênio de Cz$ 200 mil (o total é, Cz$, 100, mil} para satisfeito' com a receptíví- cão, para o registro (au"
as obras dt, gmésío de esportes, tev:�' éríeda _à Superví- dade.da. câmpanne de -an- tentfcação) de livros mer
soriallöcal de Educação', recebeu e� dóàçãóuma ,área gâi.iação de recursos. (ma- cantis. Com ISso, não há
nativa, de 146 mil m2, assinou convênio do Prôurb de teríeis ,e" financeiros) des- mais necessidade de des
Cz$ 1,6 milhão e, também, teve confírmação do ínícío tínados à constrúção do locar-se a Jaraguá do Sul.
das obras de ampliação do sistema de abastécímento Centro Empresarial de E no dia 21, começou a
de água, pela Casan, que investirá Cz$ 300'míl.

'

Guaramirim, o b r a de funcionar a Bolsa de Em-
432m2, de doís pavímen- prego, que Intermedia em

-tos, que abrígará em seu pregos entre a indústria e

andar térreo salas de treí- comércio, através do alis
namento e de serviços e temente e' cadastramento
no andar superíor, um dos interessados na obten
amplo auditório. Uma CQ- cão de vaga, que é proces
missão vem visitando os sado também na Associa
associados, pata levantar ção,
os recursos necessários à,
edificação do empreendi- OUTRAS ATIVIDADES
meneto, cujas obras têm
inicio previsto para o fi-
nal de junho.

'

Pedro Ivo Campos, em rém, sem discriminar ou

sua visita a Jaraguá, me- tras regiões;' Pedro está
nlfestou preocupação com convicto da. sua, eleíção e

relação à div[!;.:la do Esta- garante que ser!\ o dingen-

�e������������a�I-�---�--1-3-·-C�'�O�'�P'�'�A�D�O��M�U�'=N�D��O�'---1�9�8�6�------�1to, dará atenção especial sociedade,catarfnense es-
L -..,...:....:;,_-'��:_:_"'�:::""""'"::::--:-':::-=-:=::-:-::::c=:-:---__;_------:::::::::-::-__-;-_-à sua região, que nunca tá a reclamar. CHAVE A FASE CLASSIFICATóRIA' CHAVE B :

elegeu um governador, po- ..D-A-T-AT"'H-O-R-AT"""C-ID-A-D-E--,.....,------:-JOO:"::"O:----'----'---", DATA HORA CIDADE -J_OGO
31/5 15h M" C't Itâlia X Bulgâria 3/6 1 5h México City Bélgica x: Mé1CicoSecretários da EduCação de nove .mun'cípíos c,ata- J,,-_:_I--l-e-xl-co-l_;.y+----+�"---t-_:"':_or-:e':-I.a---j i--;,_;__:_--+-__.�-'-!---�+---'X---t-ir-a-ou-e--;o.J

,

1 tí
, 2/6 15h México City Argentina X" 4/S 15h Toluca 1, Paraguai

rínenses, dentre. OS quaís Balduíno RaE íno. par icipa- 1---1---1---.;;,_-+��---;-----+-A-rg-e-nt-l'n-a-"'1i--7-/6d--15-h-+-��-f-�M-e,,-x'l-co-+---x�--t-p-a�ra-gu-a-i"'"1�

t
- 5/S 15h Puebla - It�lia X México City

ram de 'Uni encontro, visando levantar suge� oepS dna 1--5�/S--i--19-h-+M-é-Xi-C9-C-i-ty+=-C-o-re-.ia---;",--.-x---t-B-UI-ga-'ri-lI--; ;.......8-/S-i--1S�h--+-T-o-lu-c�a--'-'+--Ir�aq-u-e-,---f.---,'-x'----t�B-é-lg:-ic-a__,
área educacional, para o .plano dE!' governo ee e ro

1-__:'_1-:'__1-';__:_;_4-=--_:_-l-'--__;';:'__-+-lt-a'I-'-I'a-___' ,1--�-I-1-5h--+-M-e'x-'Ic-o-C-it-yf-.lr-a-qU-e�-I-":---x----1-M-'e::"'x-ic-o----',

dmí íst d
- lOIS 15h Puebla Cor!!ia X 11/6

Ivo. Posteriormente as 69 prefeituras ',a, nus ra as 1-10--/S+-'5;.:,h+M.::.é.:..:xi:_cO-C-i-t�+,.-A-r:.:.ge:.n�ti�na-l-_,;..;c--:-t--:A�U�19a:-'r-,a___' i-l-l-/S-+--15-h--+-T-o-lu-ca---;-p-ar�a9-u-a·-'+-�-X-_",-B-é�lg:-iç-a--;pelo PMDB analisarão e disCuti�ão o d?cUmento, que L......---.lL.....;---I---�-:.J_-C...:H-A-VE-C__,_-;:.;X...'

