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Prefeite vaf a Brasília teltar verbas ai Municlpil Cepa. altera· bábitas e borários
Uma ambulância Cara

van, zero quilômetro, ad

quirida por Cz$ 15 mil, a

vista, está sendo
-

incorpo
rada ao patrimônio do

município. Ela atenderá
aos serviços afetos a Se
cretaria do Bem-Estar So
cial, para assistência as

pessoas carentes, no trans

porte aos hospitais, soman
do-se a Kombi, que tor
nou-se obsoleta diante do
volume de trabalho desta
área. A municipalidade,
segundo o seu títular,
Durval Vasel, vai adqui
rir um Fusca e um Gol,
para viagens de serviço
do secretariado e assesso

res,

o Chefe do Executivo

Municipal, anunciou a sua

viagem, no dia 11, para
Brasília, onde em compa
nhia do dep. LUIZ Henri

que buscará recursos jun
to a Ministérios e órgãos
federais. Junto ao Minis-

.

tério da Agricultura, ges
tionará agilização do pro
jeto que objetiva dotar o

município de . uma patru
lha agrícola mecanizada;
na Empresa Brasileira de

Transportes Urbanos, vai
solicitar os recursos já rei
víndícados destinados à

pavimentação de vias ur

banas, e, na Secretaria Es

pecial de Ação. Comunitá-
.

ria; antregaré os projetos
para construção de quin
ze quadras polivalentes,

JARAGUÁ DO SUL - CIDADE S(MBOLÖ DA FAMiuA JOURDAN

para serem implantadas
em várias regiões do mu

nicípio. Além disso, pedi
do de verbas para postos
de saúde, creches e esco

las constam da agenda do
Prefeito nos Ministérios.

CONSTRUÇÄO DE

HABITAÇOES

. Diretores da, Metrópole
Incorporadora e Constru

ções (Joínvílle] e Socieda
de Construtora Cidadela

(Curitiba), mantiveram 'eh
tendímentos

-

com
.

o pri
meiro mandatàrío munící-'
pal, acerca da, construção
de núcleos habítacíonaís
ou conjuntos de aparta
mentos em Jaraguá do Sul.
Dada a carência de habi

tação e diante dos propó
sitos dessas

-

empresas, a

Prefeitura pretende íncen
tívá-les a investir em Ja-
raguá, haja vísta que' a.
receptividade será grande
e a procura maior ainda.

Pós-graduação conlir�ado
para agoslo'

Está no Conselho Esta
dual de Educação, após
sua aprovação pelo Con
selho Universitário, o cur

so de pós-graduação em

administração, que vai ser
ministrado em Jaraguá do
Sul, a partir de agosto,
através de convênio Ferj/
Fesc, com execução da

Esag-Escola Superior de

Admínístração e Gerên
cia. O curso, com 40 va-

. gas, é destinado exclusi
vamente ao corpo docen
te da Feri e aos adminis
tradores da vida pública e

privada, com aulas às sex

tas-feiras no período no

turno, e nas manhãs de sá
bado .

o curso de pós-gradua-

Recadastramento
o Tribunal Superior

Eleitoral prorrogou até o

dia 15 de junho o reca

dastramento eleitoral em

todo o pais, cujo prazo pa
ra encerramento estava
previsto para o dia 30 de
maio. Quem ainda não

aproveitou a oportunida
de de se inscrever dentro

,do prazo não será maís
eleitor a partir de 15 de
junho, contudo, até o dia
6 de agosto, ou seja, cem
días antes do pleíto.. O ín-

cão, o primeiro do Vale
do Itapocu, está na imi
nência de receber o "re

f-erendum". do Conselho
. Estadual de Educação. E
pelas Informações, o re

crutamento, a seleção e o

local de realização será
a própria Fundação Edu
cacional Regional Jara-

/ guaense.

A Ferj, que já devolveu
o curso de Ecenomía, es
tá gestionando [unto ao

Conselho Estadual de Edu
cação, para que o curso

de Ciências Contábeis con
tinue em pelo menos mais
dois vestíbulares. diante
das solicitações que vêm

. sendo feitas por ínteres
sados em. frequentá-lo.

vai . atingir objetivos
teressado poderá se alis
tar. .

Na Comarca de Jaraguá
do Sul � 11a. Zona Elei
toral _ 36.320 eleitores se

recadastraram, ou seja,
noventa e oito por cento '

do total previsto, segundo
informações do títular do
Cartório Eleitoral, Adol

pho Mahfud, que acredita
que o número deva ultra

passar os 37 mil inscritos
até o dia 15. Pela lei elei

toral, até OS 10. {inos de

idade o cidadão pode e

deve exercer o direito do
voto.
O recadastramento ago

ra somente é feito nos
postos - e-no horário nor

mal de expediente no Car
tório, ou seja, das 8 às 12h
e das 14 às 18 horas.
Mahfud agradece aos em

presários e aquelas pes
soas que trabalharam nos

postos de recadastramento,
pela. colaboração prestada
a . justiça eleitoral.

.
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A Copa do. Mundo de
Futebol, que se realiza no

Méxíco.. mudou o hábito
e a vida do brasileiro. As
seguidas transmíssões pela
TV dos jogos dos vários·
grupos, t-em levado os es

pectadores à frente das te
las, notadamente

. quando
um dos contendores é' a IVO EWALD );LEITO

..

seleção brasileira, como O Clube de Diretores
foi o caso de domingo e lojistas de Jaraguá do Sul
ontem à. tarde. Diante da •

elegeu, por aclamação, a

transmissão da partida, in- nova diretoria para o pe
dústrias alteraram seus ex- riodo julho 86 a - junho 81,
pedientes permítíndo que que tomará passe no pró
os funcionários possam ximo mês. Na presidên
torcer pelo selecionado, cia, substítuíndo . a LUiz
enquanto que o comércio, José Nicolodelli, assumi
na sua reunião-almoço de rá Ivo Ewald, - que será o

quarta-feira, decidiu pelo coordenador da 21a. Con
fechamento às 14h30 quan- venção Estadual do Co
do joga o Brasil, não mais mércío Lojista, a ser rea

reabrindo no expediente lízada em Jaraguá, no pró
da tarde, exceção feita aos xímo ano. O· více-presí
supermercados que rea- dente eleito _é Bruno Brei
brem após a partida. thaupt, tesoureiro Ilda Do-
O comércio não irá des- míngos Vargas, secretário

contar tampouco recupe- Waldemar Behling,' dire
rar estas horas, ao contrá- tor social Mauro Koch, re
rio das indústrias, segun- lações públicas José Ra
do informações colhidas mos de Carvalho, diretor
pela reportagem. Também do SPC' Rafael Dímas Na
os bancos alteraram seus zarío e

-

diretor sem pasta
expedientes nos dias úteis Lujz José Nícolodellí,

Curiiiba lerá rua Jarauuá' do Sul

em. que as partídàs da se:
leção canarinho se realí
zarem durante o funcio
namento normal, passando
das 8h30min às I1h30min.
Isto possibilitará ao ban
cário que também possa
assistir o selecionado.

o Centro Catarinense
do Paraná, estabelecido na
rua presidente Faria, 372,
em Curítíba.. promoverá
no día 20 de junho, sole
nidade que constara de
visita a Câmara de Verea
dores de Curitiba, ínaugu
ração das ruas com nome
de municípios de Santa
Catarina, com a presença
do prefeito Roberto Re-

. quião e do vereador Jor

ge Bernardi, autores dos

projetos de lei e, à noite,

jantai festivo no restau
te Madalosso, com home
nagem'a catarínenses ilus
tres e prefeitos dos muni

cípios presentes.
Na oportunidade, uma

das ruas a serem inaugu
radas receberá o nome de
Jaraguá do Sul, como ho
menagem a nosso municí

pio, a cuja solenidade par
tícípará o professor Jorge
Carlos Ross, representan
do o prefeito Durval Va-
seI.

..

VaCinação anlipólio no d'ia 14
No próximo sábado se

rá desenvolvida uma nova

etapa da Campanha Na
cíonal de Vacinação con
tra a Paralisia Infantil. Em
Jaraguá do SUl, todos os .

84 postos funcionarão das
8 às 11 horas, para vací-

nar as 1.839 crianças pre
sumíveis de O a: 4 anos. A
meta é atingir 1.692 crian

ças menores de 1 ano e

6.141, acima de um ano.

As campanhas prossegui
rão até 1990.

'Roiva, -mamãe, vovó e nelinhq, - e·nxoYal�abides _cromados Irfalla. Loja na Rua JoiBville
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ÍJm grupo de quinze! é operado pela Paradíso CAFE-DESFILE __ A As- DE' IDADE NOVA _ la) Reeder. Foi no salão
:' jornalistas . especializados .Turísmo, de . São. Paulo, soeiação Atlética Banco do Completou no éHa 25/maiº. de testas do EdifiClo, ... ,Ja:.'
em turismo e vinte e cín- que �ensalinen�� lota du�s Brasil realiza a partir dás Os seus -bem vividos 89 raguá, .onde amiguinh�s e
co agentes de víagens do h.tonnas, pa:a Vlagensc"uv�� 15h30 deste sába.do, em.

'.
an9S, a Sra. Martha EIsa· ;convídados marcarem preRio de Janeiro;' São Paulo, f�:r:r:a, ;pa�tm�o d�" n

.. sua sede, um café-désü- Wilhelm,. que. recebeu fa-
. Curitiba e. de outros Es- tl�� ,

ate Sao Fra�clsco .do le com, sorteio de brindes, . mílíares com um caíé. Já se��MUNmAJ)E - EVAN'•
. -taàQihSeorãö·. recePdcio�dOs .Sül, -t,Qn�de·.'d0sdtUIJstª'Sh'Jem cUJß :':ing.resso . "éstá sendo

&

no dià '12 próximo _ dedi- ' <reLICA _ Nos 'dias .l4 .,e
,. às 11h3 deste ommgo,. opor U�ll a e e co� e�e� v�ndidó. à razão ge Cz$. cada aos' namor.�dos, lern- 15, curso de noivos, íní
na ,Esta.ção . f1.er!.º��r�a. �,a�m�rar as atraçoes,o'\1_ 30,00.' UnI esperto desfile brami _, aniversari!un Ka- dando às 17h do dia '14'.
Esses profissionais estarão r�stI�as, a cultura e a.li s

. de modas da Confecções rim Haake Boehm [Joín- ínfoÍm�çõesnà Secretariá.
tazendo uma viagem de pítalídade d�� catarínen- Sueli e loja João e Maria vílle},' Áurea Müller Grub- E neste domingo, dia . .8,
reconhecgnento no turismo ses dest� regl�o. .

m
dará um toque especial ao tia 'e Roberto Bretthaupt. o Encontro com Jes�s, às 1-9

férreo, numa viagem éS- O turismo ferreo e � evento. A gradecemog ao Beto. horas, com Natã Jael da
.pecíaí que tem' p()r obje- pacote que, -=. certo: ",e

presidente Luiz Celso, pe- ECONOMISTAS _ Foi' Silveira,' que
.

pregará e
tívo central, reconhecerd?- n:sté ano. e melOt quedas Ios convites.' iniciado na cidade, um mo- cantará, na- comunidade
potencialidade das ci a- �!lagens ve;m acon ecenr o, RAFAELLA GROSSL _ vímento para a fundação do' centro. "

des do Norte de Santa Ca- e 'perceptlve! � aument.a Completou 3- enínhos no da Associação dos Econo- DESTAQUES FEMINI';
tarína e posteríormente d.o fluxo tunshc..0; Os vi-

dia 5, a menina Rafaella, mistas de Jaraguá do Sal. NOS _ O confrade Joãd:
através de pubhcações fa- sitantes almoç�rao em P?- fUhá do casal José (Rita de (x) Décio Moser, secreta- Carlos Vieira; de A NoH...