--�------.

CHAVE D
se:rá entreeue ao candidato no nnal de Junho;·

JAGO ' �D-A-TA
........H-O-R-A...--C-I-DA�D-E--,---�--JO,._G-O�--:----,6

,DATA HO!,A eIDAD�, .•
'"

Uma grande recepção
fol preparada ao GOverna
dor e pedessístas da velha
e !da nova guarda.papari
caram o dirigente estadual.
O· jantar, também muito

prestigiado, teve até uma

presença estranha no ni-

nh�, . o candidato: a depu
tado estadual pelo PR,
Décio PÍazera. :e,que' Dé
cio, como vice-prefeito de

Jaraguá do Sul, foi convi
dado e atendeu a �entilé-
za,

Salim Dequéch, a velha raposa da política gua
ramirense, apesar de presidir o PDS, não esconde �ue
nutre, pelas ínternas, certa símpatla, pelo PDT, partido
que já o convidara a lançar-se. �an�ldato. a de�utado.
Há quem afirme qUe o turco esteja mcentlvand� o, sur
gimento do PDT em Guaramírtm, para, num� h!pot�se
do PDS implodir de vez, abrigar-se em suas fíleíras.

ANTES DE TOMAR UMA

DECIS:Â0' TOME.�A
. �.lCISI\O INTELlGENTE..

'talé S I:$:S"E ,.

JUNTA COMERCIAL
FUNCIONA

A entidade que congre
ga índustríaís, comercian
tes e agricultores de Gua
ramírím, constituiu uma

comissão para acompanhar
o aspecto habitacional do
mumcipio, que é crítico
diante da falta de mora

dia. Guaramirim dada a

polarização exercida por
Jaraguá do Sul, pratica�'

mente tem problemas se

melhantes a este, razão

pela qual a Aciag .eonstí
tuíu a Comissão. 'nQ sen
tido de que encontre uma

solução para o problema,
que tende a piorar. .'

A Assocíeçêo. no início

do .mês, encaminhou soli

citação ao DNE�,. em F�o
rianópolis, para melhonas
no acostamento da 'BR-280,
d.entro do perímetro urba

no recebendo como' res

po�ta ,de. que não so�en
te o acostamento sera re

cuperado, assim com�toda
a extensão da rodovia. da

.

BR-101 a Jaraguá do' Sul,
deverá ser recapeada, 'cu
jos trabalhos serão' logo
iniciados. E pata a Sude