zerem ª divulgação do merode, .

s.egum�o .de�Ol� Cássía) Grossl
:

� netinha río da Indústria e Comer- cía: promoveu na "'se:ità-�
que constataram. . 'para �lumenau e Jomvlll�1 de José Castilho (Senízíe) cio, recém, empossado, é feira, -em conjunto com 'a'
O projeto, nascido, e ge�. pernoitando- em nossa ci-

Pinto. A Rafaella
.

come- amigo pessoal do presíden- Casa da Amizade de Joírí-
r_ado em Jaraguá do Sul, dade.

morou Seu aníversérío na te da Associação Comer- ville, a festa dös e;esta�i
--AS "BODAS DE OURO DI;! Jo.ÃO li ANA HOIJ.ER companhia dos p_ai�, avós, cial, Alidor Lueders, Bre- ques Femlnínos/Sâ,' réu:],

demais patentes e um gru- ve visita Jaragqá.
.

nindo nomes dás sôciêda:.:'
po de .amíguínhes, a quem ÃNGELA AI\nN _ Nos- des joínvílense.> jara'guâ":':
ofereceu um lauto café, re- sa sempre elegante prí- ense, francísquense -e ::são�
gado com finos doces.Nos- fieira dama do 'Estado, bentense, na' SoCiedade
sos parabéns e felicidades. Ângela Amin, visitou Ja- Harmonia Lyra. Dentre'';.6S'

,

FRANCISCO FISCHER _ ragué do Sul segunda-fel- destaques figi.1ram �à 'Srâ}
Comemora idade nova ra.' Veio f.alar sobre cre- Laura Donin1- dá Sirvá, es:
neste domingo, dia 8, o es- ches domicilíares. (x) Em- posa. de Eggon ,�João "�à
timado cidadão e leitor presários locais ,e da re- Silva e Marly·Baulnêl'/ es�
Francisco Fischer,. que' giãa se prepàram para vi- posa de Gerd Edgar Ba-á.!
marcará o aniversário em sitar, no Anhembi,' em mero O acontecimento fi
familia,� na presença dos São Paulo, a, 32a. Fenit- lantrópico foi, . ,b.astante
mlios Dr. Guido '(Renate Feira Nacional da Indús- cancorrida. ".,' ..

Wunderlich� e Ya r a trra Têxtil.
_.

(Dr. F e r n a n d o Spring- V A It I A DA, S _ ESCOT,EIRQS RJ;f\LIZÁ,M<
mann), dos netos' e' 'bisne- Mauro (Mary) Barbosa Vi� AVENT1,JRA
to. Ào Hseo" Chico, nos- lella, gerente do Banco do
sas felicitações. Brasil, curtindo o netinho A Tropa Sênior dq_ Gru-
C;ASÄMENTOS _ Re- Thiago, nascido dia 18/ po 'Escoteiro JacoritÇti'ha':

gistrallios o casamento, maio. (xl Já em preparati- realizo:u nos
.

clla� 24 e .. 25-
neste sábado, às 16h15, na vos a 7a. Exposição Regio: de m:aip, um.a 'jornad&,'
Malriz, de Cleitón Jesuí- nal d� Canários, de 22 a tendo .

perCOrrido a 'linha
no/Zélia Machado, 17h15 29 próximo. (xl Neste do-' fér-rea, de.São J3,ento,a}éki

, _ Pedi'o: K:remer/Catarina mingo, 2011, na SCAR, eni ragl,lá' do. Sul, l'l.tlID total
.............._ "........---___.__,...........-------'':"O""........'7"""_,.--,,,...._-,-."..- Reinert ,e >as t8h _: ,Ade- apresentação gratuita ao de 55 quilômetros, pas$ap.�,
Em relinião acontecida tári.o Pedro de Almeida, mir Hintz/Sdlang,e AlexL públiéo, .Çl.,. Orquestra de!' do por tó.ne!s, pontes, 'es:'

,di.a 2,.. se.gund.a-feira,� .fo- 29 secretário A I i b e r t N'B
.

1'8h L
.

"C I C't
.

d S B d t·
-

h' t'
.. .

d. '.. .-

1 D� . 'a' arra,': l' ; UlZ, ar os 1 aras
.

e
.

.

.

ento o açoes, IS onças e pu:a .. as
riún eleitos os novos-m-elll- JEwald, d�retor sq'(�ia � �- Màilnes/Walquíri-çt Schus- Sul.

. ,

na mata. Pê;lrticiparam: da.btos do :I.!ions Clube J,ara- cio'Mengarda,-diretor ani:. ter. Ontem, na'·Com'. S. GUILHERMlrRAEDER _::::: jornada os sênióres RO
guá do Sul Ci�de Indus- mador Aryberto Bartus�

Francisco, lcisé -Carlini_f Muito cOncorddo na' tar- do1f0 Marc;híi. Eduardp BJÍ-:
triai, paia"o ,período Jeo- check:' vogal por 1 ano d

-

d
.

'b d 'I" "..3 S d W'll S h.

J .

Maria Teré.zinha '�G.,.·onça!:- e· e sa a' o -u 1illIlú, litia ron, an ro
.

.1 e, e ar-
nístico 86/87, que tomarão Oniva,ldo Stahelin _e ai�

ves: 31, a comemoração do 'se-' Ion Ehnke ,e Paulo Mélft
posß�· em ..a,_contecimento me de Souza e vogal por VERDE E AMARELO '_::_ gunqo aniversário do ga- 'chi, sendo Qrient&dos, pe
festivo marcado paFa o 2 imos CiloVotpagel e Vi- Vivelirdö o espírito, de na- rotão GuUher�e, filho do lo chefe dé tropa .MaurJ�:
d· 30 d 'unho n Res tório Lazzaris. I H' la e J ,. o .

.

-

cio�aUsmo pela participa- casa amigo eins (Tarci- cio Baratto.
taurante Itajara. Os no- ção da' seleç�o na Copa PA

.. 'RÓQ·UI.A,. ·S.'Ä'O' S";B.AS
..
TI

. .Ã_'.F\_" "

"--

.'vos diretores, serão estes: d'O Mundo, os funcioná- .
_

'_p .."

. presidente Oswaldo Pere,i,- .

d C· E
. Infonne Paroquial

ra, . presidente imediato Fnods aI' alxd� � çdon�mic� Missas _ Sábado _ Dia.-OT de .junho' _ 'Cap.'
.

-. . -
'

fi
,e era, �m las� e Jogos São Joãô 16h. _.Cap. N:S. Fátima l8h. _ Ca.·p: San-",Aryberto téo Bartusc' e- do Brasil, vêm vestidos de .

ck, 19 vice Jaime de Sou- verde e amarelo,}! a agên-
ta Luzia 19.30h. - São JUdas 18.30h. (festa.,junina)

za, �. Vice Onivaldo Stél- cia local está toda enfei-
� Matriz 19h ..� .são Luiz Gonzaga 19.30h.-

'he1in, JQ vice Lauro Men- tad(3., proporcionàndo um
Domingo - Dia 08 de junho ._ Matriz 7h. -

'.

gardá, 19 tesoureIro }ai� ambiente festivo: Valeu!
9h. -- 19h.,_ S. Cristovão8hc• - São Francisc0 9.30h..

me ge Souza, 29 teS9\Héi- .Â_N OTE' - São 10sé 9.30h. - Saßta Cruz 7.30h. - Santo •. ;

ro eHo Vorpagel, 1<1 secr.e- .

...;_
.
- _. -+ A Rede Estevão 9.0011. _ São Pedro 10.30h. . ..

' . ,

Ferroviária Federal pre- �__
'

_._.--�.-=;-,;;_.__""_'�_""'-"=-���_�_--e:..,......,""";';;_';"
tende reativar as viagens
'cl!'! litorina e trem, . nos fi
nais de' semanq_, no traje
to !a,raguá-SãQ Fr'aneisco,
tendo já iniciado os estu
dos. (x) cO C.A. BaependJ,

. mar.cou paFa () dia· 2.4 de
outubro. o seu liaile Jl�
debútantes; E já tem calÍft: i� Rua Barão do Rio Brànco. 168 _. Fon,e, 72.. -Ol).�,·_.__dida:tãS_inscxí1as ........__-,,;..f;,;;.;.'._,'_� .,;__ ......._...!w

JORNAUSTAS ,E AGENTES'. DE VIAGENS
vtSl'fAM A REGíÄo

"

. O quer�d(,i> casal. .,João domnígo, dia 8" reúne os
Hollér e Ana Gaedke Hol- filhos e parentes para um

ler•.nossos h�itor�s)lá mais almoço em sua resídêncíe,
detrínta anos, viram pas- para ,: marcar', Íncielevel;:
.sar em date de ,onteIIl,' -6 men-tie . as'·· bodas de our<;>.
de junho, os. ci:�lquenté,l

'
..

João -e Ana'Holler tive::
anos de .vida �matrilIloniál, ram duas filhas· _ RomH
acoRtecimento que rareia <l�,' casa.da com Silvinô
nos dias ,atuais e' que me- WinteF e Catarina, casada
tece 0- devido 'registro, com Antenor Gonzaga dci�
por representar' a tmida- Santos. Oito netos comple
de e a fidelidade. �e d,(i)i.s tarn' a descendência, que
seres que em 1936 esco- lhes rend€!Jião as devidas
lhêram o caminho. da homenagens: ..

Para Don?
união e do amor- para -tri- Ana, a comem@raç-ão será
Ihafem na vida afora.

-

C> du"pta, eis que ontem tam�
casal Jubilar, dUrante anos béIQ, esteve· de aniversá
manteve comércio na rua rio. Nossos parabéns.e vo

Walter Marquai'dt,' entr,a- tos de' muito� anos de vi

da do Rio Mohla, e neste da conjugal, ainda;

uoNs IN.DUSnJ.t\L ELE9E DIRETORIA E,
EMPOSSA DIA 30'

.

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, al1ançàs,
'prataria, a�.go�' em ou.ro . e tudo: 'Ó mats para
presentes ·na.'.

.

,Rel.lio·aria
. Ivenida .

MareebaJ.De�l e Ge.túlló,VlIl:gas n�.�_'

Gente & .. lnfofmaçÕeS

'Artigos' Infantis,' PeEfumes e Bij'outeri-as.
-

Use nossa '€rediârio.

�Mam,ãe

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JaragQá do Sul,- Semana de 07 a 13/JunIlof1Q8� �: '; CORREIe ae �.ç.ry.�º c' .: " -�,
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Município inslala' a Comissão
Foi- instalada oíícíalmen-

'

.te na tarde de segunda
feíra, com a realízação dfl
reunião ínaugural, a Co
missão MUnicipal de J)�
fesa do Meio-Ambiente" a

COMDEMA, integrada por
onze representantes dos
variados segmentos da SQ
cíedade de - Jaragué ,do
Sul, a quem é atribuída a

.competêncía e a fínalída
de de atuar e deliberar
sobre, questões concernen
tes ao equílíbrío ecológi
co e à proteção" preser
vação e aprimoramento
do meio ambiente, .sob o

aspecto qualítatívo, na

área territorial do muní

'cipio, observada a legisla-
ção estadual e federal

pertinente à matéria.

VERBA A' CICLOVIA,

A I;BTU-Empresa Brasi
leinf de Transportes Ur

ban9s, liberou a parcela
'de Cz$ 300 mil, em favor
da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do' Sul,- para
obras da ciclovia, através
do Banco do Brasil, A ver

ba refere-se ao conv�nio
cel�brado em outubro do
ano passado, e;m Jaraguá,
quando aqui estev.e o Mi
nistro dos Transportes
Afonso Camargo Neto.
Para corn.pletar o convênio

�",' ,

,de C�$ 100 mil" faltam a ,

" c: liberar ainda Cz$ 100 mil.

do Meio-Albieale 'Dliwe� 'Iostra"plalaforla' de Irabalho
são aprovou a celebração bosa, integrante da Comís
de convênio, entre a Pre- são, 'anuIÍciou a fundação
feitura e a Fatmé, destina- e ipstalação de "u�a nova

do a prestação mútua de . associação privada lígada
'assistência técnica e' ad- a preservação da nature
ministrativa, para presar- za.:

vação do controle do meio-
ambiente, no que- concer- OS MEMBROS DA
ne a instalação e amplia- COMDEMA
ção de toda e qualquer
.empresa que polua a na

tureza,' em qualquer uma
de suas formas."

o 'candidato a deputado
estadua,i pelo PMDB, Áde
mar Duwe, anunciou a sua

.plateforma de· trabalho,
caso seja: sufragado ;e

eleíto em novembro. Ele
destaca o asfaltamento da

,Corupá-São Bento, onde

,apesar de já haver sido
.públícada a licitação, afír-

. Integram 'a
fCómíssê» ma, que caberá ao próximo

Municipal do, Meio-Am- governo construí-la e nes
bíente. desígnadós através te aspecto se empenhará
de portaria, os'seguintes para efetuar o contorno

A COMDEMA decidiu representantes: -Arístídes da BR-280 em Jaraguá do

por um contacto maís am- Panstein (Poder Bxecutí- Sul, desviando o trânsito
plo com o IBDF, objeti- vo), Osmár Glienther (Se- da Faculdade até a localí
vando uma ação fiscaliza- cretaria de Planejamento), dade de Vieiras. A Secre
dota e repressiva maís Ivana -Bruch (Secretaria de .taría de Planejamento da

abrangente no tocante ao Bem-Estar Social), Dr. Jo- Prefeitura dispõe de pro
corte de madeíras para sé Alberto 'Barbosa (Mi- jeto que exigirá investi

benefíelamento, haja vis- nistério Público], Luís AI- mêntos .vultosos, haja
ta que tem ocorrido Inú- berto Oeehsler (Poder, Le- vista a necessidade de
meros casos de retirada

_ .gíslatívo). Gílsor; Goncer construir duas pontes �
discriminada e sem pla- (ACIJS), Ingo Paulo Robl uma via paralela a rua

no de corte aprovàdo pelo (Assoe." Arquitetos e En- Joínville (fundos da Ar

IBDF, por parte de ser- genheíros], Osmar Gracio- weg), dotada .de seguran
rarías, Na reunião séguín- la (Assoe. de Advogados), ça e boa Infra-estrutura.
te. a COMDEMA vai ana- Luis Luchíní Filho (Assoe, O asfaltamento da Jara
lísar a criação da reserva Professeres e Educadores), guá-Pomerode, consta, da
biológica e florestal do Flávio José Brugnagó sua: plátaforma, assim, co
Pico do Jaraguà, cujo de- (Classe Jornalistical,:é mo a ligação asféltica, .vía
ereto vai a redação final. 'Amadeus Mahfud (Clube .Ilha da Figueira; de Jera
E para julho ou agosto, o Tira, Caça e Pesca "Mal guá do Sul a Guaramirím,
promotor José A. Bar- Ronden").

'

numa extensão de,2'6, qui:
Iômetros, para o escoa

mento maís rápido do flu-

• , .-J _.

': ..

Professor denuncia -desmatamenlo
no Jaraguazinho

.ssndo "perdoados" pela
ganância do vil metal. E
o pior ;_-" diz ó prof.essor
_ é que ª madeira é reti
r,ada junto às nascentes,
fazendo com qU(;l os cur

sos de água sequem' e a

eros�o se acentue. _

- K1:lnibért afirma que o

IBDF não vem atuando,
ape�ar da denúncia já ter

sido formulada em algu
mas 'oportunidades. A sua

preocupação é com rel,a7
ção ao f1:lturo, haja vista

€lue as gerações pósteras
poderão não mats conhe
cer madeira de lei, tam

pouco aves e animais de

pêlo que ainda conem nas

montanhas da Serra do
Garibaldi e adjacências,
,que ,estão sendo destruí-

. da's ' indiscriminadamente,
sem qUe uma ação fisca�

lizadota. 8 .repressiva atue
para preseryár o meio· por
cento d� cpbertura vege-

, tal 'ainda exjste:n.te,

Fiesc' : Hecker expoe
programa da Chapa

o deputado �. empre
sário. ' Otair', .Secker, que
con;cérte ,à presidência dá
Federação' das Inc:fústrias
dö Estado de Santa Cata
rina (Fiese), pela Chapa 2
Renovação; está exibindo
a sua plataforÍna, lançada
no dia, 20,. expondo (lS
idéias'que' refletem 0 pen
samep.tb :de ponderável
parcela dO empresariado
ca\tarin�nse. A .eleição dar
se-á no dia 12 de junho
e dentre os programas e

objetivos do candidato
constam aç,ões de lobby
em Brasília e outros pólos
de d�cisão, participação
efetiva' da Fiese nas nego
ciações coletivas, àpoio e

estímulo às pequenas e

médias indústrias, moder
nização -do_ pQ.rque indus
trial catarinense, novos

canais de atuação junto ao

Govemo� ,dissenüna-ção e

xo de veiculos.
Afimia Duwe qua pre-,

tende igualmente dar prío
ridade à ímplantaçäo 'de
escolas técnicas, especial
mente na área de eletrôni
ca, eletromecânica e' têx
til para atendimento a mí
crorregíão: criação de no

vos postos de saúda esta�
duais,

,

gestíonar junto aos
governos .estàdual e fede-
.ral na busca de alterna
tivas e soluções para o

problema hebltacíonal, em
penho na construção de
um prédio e efetivação da

Companhia de Policia em

Jaragué do Sul e, também,
,

lutar pela, construção - de
uma ponte, nas imedia
ções da localidade de

, Águas Claras/fundos dá
Weg II, ligando' a Ilha da
Fígueíra. a Vila' Lalau,
bem como uma riova ro

doviária ,para ,é!- cidade. '

Habitação, segurança e

trânsito são os problemas
que necessitam soluções
ou -medidas maís "urgen;
tes em Jaragué do Sul, ná
opinião do candidate Ade�
mar Frederico Duwe, que rÓ,

está 'em campanha perma ...

nente
_

rumo a Assembléia
.; "'�"-.'

Legislativa. '

'_, .

o

, A 'instalação coíncídíu
com o início da Semana
Nacional do Meío-Ambí
ente, comemorada de 1ç a

01 de junho. A coordena

ção da'COMDEMA é do

representante do, poder
executivo, o secretário
de "Planejamento 'Aristi-

- .des Panstein e o vice-co

ordenador, eleito por es

crutínío secreto, o enge-
'nheiro florestal lngo Pau
lo 'Robl e o secretárío, o

engenheiro civil Osmar
Guenther.

Os membros ela COM-
DEMA reunir-se-ão duas O, professor Kuníbert

,vezes ao mês, nas, según- Krause, da Escola Isolada

das e' quartas, segundas- Aurélia Walter, denuncí
féiras, 'às 16 horas, no pIe- ou, esta, semana, em: nos-

" 'báff�,:,qa Câmara de Ve�,' sa redação, a ,.devastação
readores. O próxirpo' en- que v�m ocorrendo na' ',re�

contro ficou determinado gião de Jaraguazinho, com
para ó dia 23 e a Comis- a retirada, indiscriminada

de toras por parte da Ma
deireira Paninf,_ de Rio dos
Cedros. Conta Kunibert,
que o IBDp Ja. 'foi aler-·
tado para o fato, mas tem
Se mostrado in,sensível à

gravidade d.a situação, que
vem provocando a falta de

água em algu:qs cursos se

culares, destruindo tam

bém a fauna que a cada dia
se escasseia.

Segundo o denunciante,
a Madeireira, pelo que
consta, não possui plano
de corte das árvores e vem

retirando até mesmo Joras
imaturas. auxiliada por
tratores e cabos-de-aço no

meio da mata e junto aos

penhascos, .que nãó estão

aprimoramento ,

do ensino
industrial, descentraliza.

, ção �.
aru.ninistràtiva da

Fiese e planos ene,rgéticos
alternativos para evitar
ra,cionamento.
,N'á 'Chapa Renovação;
formada por empresários
e elÇ;ecutivos atuantés à",
frente de algumas das mais
bem suc�dldas empresas�
industrfàis

'

catarinenses'{
grandes, pequenas e mé
dias, responsàveis, em ter..' ,

mos globais, por mais de
60% do Produtö bitem6
Bruto do Estado, 'conside�
rando o 'fattiramentó das

empresas que a, àpóia,
figuram quaJro capitães
de-indústria de 'Jata'guâ �ä.o
Sul, para os cargos de di-.
retoria e conselho fiscal,:"
Rudolphö Francisco Hu
fenuessler, José Carlos Ne
v:es. Dorval Marcatto e

Eggon João' da Silva.:

','

I '.

-:..,_

,

'

25,
ANOS

,;1961 ,Weg 1986, "

,

>.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jara�uá do Sul - Semana. de 07 a 13./J�o/1986
AN_IVERSARIANTES

CORREIO DO ·p,QVO

.

Fazem anos hoje: 07

Sra. Maria Mascarenhas;
Sr. Mário Mathias; Sr.
Teobaldo Murara; Sra. Te
cia Mathias; Juliano, fi
lho Jací e Marli Zommer;
Dia 08 de junho
Sr. Waldemiro Loewen;
Dr. Ireneu Peters, em Cu

ritiba; Sr. Francisco Fis
cher; Nelly Luíza Schmitt;
Bernardo Alperstaedt.
Dia 09 de junho
Sr Osmar Oscar' Nagel;
Sr: Luis Carlos Stínghen:
Sra. Allce' Píccolí: Sra.

Alice, esposa de Ewaristo
Monteiro; Adriana, filha
Waldir (Yeda) Conti; Leo
poldo Malheiro Júnior;
Iracema Meier; Sr. Antô
nio Fortunato Ângelo;
Sra. Maria Lenzi; Invaldo
Lemke, em Río da Luz;
Marta Satler; Selmar Luiz
Gretter.
Dia 10 de junho
Sra. Sônia Maria Stavis;
Sra. Terezinha' Weiller
Scaburi; Sr. Rudolfo Kres
sín, Rio da Luz Vitória;
Sr. Alberto Bortolini; Car
men Ziemermann; Maria
de Lourdes Bartei; . Maria
Albertina Krause.
Dia 11 de junho
Sra. Valéria Dornbusch
Batalha, no Rio de Janeiro;
Sr. Augusto Schmidt; Sr.
Waldir Funke; Sra. Ma-

.

ria, esposa de Inácio To
inaselli; Sr. Adolfo Wac

kerhagên; Sra. Isaura ta-
pella Piasetny; Srta. San-

FALECIMENTOS'

dra Sueli Bonomini.
Dia 12 de junho Dia 20/maio
Sra Karim Haake Boehm, Otto Chícatto, 80. anos.

em' Joinville; Sra. Áurea Dia 21/maio
Luiza Müller Grubbat Dr. Walter Müller, 65 anos.

Roberto Breithaupt; Sr. Dia 24/maio .

Francisco Leier; Marcos, Afonso Günther, 67 anos.

filho de Ernesto e Etelvina Thecla Blödorn Manske,
Silva; Sra. Carin H. Balsa- 70. anos.

nelli; Amaríldo : Antônio
.

Agnes Sbardelattí: 81 anos.