sul, solícíton-se o levanta

mento sócio-econômico da

reaÚdade guaramirense, as
sim como à Câmara de

Vereadores, foi sugerida a

instituição de incentivo,
especialmente às edifica

ções comerciais que tra

gam como traço o estilo

germânico que caracteri
za a região,

Desde a semana passa
da vem funcionando em

Guaramirim, o preposto
da Junta Comercial do Es-

FINAIS

OITAVAS DE ANAIS

CIDADE JOGO JOGOS DATA HORA

2' Chave C 1

SEMIANAIS

'o Instituto de Adminis_' C..tarina. A lista' ,lh:l'erada I-l:.:.;/S+:.:.;19:;,h+.::.L..;.eo;.:,n_-+--=c__,a_na__,d"",á,....-1f.--,___;_X,-'_+--:-:Fr_a�_ç-:-a� I--l_/6-i-_15_h--+-G_u_a_da_la_;_ia�ra-!-,,..Es_p=an�h_a__t-=-'�X�_t�B�ra,SI_)--:-:--,
tração FinaJ;lceira. da Pre- pela CQinpan�ia de Mine� J..--:2:;,:IS=-t-.:..'5;::h+.::lr.:::ap:.:u:;;:a=to4...".:.R::;ú::;ss:::ia:...--.+_:_,�X�-t�:-Hu:-n.::.,gr_ia_+t--:3�/S+�1=5h-tG:::-u_a_:d-::-ala-:7ia:-rjahA__rg-.éI;-ia�-T x��,;---;I�:::la:-:;;,:;;,qa:-,N_,'--,vidênda e Assistência So- ração de Carv�o Barro h5_/S-+_15_h-+-_L""eo�n--,,,-+_-..:.F�ra_n.:.ça,--+-_ _;_x;__--t_-:-RU_'s_si�a,__jf__S_/S-i-_'5_h-,+G_U_a_da_la_ia_ra-+-_B_ra_si__,;I'-t__ X_'-t_,-::A�rg:-é._,1i3:--....,
clal, através do presidente Branco, tem n� déci,ma po- 1--6_/S-I--'.;..;15�h-i-_lr:.:.ap_u_at_i:r_+-H-Un-,g-ri-a--4_--,-x,---+ c_a_n_ad_á---=j 1--7�IS--I=_IS_h-+G_u_a_da_la..:.ia:_ra-+-'_lrl_an_d_a_N_,+_�.:.;X�-+--:E�sPo"-a�nh-,q.__,
Eugênio Doin Vieira, dJ- sição a Índústrià Têxtil Ja- 1--=9.:..:/S+.:..:15:_h-+-.::.L:.:.;eo;.:,n�4>_H_un..;.g:_ri_a-4_'__:;XC_--r�F:-ra_n_ça::----; t-""12_16-i-_15_h-+G",,,u_a_ds_la_;_ia_ra-+-_lrl_an_d_a_N_',+_--X�'""-t-à-ra-sl-1-_"'1
vulgou esta semana os rita S.A., com Cz$ . 9/6 15h Irapuato Rússia X

' Canadá 12/S 15h MOAterreY-,-_Ar_9_él_ia_..____x_-,,-_Es�-p_an_h�a_
maiores devedores da Pre- 3,485.101,15. CHAVÊ E.

- CHAVE F

vidência Social de Santa'
" . �

. ,DATA HORA CIDADE JOGO DATA HORA CIDADE JOGO
, ' . ,

4/6 15h QUe--r-"ét;_ar-o+-u�r(J-gu""'a-i--'--_"'X-_""'rA-le-m-a-nh-a-o�c-t, 1=-2:':"S:':',J,.:..:.:19:':'h-+"';'M::':o'::;'nt__'e:_r,re:_Y-+-�M�at-ro-c-os�'-.----X---r-P-o-Iõ�ni�a�·
Jaraguá do Sul sediar& no dia 4 \íé junIio: reuriin- 1--4-/S--19�h'-t--Ne-za Escç)cia x' Dinamarca , 3/S 19h Monterre� Portugal 7X Inglaterra

do dezoito municipios, um encontro téqüco para tratar 1--'8-/S-+--15-h-f-:Q-�-e'�re�'ta��-o+A-i-em-�a-n-ha-o-,€-"r--x-'-�ct'=E-sc-,ó-ei�a,..,...,�t j.,�S:_/S=4-':"19:':h':_�M:::o':':'nt:':'e--rre::':y-+--ln-gl�at::'e-rra--4,..-c-...;,:':x:.""�+-�M_;:a:"'rr-oc-o�s--4'
sobre o aumento da produção e produtrvidade do mi- 1--8�IS�-'9-h-t-N-e-la- Dinamarca X Uruguai, b--7._,/6....j....._,19-h�,�M-O-nle-rre-'y-+--po.:.l-õn-ia-+-�,;_;x�--t�P-o-rtu�g=a'_'I--:t'
lho. Reuniões idênticas tstão ãcontecendo em dez se. 1--13�/6�,-+--'5-h-+--Qu�e-re�'t�=r-o+-Di-n-amarca X Alemanha Oc I--ll�IS-i-�19�,,-"-fI'''''M-o-nt-er-re-y-+-�ln-gl�at-e-rra---1--X----1-p-o-Iõ-ni-a----'
des regionais da \Acaresc. Seguidam�nlte,. ser� ela-

,-'_3_/S-,-'_15�h--,,-N_e_za__ .LE_s_co_'G_ia,�,..;,,-J,--_x_�_U_ru_gu_a_i_...,.,... '"'1_1_/S_J__'9_h..LG_u_a_d_a_la_ja_ra........-_po_rt_u.>..ga�I....._ __;;,><_....._M_B'�rro_c�o�s._,borado o projeio .a ser discutido no ,d1a 21 de Junho,
para então ser colocado em prática.