Fagundea: Tatiana Silva' Dia 29/malo
Moura, em Fpolis. Domingos Chiodini,. 81
Dia 13 de junho anos.

Sra. Iolanda Reiser Pachí- Dia 31/maio
ní: Sra.' Marta Schmöckel Hildegard Kreutzfeld Krü
Warhaftig, em Curitiba; ger, 70. anos.
Sra. Hilda Silva; Sra. Ve-

.

Leopoldo Klitzke, 62 anos.

rejuhy Mascarenhas, em Dia 011junho
São Paulo; Antônio A. Fa- Genoveva Michalak, 71
gundes. anos.

Edita114.892 de 2'1-0..5-1986.
Cópia recebida do cartó
rio. de Blumenau, n/Esta-.
do.
Sergto Kluck e Dlane Be
sen

'Ele, brasileiro, solteiro, in
dustriário, natural deste
Estado, domiciliado e re

sidente nesta cidade, filho
de Heinz Kluck e de Ade
lina Balod Kluck. E!à, bra
sileira, solteira, industriá
ria, natural deste Estado,
domiciliada e residente na

Rua Carlos Ríschbíeter,
2133, em Blumenau, neste
Estado, filha de Ralf Be
sen e de Iolanda Besen.

NASCIMENTOS

Dia 2�/malo
Elaine, filha de Jair (Ivany)
Mussinato;
Dia 23/maio
Antônio Bernardo, filho de
Norberto (Käthe) Vailatti;
Cidirlei, filhó de Celesti
no (Edite) Derettí,
Dia 24/maio-
Ricardo Cristiano, filho de
Anestor (Tânia) Pacher;
Fernanda, filha' de João
(Irene) Schmitz.
Dia 25/maio
Paulo Vitor, filho de Valdir
(Adnana) Antonio; Daniel,
filho de Udo (Luzia) Bach
mann.

Dia 26/malo
Cinthia Pernandà, filha de
Olímpio «Ma. Conceição)
Barato; Geisiane, filha de
Antônio (Roseli) Zoz,

TABELADE CONVERSÄO

CRUZEIRO/CRUZADO

Mês Junho

'0.7-06-86
0.8-0.6-86
0.9-0.6-86
10.-0.6-86

.

11-0.6-86
12-Q6-86
'.13-0.6-86
14-0.6-86

.. 15�O.6-86

1.538,84
1.545,77
1.552,72
1.559,71
1.566,73
1.513,78
1.580.,.86

t�?�·

16-0.6-86
17-0.6-86
18-0.6-86
19-0.6-86
20.-0.6-86
21-0.6-86
22-0.6-86
23-0.6�86
24-06-86
25-0.6-86
26-0.6-86
27-0.6-86
28-0.6-86
29-06-86
30;.0.6-86

1.60.2,30
1.60.9,51
1.616,75
1.624,0.3
1.631,34
1.638,68
1.646,0.5
1.653,46
1.660.,90.

.

1.668,37
.1.675,88
1.683,42
'1.691,0.0.
1.698,61 .

-1.70625

ProelaDlas de CasaDlenlls
- . '. MARGOT J\[)JWA G.R.lJBBA LEHMANN, �.üela.l,do .R�.

tro Civil do 19 Diatrito da Comarca de ,Jaragua do Sill, .a?s-:ao de SaIlta CatariDa, Brasil, faz saber que compaxec.eram. em
Cartório exibindo os documen�s eX1.Kidos pela' iel� a nm de se
b�bÜ1tarem

.
para casa..-. os ae.lUU1tes:

Edítal 14.893 de 21-0.5-86. des. Ela, brasíleíra, soltei
Darcy Pedro Demarcai era" balconista, natural de
Elvlril Garcia de Oliveira Blumenau, neste Estado,
Ele, brasíleíro, ' solteiro, domiciliada e. residente na

operário, natural de Rio Rua José Emmendoerfer,
dos Cedros, neste Estado, 1831, nesta cidade, filha
domiciliado e residente em de Hellmuth Braun e. de
Vila Lenzi, neste distrito, DÚma Díonísía Jumes.
filho de Delfino Demarchi
e de Angelina Demarchi.
Ela, . brasileira, solteira, do.
lar, natural de Vila Ivaga
cí, Três de' Maio, Rio
Grande do Sul, domicilia
da e residente em Vila
Lenzi, neste distrito,' filha
de Ameríco Garcia de Oli
veira e de Vanda Galvão.

'Edital 14.895 de 28-0.5-86.
Vilson Spezia e Clair Mo

reira

Edital 14.894 de 21-0.5-86.
Dejaime Fernandes e San
dra Braun
Ele, brasileiro, solteiro,
balconista, natural de Ata
lanta, Ituporanga, neste
Estado domiciliado e resi
dente na

-

Rua Onelia
Horst, nesta cidade, filho
de Generoso Fernandes e

de Maria Batistá· Fernan-

Ele, brasileiro, solteiro,
soldador, natural de Jara

guá do Sul, domiciliad� e

residente na Rua Domm

gos da Nova, 349, nesta

cidade, filho de Leopoldo
Spezia e de Filomena .K�
mer Spezia. E'la, bra.sll�l
ra, solteira, comerciárla,
natural de São Clemente,
Santa Helena, Paraná, do
miciliada e residente na

Rua Domingos da Nova,
349, nesta cidade filha de

Francisco Moreira e de
Carmelínda Moreira.

.río de São José, neste -Es

.tado,
Ronaldo José de Souza. e
Margarete Terezlnha Vill
Ele, brasileiro, solteiro,
balconista, natural deste
Estado, domiciliado e re
sidente na Rua Joinville,
3.0.0.0.,. nesta cidade, filho
de José Jacob de Souza e

de Marlene Motta' de
Souza. Ela, brasileira, sol
teira, chefe de seção, na

tural deste Estado,· domí
ciliada . � residente, em
São José, neste Estado, fi
lha de João Mathias vm
e de Maria Belmira Vill.

Edital 14.896 de 28-0.5-86.

Cópia recebida do cartó-

INFORMATIVO ROTÁRIO

O Quatro-�!�!:C���I!."
A POSSE ])0
GOVERNADOR
GENOVfNCIO
MATIOS NETO

parte dos 42 clubes do
Distrito, visando o pres

tigiamento do novo go
vernador no período de

. 1986 _ 87. Nós aposta
mos no sucesso do gra
to aventol

Edital 14.891 de 28-0.5-86.
César Leomar Felesbino e

Rom! Leltzke
Ele, brasileiro, solteiro, es
tudante, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Bernar
do Grubba, 199, nesta ci
dade, filho de Marialvo
Felesbíno e de Natalia
TeIma Felesbino. Ela, bra
sileira, solteira, secretária,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

Rua Antonio Carlos Fer
reira, 397, nesta Cidade, fi
lha de Ingo Leítzke 'e de
Beatriz Lemke Leitzke.

Edital 14.898 de 30.-05-86.
Cópia recebida do cartó
rio de Rio Negro, Paraná.
Pedro Roque Piaz e Rosilda
Loth
Ele, brasileiro, solteíro,
escriturário, natural de
Rio Preto do Sul, Mafra,
neste E'Stado, domiciliado
e residente nesta cidade,
filho de Raul Piaz e de
Ana Hacke. Ela, brasilei
ra solteira, operária, na

tu�al de Rio Negro, Para
ná, domiciliada e residen
te em Rio Negro, Paraná,
filha de Alvino Loth e de
Cacionila Loth.

Está marcada para o

dia 27 de Junho' de
1986, a posse do Gover
nador Genovêncio Mat- ROTEIRO DAS VISITAS

tos Neto, do Distrito OFICIAIS DO GOVER-

465, às 20. horas, no Li- NADOR 1986 - 87

ra Tênis Clube, na Ca- Para conhecimento

pital do Estado, por dos companheiros do

ocasião da reunião fes- Distrito 465, damos

tiva de posse do novo abaixo as primeiras 14

Conselho Diretor do Ro- visitas do Governador

tary Club Florianópolis. Genovêncio Mattos Ne

Diversas caravanas de- to aos clubes, na sua

verão ser feitas por gestão:
. Clubes Data Data/Semana

·n.2/0.7 4a.-feiraImbituba -;-;:. v .••....
. .

10.7 Sa.-feiraIçara 0.3 .

Fnolis _. Estreito 01/0.7
' 2a.-feira

1:'

8/0.7 3a.-feiraSão José 0. . .. ..

0.9/0.7 4a.-feiraFpolis _ Noroeste . .

14/0.1 2a.-feiraCriciuma Oeste . . . . . . .

16/0.7 3a.-feiraTubarão Leste . .

21/0.7 2a.-fe:n.Criciuma � . . .

22/0.7 3a.-feiraUrussanga . . . . . . . .. . .

Tubarão. . ' ;.T.�28/07 2a.-feira

29/0.7 3a.-feiraLaguna !', ••••• I-I"" .'. I I' I'"

0.5/0.8 3a.-feiraNova Veneza '.... . ;
'

.

0.1/08 5a.-feiraArmazém "

'

.

1· L st 12/°8 3a.-feir.aFpo IS _ es e . 1:7 •••••••

Da Comissão Distrital d'é� Relações Públicas,
1986-87. .. .. i'

Edital 14.899 de 0.2-0.6-86.
João Maria Coelho. e Iso
'Iene Aparecida Pereira
Ele,' 'brasileiro, solteiro,
operador de máquina, na
tural de Barra Velha, nes
te Estado, domiciliado e

residente na Rua Joínville,
2282,

-

nesta cidade, filho
de Paulo Coelho e de Ma
ria Azevedo Coelho. Ela,
brasileira, solteira, comer

ciaria, natural de Lages,
neste Estado, domiciliada e

residente na RUa Joínville,
2282, nesta cidade, filha de
Manoel Francisco Pereira
e de Elza Espindula Perei
ra.

E para que chegue ao

conhecimenlo de lodos,
mandei passar o 'presente
Edital, que será publícado
pela imprensa em Cartó
rio, onde será afixado du
rante 15 días.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Espetáculo de cílaras 'marca os' 3 O anos da SCAR, domingo

raís. Da sua fundação, par
ticiparam Fernando A.
Springmann, Aleixo Della
giustina, João Budal da
Silva, Francisco F. Fischer,
Romeu, Bastos, Joaquim
Piazera, Emília da Silva,
Geraldo Harnack, Werner
Voigt, Jorge R. Bornschein,
Guido F. Fischer, Padre
José Muehlhoff, Adélía
P. Fischer, Vara F: Spring
mann, Inge M. Hasse, .Lu
ciano Demarchí e Pedro
Donini.
Sustentada por contri

A SCAR, fundeda em 'buições da indústria, do
08 de junho de 1956, com comércio, dos assoclados,
fins exclusivamente cultu- prefeitura e outras entida
raís, é considerada uma des, mantêm uma Escola
entidade filantrópica re- de Música com cerca de
conhecida como de utilida- cem alunos, ensinando a

de pública pela lei nq 2.123, instrumentacão de flauta
de 26 de outubro de 1959, doce, flauta transversa,

figurando dentre os seus violão, acordeão, plano,
objetivos o ensino, a pro- violino, pistão, saxofone e

moção e o incentivo a to- cítara. E aberta a todas
das as modalidades eultu- as idades, sendo dirigida
--------------�-----------------

Uma apresentação da
,

'Orquestra de Cítaras de
São Bento do S�l, integra
da por quatro ínstrumen-.
tistas e dois vocalistas,
marcará a passagem, nes

te domingo, dia 8, dos
trinta anos de fundação da
Sociedade Cultura Artísti
ca de Jaraguá do Sul. O
slíó'W inicia-se às 20 horas,
dividido em duas partes
e totalmente gratuito, nas

dependências da SCAR,
na rua Amazonas.
A Orquestra é uma das

poucas do País, fundada
em 1983. Em novembro,
São' Bento sedia o Encon
tro Brasileiro de Cítaras,
instrumento que a SCAR
introduziu a partir deste
ano em sua 'Escola de Mú
sica, dispondo, para tan

to, de professor especiali
zado, além do instrumen
tal.

UM POUCO DA
HI$TORIA

Empresários voltam
O assunto habitação,

voltou a discussão esta se

mana, na Associação Co
mercial e Industríal. O
problema é grave e exi
ge uma solução a curto

prazo, pois está inviabili
zando a expansão das in
dústrias e a instalação de
novas no município. Du
rante meses, no ano pas
sado, uma comissão diri
gida pelo Sr. Euclides
EmmendO€rfet aprofun
dou-se na questão

.

,apre
sentando o problema à
flor da sua realidade, bas
tando, agora, que se dê o

passo seguinte. Segundo,
as informações, existem
recursos pata bancar a

a discutir
construção de um núcleo
habitacional de baixa ren

do e um conjunto de apar
tamentos, no entanto, ha
veria a. necessidade da
aquisição do terreno, que,
pelo seu alto custo, pra
ticamente ínviabílizé o

tidade promove um en··
centro dançante benefi
cente, por ocasião dó dia
dos pais, uma tradição que
se arrasta por vários anos.

CASA SCAR
De há muito a entidade

ressentia-se de uma sede

própria. Através do esfor
ço da díretoría.. do poder
público municipal e do
Governo do Estado, atra
vés da Fundação Catari
nense de Cultura, gestão

pela proíessora Vânia Pi- Udo Wagner, a SCAR es

nho. Além disso, a SCAR tá na iminência de inaugu
realiza. exposições espon- rar a sua Casa, (foto), o

tâneas e regulares de ar- espaço para demonstrá
tístas plásticos nativos e ções artístico - culturais.
de fora, assim como patro- Com quase mil metros
cina exposições, proeuren- Iqtuadrados 'de área, divi
do, igualmente, divulgar a didos entre 12 salas de au

música clássica. Ia, anfiteatro com' 126 lu-
O Coral é outra grande gares, área de exposição

expressão da SCAR. Pre-
-

e apoio e biblioteca, a

sidido pela Sra. Nair Wil- Casa será utilizada prín
Ie, o coral misto é forma- cipalmente pelo artista de
do por 45 integrantes e um Jaraguá e da região para
coral infantil com- cerca shows, exposições e cur

de 20 crianças. Frequen- sos.

temente realiza apreserita- Uma diretoria dinâmica,
ções, arrancando elogios tendo a frente o empre
e aplausos da assistência. sário Rolf Hermann co

A SCAR dispõe' de um manda a Sociedade Cultu

grupo teatral, com dez fí- ra Artística de Jaraguá do

gurantes ,dirigido pelo [o- Sul, que seguindo os pas
vem Evandro Scussiatto, sos dos seus fundadores,
que apresentará em julho, .' trilha em busca da auto
na Semana de Jaraguá, a afirmação e da projeção
peça "Faça

.

Amorl Não da arte e da cultura jara
faça a Guerra!". E todos guaense no cenário cata»
os anos, em agosto, a en- rinense e nacional. (FJB).

a
outro lado, está definido

'para o período de ·14 de
;julho a 21 de agosto, o Ci
clo de Palestras da Adesg
e na quarta-feira, esteve
em Jaraguá do Sul o Di
retor Regional da Empresa
Brasileira de Correios e

Telégrafos para tratar so

bre a ampliação e melho
rias na agência local.

ColUDa da, AMEVI
A Associação Comer

cial. e Industríal da Pe

quena e Microempresa do
Vale do Itapocu-AMEVI,
de Jaraguá do Sul, esteve
representada por cerca de
-cínquenta microempresá
rios, no Encontro Estadual
realizado no dia 24 de
maio, em Blumenau, quan
do do lançamento da PAM-

, Pacto Nacional da Micro
e Pequena Empresa, que
busca melhores condições
de participação, através
um elenco de propostas
que podem mudar o per
fil � sócio-econômico do
Pais, pois que é sabido que
as pequenas e micro em

presas somam maís de no

venta por cento no Bra-.
silo
O documento que lan

çou nacionalmente o PAM
caracteriza-se -pelo carrea-'
mento de idéias e objeti
vos do movimento micro
empresarial. A AMEVI in- -,
tegra-se ao movimento
através dos seus maís de
80 associados.
FESTA Do MICROEM-.

PRESARIO ., Sob a coor-.

denação da' AMEVI, será
realizada no dia 5 de ju
lho, na Comunidade São
Judas

-

Tadeu, a partir das
18 horas, a Festa do Mi
croempresário, que pre-_
tende congregar toda a·

classe, à comunidade e as

líderanças polític.as do mu

nicípio.
PROMICRO _ Informa

o presidente João Pedro
Steinbach que em breve
será liberado .através do
Besc, o financiamento atra
vés do Promicro, com

10% de juros ao ano. O li-·
mite para o comércio se-,
rá de Cz$ 25 mil e para
a indústria _ Cz$ 40 mil.

projeto, pelos vultosos re-'

cursos que necessitam ser

aplicados na compra e na

infra-estrutura do imóvel.
O problema voltá a dis

cussão segunda-feira, com

o envolvimento também
da municipalidade. Por

Depulado quer ampliar be'oefícios a excepciona'is
"educáveis" pelas institui
ções especiais. A justifica
tiva do projeto lembra que
Os excepcionais "educá
veis" são discriminados

pela leí atual, que não
considera que muitas des
tas pessoas são tuteladas

por famílias carentes de

instituições especiais, por
motivos de distância ou

de falta de vagas nas

APAEs, que não compor
tam a demanda dos milha
res de casos existentes no

Estado.
Quanto ao aumento de

pensão, justifica que a ma

nutenção do excepcional

O deputado João de Bor

ba (PMOB) apresentou
projete-de-lei na Assem

bléia que aumenta d€ meio

para um salário mínimo

regional a pensão instituí
da pela Lei n? 6185, de no

vembro de 82, e estende
esta pensão aos excepcio
naís ditos "moderados" ou recursos acesso às

requer cuidados especíaís
e Um custo financeiro não
compatível para uma fa
mília que percebe menos

de dois salários mínimos
mensais, conforme estabe
lece a Lei n? 6185. O obje
tivo é garantir a educação
das pessoas portadoras de'
deficiência mental, sem

que sofram discriminações
perante a leí.

Uma empresa que
® ttíOHL-B-R-C-H

.....

Cresce com sua
SUPERMOTOR aente .

...,

sem
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'DOMINGOS CHIODINIAssociação dos professores Educadores do
Vale do Itapocu_ � APEyl ,-- -,� Domingos Chiodini tinha cíal esteve nas suas inda

,_ à sua filosofia de vida e ' gações, com alguma incur-
era determinado em suas são na indústria de cute
'tições. Em sua família fi- laría e fabrico de chapéus,
'tou o acerto de suas ati- No ramo imobiliário não
, tudes quando inquirido so- visou riqueza, mas tinha
bre operações de, venda por hábito auxiliar os ne

que muitas vezes estavam cessitados. Daí a expres
abaixo dos padrões: _

"Meus filhos, os pobres,
coitados, também tem di
reito de possuir um lugar

, para morar". Estavam avi
sados do gigante com que

--'-I iriam conviver. E assim foi

ADVQ''GA'DA
até o final de s,eus dias,,:Foi, seguramente, o PIO-
neiro na construção de
edifícios na cidade e ho-

je são muitos os que en

feitam e embelezam a ur

be. Quando concluiu o

prédio da Rua Waldemiro

Mezureehen que dá para
o Hospital São' José, um

são. que usamos no início
de seus moradores foi

destas notes,' Era funda
atropelado por um ciclís-. dor da Domingos Chiodi
ta que se evadiu do local

ni Empr. Imobiliários Ltda.,
sem dar assistência à ví- dirigida pelos 'filhos Hílá-
tima e a ímprensa noticiou dio, Terezinha e Carlos.

,

o fato. -Para identificar Q ,'-

conjunto habítacional,
-

o Foi um grande benfeitor da
repórter o chamou de sua Igreja, dos Irmãos Ma
Chaiödálne- Bulldingue ristas e dos Hospitais. Pos
o Edifício Chíodíní. fíxan- sue seis cunhadas religio
do na memória dos leito-

sa"s� al�m de muitos primos
,

-:
,

08S'-tl"1 ..-",'Ma'q',ul"na-s Lt'd''a. res o contrntor que se ex- padres. Como integrante
, pandiu até os seus derra- de uma comunidade a que

Bqulpementos para fábrica de dotes de frutas, deíros dias. O prefeito do
sempre .servíu, deixou-se

h b f d·
-

dI" b ,centenário, Prof. Eugênio seduzir, pela política. Os"c apas de co re, un, Iça0 e a UmInlO e ronze. '

,

DestHadores de aguardente e alambiques de cobre.' Strebe, reconhecendo ne- "chefões" da, época ,ti-
Rua ,JoinviHe, 433 _ Fone 12-1564 Ie o pfe_cursor da constru- nham que renovar os seus

Jaraguá d,o Sul _ SC ção civil, conferiu a Do- partidos e foi em 1958, 10
mingos Chiodini duas' pla- anos depois de nossa ehe-,=============�::::;::::::;;:::;:::;::::::::;:=::::;::
ca� de prata, pelos esfor- gada à Jàraguá do Sul que

[SC,rl·to"r·I·'1l Co"nla'''·I,I' G''a'[..c'··la
'

I �os �esenvolvid�s �a ed�- nos enc,Qntràmos, disputan-
, II U . flcaçao dos edIficioS Pl- do urna vaga à Câmara
'. ! colli, Caetano Chiodini, Municipal. Ele do PSD' e

CRC-SC 0075. Despachante credenciado sob :nlJ 496· 'Centenário, em homena- eu da VDN. Dois candida-• EDiplacamentos i gem ao ANO 100, o Car- - tos no meio de 51. distri-• Liberações I los Spé�ia e ö Guilherme buidos pelo PSD, UDN,• Transferências '

Hasse. O "Domingos Chio- PRP e PSP para 11 vagas.·,Seguros
,

dihi", de 7 andares, na 6.386 eleitores votaram em
,

• Renovações de Licenças de V.eic'_los Marechal, está em fase de 3 de outub�o. Ambos fi--

Confira a-efiCiência de nossos,serviços 'acabamento. camos na primeira suplên-Rua Barão do Rio Branco, 168 __--Fone 12�0695
'

,A representação comer- eia, eu com 226 votos e

Domingos com 206. Ape
nas um carididato chegou
a passar' a barreira dos
300

-

votos. Foi uma vota
ção honrosa a nossa e o

desejo de ser útil à comu

nidade, acima de tudo. Foi,
Fiscal de Obras da Prefei
tura de 01-03-67 a .. 1' •••

03-04-1969.

E'DITAL DE CONVOCAÇAO
'

Conforme o Estatuto, convocamos os assa

dados para a Assembléia Geral Extraordinária,'
dia 7 de junho de 1986, às 9h., no Colégio Díví
na Providência! pata deliberarem sobre o seguinte,

,

ORDEM DO DIA
- Informações geraís sobre as 'atividades e a

situação da Assöciação;
., Filiação, da APEVI com a ALISC;
_ Iníormeçeõ, sobre o Plano de Carreira.

lutz Luchín]. flilho _ Presidente da APEVI

MARCIA BUTTClfEVI1,TZ

Separações e divórcios, acidentes, de trânsito,
inventários, cobranças e advocacía em. geral.
Rua Jorge Lacerda, 169 _ Sala 02 ., Fone 72-1108

Jaiaguá do' Sul.
' .