'

Os coordenadores da lha, ,do Reprodu,tor e do JOGos D�A HORA

2a.. Amostra' Agropecuária Terneiro, objetivando co- I'-J�OG-0-,+I.-'5-í6+-1-5h-*'M-é�XiC-O-C"'i,Y--',f,-�-.d-a-,-ch�a-ve-:B�I--x�-1-:::3":-,c;';:-ha-ve-s-:A""cD;:i JOGO 5 ,17/S ,5h México Cily
2' Chave A

I X :1de Jaraguci do Sul, parti- lher subsidlos que pos!;lam
Leon

1" da .Chave C
I
3" Ch�v.s ABF 1!---4----+�-+__:'--_.j-",-od"'a""C""ha-v.-:F:--'--1--'--1""'2"""':::C::'ha-:ve:-;:!ecipaJam na quinta· e sex- ser aplicados na orIgan1i- I-J0_G_'0�2+.1_5�/S+_19_h-+--__-f-__ ,____l_�_j__� f,.J.o,0G�0_6+-'7_/S+-l_9�h4--M_on_te...."e,...y..".,f,'"_"""="''''"C''':-F..l.---;-X--'---";::2''-:C:::'h:::::õ1eh'ta-feiras; em Cam'pos No- zação da Amostr�.,' nc u- JOGQ a 16/6 15h Guadalajara

I' da Chave O

t X r 3� Ch"V:'
SEF

JOGO 7 18/S 15h México City
2' da Ohave

I X I
ave

VOS, da Exposição Agro- sive contactos çom exposi-
I' Chave A

I X"I
3' Cháv", coe

...

I--

__-.,_
.....

:'==::==:=aU=.=,ét=a=,o=:t:"=da�C�::-h_a::':_v_:-;e_E;=C:I=====:I=�;:;;2_"�c",h_a�ve�Dpecuária e Feira da Novi- tores, foram mantidos. JOGO 4 IS/S 19h Pueblo
,.I

JOGO e 18/S 19h
X

i

A Assembléia LegislaÍiva aprovou :na quarta-f�i-
r---""T�"õ'=__'__--'"�-:--__ "7-�_Q�U�A_R�T_A_S, r-D_E_A�N_A.,.IS_--.-��-r- .,.......� _"'_'"

ra através de acordo das lideranças. partidárias o Pla- JOGos pATA HORA CIDADE JOGO JOGOS DATA HORA

n� de Carreira do Magistério Priblico Estadual, coroan- I--..;';.-..t--t--t----+.-.v..,--ee--:do-r-:Jo,.-g-o-=-3�'--""--;'1ve""n-:ce::;do:='r-;:Jo::go:-;:i5 t---+--+-�.---,·-.,..."r.v".en-c-.d:-or""J"...09-0-:4��--"".Ve�n-c.'do-'-;:JO::-g:-;to7 ,
, '. ° JOGO A 21/S 1.,Sh Guadalajara ,I, JOGO C 22/S 1 (;h México City I :X I "do a luta da classe .que se arrastava por va�'lOs anos,

I--��-+-_+--__+.-:-:-���:!--_;X,_,*I';--:-:::-;-::-::o-:-i 1, ,1

f,
. ,'- Vencedo, Jogo 6 Vencedo, Jogo 1 VenCedor Jogo 8 Vene.dor Jogo 2O professorado 'recebeu com, eu ona, a aprova,çao. .

JOGO B 21/S 19h Mont.".y J X I
JOGO o 22/S 19h Puebla -

,. x I I

CIDADE JOGO

CIDADE João

I'DATA HORA CIDADE DATA HORA CIDADE J�O

, ;.' , Vencedor Jogo C � ,�0;0 '�� Vencedor Jogo O
25/6 19h ""xico CHy '1" '....,,';'f:}!.?:. J 29/S 1 5h Mé,ico City

,

Vencedo, Jogo li,
15h, Guadalajara I. ,,, X 28/S ,15n Puebli

Perd.aores d'isputam o 3' �uga,
, X "

. _

CAMPEAO VICE'C�MPEAo
'

JOGO

Vencedo, Jogo e

I
Vencedores disputam o· 10 Lugar .

, X ,

3'LUGAR
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