_',

SPEZtA - &, elA. LIDA.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para 'construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.

'I,
Rua João .Januárto Ayroso, 772 - Jaraguä Es

,

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

I

Clínica Veterinária.
SCHWElTZER ,

DR. WALDEMAR SCHWElTZER

'Clínica de pequenos e grandes',animais,' cirurgias" vacinações,
,

raio x, internamentos, boutique.
Rua Joinville" ri9 1.178 (em frente ao Supermercado Brei�haupt)

Fone 72-0919 JUilguá do Sul � Santa Cat�a.
---_-

PINGUIM
O 'MELHOR DESTE VERÃO

SabQr, purezil e qualidade. Sirva-se à vont�de tomando
sorvetes e picolés "Pinguim". em vários sabores.

Temos também g�lo.
Rua Angelo Rubíni, IH9 -·Barra do Rio Cerro (fundos
dQ Snp. Benthien) - FOI).e 72-2181. - Jaraguá do Sul.

L___����------�-----
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avós paternos Pedro Chio
diní e Roza Sani e, como

avós matemos, Angelo
Deretti e Píerína Rogussi,
vindos da Itália. Foi o sol
dado sorteado n9- 337" da
2a. Companhia do 15<! B.C.,
em Curitiba, no período
de 05-06-28 a 09-09-1929.
Casou em Luís Alves com

Ida .Spézía, em 20-05-1933,
abençoado por um padre
itinerante, diante da ca

rência de religiosos para
atender as comunidades
menores.

Da união nasceram os

seguintes filhos: Hiládio,
caso c/Maria Gonçalves (2
filhos: Hélcio e Cíntia);
Terezínha, ,cas. c/Moacyr
Silva (5 filhos: Adalgisa,
César, Solange, Herrveltc
e Evandw); Carlos, cas
crrereza Freiberger (2 fi
lhos: Cleyde e Carlos Moa
cyr); Edí, caso c/Iolanda AFR
RélIIlOS (3 filhos: Taíza, to:81
Giovani e Tatial!-e); Zi- -; E�lll
,mauro, caso c/Joselí- Arau- .Nestä:
ja (2 filhas: Gesianí e' Jo- '

celene).
�, .

Os- netos e os 3 bisne
tos, pelo caldeamento
étnico, chamavam 'o patrí
arca" pera- carinhosa alcu-:
.nha de "Nöno' "Opa" e

Vôv:o.
' �,

Domingos Chiodini fa
leceu no entardecer do
dia 29 de maio de 1986,
dia consagrado. a Corpus

,

Christi e foi ,dado à sepul
.

tUTa na. tarde do dia 30,
no jazigo da família;'na
Necrópole Municipal de
Jaraguá do Sul.

O ilustre falecido foI
homem de inteligência cla
ra e soube gerir os seus

negóCios como bem o pro
vam a solidez e seguré!.U-
ça de seus empreendimep-�===�F==============.tos.'

as Indústrias da Construção e do
IIlário 'de Jaraguá do Sul

rina terão agora, recursos

DITAL-
UREA MULLER GRUBBA, Tabeliã

,

de Protestos de Títulos da Comarca

Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

a todos quantos este edital virem que
Cartório para protestos os títulos centra;

ntábeis Ltda � Rua Floriano Peixe
'_ Alvino Hornburg _ Rua José

� ·1692 _ Nesta _ Ciro Mathías _

'Sebastiana _ Rua Major Julio Per
'ta _ Elmo Mathtas _ Nesta _ Eloi
., Inds. e Comércio de Conf. Nas

Rua Clara Hermann. s/no _ Coru-
. Textil Jaraguá Ltda _ Rua Vic

,400 _ Nesta ..;_ Iracema Rahn Ma-:
� Juan Vidal Herrern _ Rua Irmão
Nesta _ Lorival Gumz _ Rua Feli-
'. _ Corupá _ Luiza Eulalia Dutra

!tua João Planincheck, 1002 "- Nes
'lberto Lessmann _ Rua Ceará, 348
'Wo Mauricio Baasch _ Rua Emílio
- Nesta _ Silvio Luiz Klimekowski
Vista _, Ilha da Figueira _ Nesta.

,

ditos devedores não foram encontrados
a aceitar a devida in!imação; faz por

reaente edital para que os mesmos corri
Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

fim tte liquidar o seu débito ou então
o não faz, sob pena de serem os referi

fukft_1dOA na forma da lei, etc.
á do Sul, 05 de junho de 1986
MiiIIer Gmbba - Tabeliã de Notas e

de TItulOs dá Comarea de J.do SuJ

GERAL EXTRAORDINÁRIA
TAL DE CONVOCAÇÄO

te da e:tttidade supra, no uso de
"
convoca os associados quites e

de votar, para participàrem da As
Extraordinária a ser realizada no

� de 1986, às 15:00 horas, na .sede
�<Avenida "Getúlio Vargas, 621 _

ARIAL -_ a fim de deliberarem
fEi
DO DIA

ão da base territorial do .sindicato
unicipios de Corupá, Guarami
Schroeder e Massar1:mduba.
�o, à hora acima mencionada, quo
a deliberaçôes, a Assembléia Geral

a partir das 17:00 horas dó mesmo

Ol�cal, com a presença de qualquer
soclados. ,. "

do SUl, 02 de junhQ de 1986.
_'osé Carlos Neves _ Presidente

Necessitamos pera colocação imediata:
'ASSISTENTE SOCIAL
MECÄNICOS DE ,MANUTENÇÃO

,

FERRAMENTEIROS
SOLDADOR OXIACETILENO
SOLDADOR MIG
GUARDA INDUSTRIAL
OPERADOR DE PRENSA
OPERADOR DE MÁQUINA
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
SERVENTE.

A Empresa oferece salárío compatível com

a função, assistência médica e odontológica, in

.dusive para dependentes, refeitório na Empresa
€ bom ambiente de trabalho.

Os intesessados deverão se apresentar muni
dos da Carteira de Trabalho, no Setor de Recru
tamento da Empresa (Rua Preso Epitácio Pessoa,
n<) 2.388), entre os días 02 e 14 de junho, de 2a. à
6a. feira, das 8 às 10 e das 14 às 16 horas, em Ja
raguá do Sul.

A desped�-da de seus en,
tes queridos no seu últi·
mo adeus e os dos seus co·

laboradores com lágrimar
nos olhos asseguram ao fa-
lecido tlIÍl repouso tran-

.

qüilo, pois que eles tudo suas a

farão para que a sua obra em �f�a
permaneça pani atestar �:m ;�
aos vindouros as excelsas" -uJa 2. di'

Domingos Chiodini nas· qualidades de um homem dEJ';Oceu em Luís Alves-SC, aos, 'de ação e_ de."Goração. �
b ·a'

28-03-1905, filho de Caita- Descansa em pazl so re

no (com "iJT) Chiodini e
'

Maria Deretti, tendo como E.V� Schmöckel/Maio-86

-

r-osto de Vendas Marcatlo
Cbªpéu$, bonés vizeiras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.

Er,n frente- à fábrica. _ Amplo estacionamento.

- O DNERjSC vai 101· do Governo Federal, re�- para o BADESC.
dar somente a partir de passados ao Govemo Es- _ Na década 1975/19�, .

janeiro do próximo ano, a tadual, para a instalãção nas sete rodovias federais
duplicação da rodovia BR- de equipamentos de corre- que cortam Santa Ca.tari-
101, no trecho entre os ção de efluentes líquidos, na, foram registrados •...
municipios de Palhoça e sólidos e gasosos, preve- 34.492 acidentes. com ..•.

Navegantes, numa exten- nindo ou eliminando os 24.180 pessoas feridas e
são de aproximadamente danos ao meio-ambiente. 3.044 pessoas mortas. A
100 quilOmetros. A infor- BR':-IOI é onde ocorrem

.

t mação partiu da direção Os primeiros recursos, maior número, sendo o
.
ínscn os

do órgão. O Ministério dos para a execução do plano, . segmento do trecho Pa
de tra�;lh� Transportes aprovou pa- chamado de "Programa de lhoça-Bíguaçü responsável
43,35to. ra o-seu orçamento de 87, Apoio ao Controle Am- por 40% dos acidentesem---------------------
,�mo berI�: uma verba de Cz$ 150 ml- biental" , são .da ordem de toda a extensão de 400km
enor.

d
� ,

Ihões para o Inicio das Cz$ 100 milhões e foram da rodovia no território
é o ed

In-
obras de duplicação da repassados pelo BNDES ciltarineDse.

regos e en- BR-I01.
stos e nove

ados pelo _ Cerca de 300 empre-
tra-se o de sas que causam poluição
, na rua ambiental em Santa Cata-

. Metalúrgica
João Wiest S. A.

Dê flores á quem você ama. Decorações
de Igreja e salão� buquês, arranjos, plantas

omamentats, comwtrega a domicilio. Atendimen
to por profiSSional no ramo.

Casa das Flores
Rua Reínoldo _Rau 606 _ Edificio Santa Terezinha,

esquina com Ruà João PicooH .

Frioliveira Com. e Repr. J..Jtda.
Fiambreria

Av. Mal. Deodoro n'l744 (antigo Açougue Mahnke)
TABELA DE PREÇOS

Apresuntado (Seara e Pamplona) Cz$ 23,OO/kg .

Presunto cozido (Seara) .•........Cz$ 58,OO/kg.
Presunto defumado (Sadia) •..... Cz$ 78.00/kg.
Presunto cozido (Sadia e Perdigão) Cz$ 70,OOjkg.
Chester georgia (Perdigão) Cz$ 58,50/kg�
S�lame hamburguer (Sadia) Cz$ 88,OO/kg,
Salame milano (Sadia) ..•....... ,Cz$ 100,OO/kg;
Fiambre de perú (Sadia) Cz$ 53.00!kg.
Mortadela celofane (Cemin) Cz$ 17,20/kg.
Queijo prato fatiado (Globo) Cz$ 45,OO/kg.
Queijo prato (Passold) 1/2 kg ." Cz$ 49,OO/kg.
Queijo provolone (Rainha) •..... Cz$ 6O,OO/kg.
Queijo de minas (Olho) Cz$ 4O,OO/kg.
GaIantina .. . . . . . . . . . . . . . . • . . .. Cz$ 50,OO/kg.
Cal�bresa (Seara) Cz$ 39.00/kg.
Sambiquira de peru (Sadia) Cz$ 22.30/kg.
Lingüiça húnga,ra ....•......... Cz$ 98.00jkg.
1.lngüiça pl feijoada (mista) ..... Cz$. 24,90/kg.

E mais: costela defumada, -bacon, toucinho,
lQmbo deíumado, lingukinha, lingüiça pura, sal

sicha, fiambre cl pickes, geléia, salame rosa, quei
jo fundido bisnaga, queijo muzzarela, manteiga,
náta, requeijão, banha, yogurte, leite, pão casei

ro e carne beneficiada.
PROMOÇ_�O INAUGURAL

Tudo com 10% DE DESCONTO ATE 17-06-86

(somente nos produtos não tabelados).
Aberto diariamente dos 7h30 às 19, horas, in

clUsive aos si3,bados. Estacionamento próprio.

Frl011V�;�a���:��oa�\Wê.:�i:�i!� Ltda.

Persianas horizontais e verticais,
box para banheiros,

divisões.' toldos, portas saníonadas, luminosos
e serralheria em aluminio.

Consulte-nos! Fone 72-0995

-Folo Cenler Ltda.
Agora sob nova díreção

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

brinde.
-

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

SUBA NA 'H O ND A

CHE GOU A

CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÃO. CO
MÉRCIO - DE MOTOS,' ASSISTBNCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA RONDA ,DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua Adélia Fisc4er, 239 (Rodovia BR-280)

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul ,_ SC.

INTERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.
IMÓVEIS À VENDA

1 terreno cl 2.500m2, na rua Ângelo Rubini.
px. da Michigan Botões.

1 terreno c/475m2. na rua José Menegotti,
px. da APAE.

1 Cdba em alvenaria (nova.) cl 120m2, na lua

25 de .Julho.

1 casa em alvenatia c/115m2, ná rua Bahia
(.Tguá Esquerdo).

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORRllO �O POV��

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICiPAL DE :JA�AGUA DO SUl.

EDITAL DE LANÇAMENTO N' 17/86

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, di
vulga através do presente Edital os lançamentos referentes a pavímen-'.
tação à paralelepípedo da Rua 9 .... 25 DE JULHOr de acordo com o Edí
tal de Custos N'? 08/86, de 28 de maío de 1986 e o Decreto N'I 1.321/86,
dé 28 de maio de 1986, sendo quê 08 conírontantes ficam -Iançados de
acordo com a relação anexa. A cobrança será efetuada, para cada pro
priedade, 07 (sete) dias após a execução des serviços.
01 - Mário Bassern •••.•••••••••• i'� ""... 91,61m2 Cz$' 7.699,33
02 - Afonso Bísoní •.. " '4'" •. ", �." ... '62,33m2 CZ$. 4.913,41
03 - Carlos G, Heinzle "/".,,. o o O" ••• r 86,61m2 Cz$ 6.832,20
04 "' Olímpio Vegíni "."""., o o' o. , '" o '" 80,OOm2 Cz$ K306,40
05 - Olímpio Vegini 'o, o , , o • , , •• o o .... o � 133,61m2 Cz$ 10.531,21- ,

06 - Olindo Brugnago """ o .: " '" , ,;, 216,61m2 Cz$ 11.080,10
01 L' 'Müll '

- auro u er o .. o
,

, 123,�3m2 Cz$ 9.122,10
08-Rl'B h

'

01 ruc .......... o .. d ......... 116,61m2 Cz$ 9.197,10
09 - Roli Bruch ."".", o, , 'o, ,. , , , , , ,,128,33m2 Cz$ iO.116,25 '

10 - Roli Bruch. '0_" , , " " , , • o , , " , , o,; 65,00m2 Cz$ 5.123,95
11 - Emílio da Silva Neto "';O, o o , , ,'o , , , 8,33m2 "Cz$ 656,65
c12 - Anselmo Marangoní ",."" O" ' ,'o 188,33m2 Cz$ 14.846,05
13 - Anselmo Marangoní . ,., , oe •• o o o o , • ". 45,OOm2 ,Cz$ 3.547,35
14 - Mário EIert 5O,00m2 Cz$ �941,50
15 - Álvaro Eichinger •.•.... ,' .. ; 110,61m2 Cz$ 8:124,12'
16 - Renato Souza .......... '. .. .. . • 16,61m2. _ Cz$ 6.043,90
11 - Aristides João Gomes ,.............. 123,67m2 Cz$ 9.748;91
18 - Osmar J. VaHatti/Guedes 'Deretí .... 91,33m2 Cz$ 1.672,52'
19 - Osmar J. Vailetti/Guedes Dereti .,.. 97,33m2. Cz$ 7.672,52
20 - Luiz Carlos Chíodíní ..• � • , .. . . . . . .. 66,61m2 Cz$ 5.255,60 -

21 - Gilmar Luis lang ..... ,�. : ". , . . .. 63,33m2 Cz$ 4.992,30
, 22 - Yolanda Werner Enke ,..... 126,61m2 Cz$ 9.985,40
23 - Mônica Correia de Negreiro ,... 5O,OOm2 Cz$ 3.941,50

, 24 - Eurico Schwanbach .•... ,.,........ 93,33m2 Cz$ 7.351,20
25 - Antônio Lunellí ... "", .. o ••• o o •• o 166,61m2 Cz$ 13.138,60
26 - Paulo Dellagíustíne .. o , • , , o •• ,'. • ••• 63,33m2 Cz$

o

4.992,30
21 - Osmar Buzzi ,,' , o • • • • •• 53,33m2 Cz$ 4.204,00
2f,l - 'Luiz Carlos Schütze . o •••••• o. ',' ••• 50,OOm2 Cz$ 3.941,50
29 - André Weíníurter Filho o.,.; o o , , ••• 100,00m2 Cz$ 1.883,00
30 - Flávio José ßrugnago e: •.•• , •• , o 134,33m2 Cz$' 10.589,23
31 - Luiz csue Brugnago o o • , o • o , • , •• 134,33m2 Cz$ 10:589,23
,32 - NelsonPeterson ; ..-........ 18,33m2 1'_ 'Cz$ 6;174,15
33 "- José Sebastião Kammer

'

o ,. o • ,. ". 54,67m2 Cz$ 4.309,64'
_34 - Rodolfo Behlíng : 166,33m2 Cz$ 13.111,79
35 - Heine Behlíng- � .. ; ....•.. , ,. o •• 322,OOm2 Cz$ 25.383,26
36 - Mário Moreira .. , � o ••• o o ••• o ••• ".. 101,33m2 Cz$ 7.981,84
37 - Max Jaime dà Cunha-Leal . o • :•• , , ,.

'

83,61m2 Cz$ 6.595,71
38 - Humberto Wolf .... "., '�.'.. ,.'., .-.. 62,61m2 Cz$ 4.910,28
39.- Silvio Ronchi ., •....... :.,.; .. ,.,. 81,67m2 Cz$ 6.438,05
40 - Olímpio Vegíní , , o o , •• 158,67m2 Cz$ 12.501,96
41 - Elcilia Glatz , "., o • • •• 66,61m2 Cz$ 5.255,60
42 - Ingo Glatz ,............. 43,33m2 Cz$ 3.415,70
43 - Waidemiro Glatz ,., .. , .. ", ... o • ,,13,33m2 Cz$ 5.780,60
44 - Celso .Pereíra o', o o o • o • o , , • o , , o o • o. 10,OOm2 ces 5.51,8,10
45 - José Luiz Marangoni o o o o • ,. •• •• ••• 90,OOm2 Cz$ 1.094,70
46 - Raulino Glatz . o , , ••• o , o • o ••• , • , , , , • 83,33m2. Cz$ 6.568,90
47 - Adio Oôege .,." ; .. i •• o .'•• o.. 166,67m2 Cz$ 13.138,60
48 - Adio böege .", , ..•...•.. ;'... 11,61m2 Cz$ 5.649;15
49 - Luiz Marcos Stäheliri .,............. 10,00m.2 Cz$ 188,30
50 - Irio Neitzel .. , o •• , •• , • •• B5,00m2 Cz$ 6.70Q,55
51 - Benedlto B. Ronchi ......• , o • • • • • • • 83,33in2 Cz$ 6.568,90
52 - Leopoldo Ronc'hi ..... , ... , .. ,..... 83,33m2 Cz$ 6.568,90
53 - Alfredo Kath o , • ; •• , ••• , ••• , ....

" 60,OOm2 Cz$, 4:729,80
54 - Miro Wulf , o , , •• , • , , • , , • , • , , • • • 6,61m2 Cz$ 525,80
55 :.. Oswaldo Bloedorn - ... o ., , o. • •••• 53,33m2 Cz$ 4.204,00
56 - "Erfried Morscn o , , • ; •• o •• , , •• � 48,33m2 Cz$ 3.809,85
57 � José Steilein Neto , , o , , o • • • 48,33m2 Cz$ 3.809,85
58 - Pedro PontlceÍli '" , . ,. , , .. , t05,61m2 _ Cz$ 8.329,97
59 - Ilino dos. SEtntos ;., o o, , ,. 48,33m2 Cz$ 3.809,85
60 - Leôncio Deretti dos ,Santos , . , . . . 50,OOm2 Cz$ 3.941,50
61 - Adelino Enke � .•. '_'-' ... '

....•. , .. , .. 100,OOm2 Cz$ 7.883,00
62 - Edith Schmidt 0' ••••••• o •••• , , • , • ,. 136,61m2 Cz$ 10.773,10
63 - Leo Back o ••• ; 0.... 50,OOm2 Cz$ 3.941,50
64 - Orieta Raquel Vieira . o. "0 , • •• •• ••• 50,00m2 Cz$ 3.941,50
65 - Mima LUéel@ Vieira o o , , •• o , , , • , • • •• 50,OOm2 Cz$ 3.941,50
66 - Adolar Marquarclt .'.,.,:..... "... 50,OOm2 CZ$ 3.941,50
61 - BESe . 0 •• '.", , •••••••• '

•• ,., ••• ". 50,QOm2 Cz$ 3.941,50
58 - José Schmitz , , .. ,.,.. 40,OOm2 Cz$ 3.153,20
69 - Pedro Bayerl 0' ••• ' ••••• o ••• , •• ; • •• 41,67m2 Cz$

.

3.284,85
70 - Renato .r�a7.erél Júnior ... o o • , • ",,; ,. 53,OOm2 Cz$ 4.117,99
11 - Antôniq��li .. ,. 0 •••• 0 ••••• o •••0" 100,OOm2 Cz$ 7.883,00,

. '<f):4 _ ....' j.,..�r-'{:j�.......

-----------�------------------�---,-------------

,

,

Prefeitas pêde'lI�polte ao GDvernador
Os prefeitos' José de

Aguiar, de Guarainirim, e

Zeferino Kuklínskí. de

Massaranduba, acompa
nhados pelo deputado es

tadual
.

Nagib Zattar, estí
veram reunidos em' au

diência com o
.

governador
Esperidião Amin, no Palá-

, cio Santa- Catarina,' quan
do solícíteram a constru
ção de' uma ponte de con

creto Sobre o rio Putanga

na dhdsa_ entre, os"
-

dois
municípios, em substituí
ção à de madeira, que se

encontra em estado pre
cário. O governador auto
rizou a construção, atra-

, vés da Secretaria. dös

Transportes e Obras, quê
promoverá convênio de
Cz$ 424 mtl: A ponte per
mítíré o

'

escoamento 'de
produtos da lavoura' da
quela região,

�Opißião lOV·IBI
Nosso jovem pensante desta semana trata-se de

uma enfermeira _ Elvira Beíer preocupada com o

alto índice de doenças venéreas acontecendo aqui em
Jaragué. A mesma expõs as características de dois ti

pos, os quals, maís comuns, e como agir díente do pro-
blema. ,

.
'

.

. ,_ -

Doenças venéreas são doenças geralmente trans
mitidas pelo contacto sexual. Gonorréa: Uma das doen
ças mais antigas. No homem, os primeiros sinais co

meçam de :2 a 5 dias, ou'mesmo um mês ou maís, de
pois do contacto sexual com uma pessoa infectada. Na
mulher, as vezes levam anos para aparecer algum si
nal. Mesmo assim é contagiosa logo após alguns dias

depois da equísíeêo da mesma.
S1fllis: Doença infecciosa, contagiosa' q\le pode ser

também hereditária; O primeiro sinal ,é geralmerite
uma ferida:chamada cancro, que -apareçe de 2 a 5 se

-manes depois do contacto 'sexual. Não dói e aparece
na i,rea genita L ou nos lábios, dedos, ânus e boca. As
feridas duram apenas, alguns dias desaparecendo sozi ..

nhas, porém a .doença continua se alastrando pelo cor

po durante semanas, meses ou mesmo anos. Mais tar
de a consequêncías se tornam mais graves, 'onde � pes
soa passa a perder cabelos ou ter paralisia, esterilida
de, doenças

-

cardíacas, dores: nas artículações.: íoucu
ra e muitos outros problemas.

"

SifiUs Congênito: A mãe gráv;ida pode transmttir
a doença ao feto. Este poderá morrer no ventre ou nas

cer com sífilis. Os sinais no recém-nascido podem ser'

,má formação dos ossos, cegueira, surdez, retardo men

tal, perda de cabelos, lábios Ieporinos. Cuidado]. Se

qualquer erupção. aparecer em seu órgão genital al

guns dias, semanas ou meses, e após, na pele, procure
um médico, pois poderá ser sífilis. Como evitar? Tra
te-se imediatamente' e avise a' quem provavelmente
lhe passou para que possa fazer o mesmo. Não tenh[�
reláção sexual até 8 dias após o traté}.mento méd�c;o ter�

minado: O casal qué estiver contagiado �everá ser

franco um com o mitro, caso contrário seus filhos Pó-
derão nascer com maiores problemàs.

',_

Ajude os outros. Insista para que seus amigos com'
doença venérea procurem tratamento imecliatàmente,
e para que evitem qualquer contacto sexhlal até esta-
rem curados. ' - ,

.:: -

Ass.: JtJVém,Pensante -.(Elvira Beter).

12 � Mário Fachini •.. , .. 166,61m2 _ Cz$ 13.138,60
13 - Alexandre Ktibnik ... 133,33m2 _ Cz$ 10.510,40
74 - Renato Schmitz 10,OOm2 _ Cz$ '788,30
15 - Wilmar Witkowski o 140,00m2 _ Cz$ 11.036,20
76 - Flávio José 'l3rugnago 11�61m2' _ CZ$ 1.392,93
11 - Otávio Jose Vailatti ., 67,61m2 _ Cz$ 5'.334,43
18 - Laurita Jantz Klit2lke 56,00in2 _ Cz$ 4.414,48
19 .. Helmuth' Jantz 100,00m2 _ Cz$ 7.883,00'
60 - Beine Behling ". o., 166,23m2 _ Cz$ 13.111,19
81 - Heine Behling ., ... , 222,51m2':_ Cz$ 11.553,08 I

,
Jaraguá do Sul, 28 de maio de 1986.

DURVAL VASEL _ Prefeito Municipal,
.'

.;.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Enlre '0 Regional e
.

o Universal-
Abelardo F. Montenegro.

Sentindo-me curado de tre o telúrico e o social,
uma febre .palúdíca, para entre o. regional e o uni
cuja cura muito contribuiu versal. Se há egoismo no

minha inesquecível prima canto da terra e do ven
Alice Castro Pontes, de- to, há altruismo na preo
cidi deixar o Rio de Janeí- cupação com o fraco, o

.ro. humilde e o injustiçado.
S a poesia da ínsulanaComprei, então, numa

Companhia de Navega- que lança os seus vôos pa-
ra o universal, mas queçãQ, passagem com desti-

no à . Florianópolis. Trans- não corta as amarras. que
cerna o mês de maio de a prendem à Ilha, a exem-

1939. plo da pipa que percorre
os céus, mas está presa à

Após alguns dias de via- terra pelo barbante. Ou de
gem no "Aspírante Nasci- Anita Garibaldi, que tem
mento", desembarquei na os olhos "pousados sobre
capital catarinense com os povos" .. o queixo fínca
muita coragem e pouquís- do na barra da Laguna".
símo dinheiro. Há como qua um arre-
Não conhecia ninguém. pendimento quando Mau

Não levava carta de reco- ra se entrega panteístíca
mendação para quem quer mente' em sua poesia. Es
qüe fosse. Na malota, não taria esquecendo o sofri
havia agasalho para en- mento alheio.
frentar o frio e o vento Observa-se, nos seus

'sul. versos, em esforço ínusí-
Hospedado na Pensão tado da libertação.

-

Ânsia
Kümmel, à rua Felipe eleuteríológíca de sair de
S�hmidt, iniciei a .luta pe- sí mesma e voltar-se "pa
Ia sobrevivência. Aproxi- ra as conquistas e os pro
mava-se o mês de junho e blemas dos homens". Ela
nó dia 6 decorreria o cen- quer colocar a sua pedra
ténárío de nascimento de para a construção do mun

Tobias Barreto. Seria ótí- do futuro.
ma oportunidade de apre- Nessa libertação, influi
sentar-me à

_

intelectuali- a sua formação evangélica.
dade barriga-verde. As palavras saem das Es-
Convidado p e lo dr. críturas com a força de

João Bayer, proferi, na Jesus na expulsão dos
Faculdade de Direito, con- vendilhões do Templo.
ferência sobre aquele no- Não se liberta, pOr isso,
tável jurista, em sessão dos proíetas bíblicos, de
presidida pelo Interventor sua capacidade de edífícar
Nereu Ramos. e plantar, com a vocação
Foi, nessa fase difícil de profética de Jeremias.

minha vida,' que contei Mulher e Ilha, Mulher e

com a solidariedade de Mundo, consubstanciação
obreiros da Loja Maçônica e universalização, unidade
"Regeneração Catarínen- pagã e existência cósmica
sé", entre os quaís Gusta- estão presentes na poétí
VQ Neves, Batista. Pereira, ca de Maura.
Antônio Pádua Pereira e Para mim, entretanto,
Galdino Vieira. Desejo, ela é a' mulher plantada
entretanto, nesta crônica, na terra catarinense, a in
focalizar a poetisa Maura sulana presa inexoravel
de Senna Pereira, que co- mente à Ilha Verde, a

nhecí nessa época e que. exemplo daquela velha fi-,
sempre esteve solidária gueira da Praça, que dá
comigo. Autora de vários sombra e sob cuja fronde
livros, Maura é, íncontes- muitas vezes sentei nos

tavelmente, uma das maio- dias Incertos da Diáspora.
res poetisas brasileiras.
Afirmação que pode ser

perfeitamente comprova
.

da com "Busco a Palavra";
lançado recentemente pe-
la Fundação Catarinense
de Cultura.
A sua poesia oscila en-

O dr. Abelardo F. Mon

tenegro é ex-Promotor da
Comarca de Jaraguá do

Sul, autor de muitos livros
e emérito professor da
Universidade Federal do
Ceará.

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras _. acidentes de trânsito - in

ventários - cobranças e advocacia em geral.

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

CORRE.IO DO POVO . PÁGINA.: .... 11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAGUA DO SUL

D E C R E TON' 1.327/86
Fixa Q preço da pevímentação à .paralelepípedo para o tre
cho que especifica.

, O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso

da atribuição que lhe é conferida pelo item XXIX do artigo 70, da Lei

Complementar N'I5, de 26 de novembro de 1975, e de conformidade com

o disposto na Lei Municipal N9 699/17, de 22 de dezembro de 1911;
DECRETA:
Art. 19 _ Fica estabelecido que o preço por metro quadra

do referente a pavimentação à paralelepípedo, elos imóveis especificados .

no Edital de Custos N9 08/86, de 28-05-86, será de Cz$ 78,83' (Setenta' e
oito cruzados e oitenta e três centavos), o metro quadrado.

Art. '].9 _ O preço fixado no .artigo anterio!, obe�e�erá a�modalidades de pagamento nxadas no artigo 12, da Lei Munícípal N·
699/17; de 22-12-71, pela Lei Municipal N9 945/83, de 29-12-83, pelo De
creto N'I 471/17, de 22-12-11 e pelo Decreto N9 907/83, de 29-12-83.

Art. 39 _ Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrárío.

Jaraguá do Sul, 28 de maio de 1986.
DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secreto de Adm. e Finanças.

ESTADO DE SANTA CATARINA'
PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAGUA DO SUL

EDITAL DE CUSTOS � 08/86

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria de Pla
nejamento e da Secretaria de Obras e Viação, divulga pelo presente Edí
talos custos relativos as obras de pavimentação à paralelepípedo da Rua
9 _ 25 DE JULHO, e esclarece que os ivalores' él_baixo especificados consti
tuem tributos estabelecidos pelo Código Tríbutárío Municipal e Lei Mu
nicipal N? 945/83, de 29 d� dezembro de 1983, que versa sobre Contri
buição de Melhoria, regulamentada pelo Decreto N'I 907/83, de 29 de
dezembro de 1983, e é devida por todos os proprietários de imóveis be
neficiados por obras públicas.
a) Memorial Descritivo do Projeto e Custo das Obras
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os custos a

baixo especííícados:
Elementos
01 - Terraplenagem: E'Scavação, car-

ga, transporte 11.35Om2
02 � Pavimentação:

2: 1 - Regularízaçãó e compac-
tação do sub-Ieito........... lt.35Om2

_ 2.2 - Base: Material de areia,
aquisição de materiais e exe-

Quant. P. Unitário P. Total

4,81 54.593,50

1,20 13.620,00

cuçao . ll.35Om2 90.686,507,99
2.3 - Revestimento: Paralelepí
pedo, meio-fio, transporte e exe-

41,75 473.862,50cueão .... ,. . . . . . . . . . . . . . . . 11.35Om2
03 - Galerias de Águas Pluvlaís:

3.1 - Tubu!ação: aquisição de
materiais e execução 11.350m2
3.2 '- Caixas Coletoras: aquísí-
cão de materiais e execução. . 11.350m2 2,41 27.353,50

SUB-TOTAL . .. . Cz$ 852.158,00
ADMINISTRAÇj.\O (5%) :... . . . . . . . . . . .. Cz$ 42.607,90
TO T·A L Cz$ 894.765,90
04 _ CUSTO TOTAL: Cz$ 894.765,90 (Oitocentos e noventa e quatro mil,
setecentos e sessenta e cinco cruzados e noventa centavos).
4. 1 - Área à pavimentar igual 11.350m2
4.2 - Custo por m2 igual Cz$ 894.765,90 dividido 11.35()m2 igual Cz$
78,83. (Setanta e oito cruzados e oitenta e três centavos).

,

b) Delimitação do Trecho Beneficiado
.

É beneficiado o creche da Rua 9 _ 25lDE lULHO, a partir da propriedade
do Sr. Victor Wult at� o entroncamento da Rua 6 _ CeL Procópio Gomes
de Oliveira.
c) Contribuição de Melhoria .'

A Contribuição Je Melhoría selá: cobrada, por propriedade, levando-s� .

=m conta a testada dos mesmos.
.

F6nnúla: Testada do lote multiplicado por 1'/3 da largura do leito da rua
.

multiplicado pelo custo do me!ro quadrado igual Custo Tota!",
O recolhimento do Tributo sera diretamente ao Tesouro Municipal.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 28 d� maio de 1986.

16,92 192.042,00
.

Durval Vasel
Prefeito Municipal

Aristides Panstein Afonso Piazer� Neto

Secret. de Planejamento Secreto de Obras/Viação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. FURGÖES, FURGÖES ISOn:RMiCQS�E, FRIGORlFICOS

Jaráguá ESqUerdo "Rua:: Dr. EDdcro:-�Perml, lJ:3 -,-,Fóne 72-10'1'1

"
.

A rota :dã <malha
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Nos témos fudo" ,
·

para a ràdar-a: todos.
.. ' 'Ven' a conhecer'
a linha ehevrolel8G.• -

-
"

. '_

I
,

. CQnheça a linhäChevrolet 86, li mais Completa d6 mercado: .

.

.

,

'

,., Nós rem� o carro quev� nece5s�'para,pree!1Ch,er ai! suas ex.igências.
.

SejaMonzá, Caravan, Opara, Diplomata, Chevetteou MarajQ, você vaJ'lilUr de nossa,loJa COm o que e)(iste de melhor.
. .' Venhaverdepertoas:novidadesé.vantagensdestllnOya,linha,: '" '.; ""�

"

N�.temosPlaoos de pagamento eJ!1anCiamént9!�ilita�pal'll�ochdql:iirir"Q_�_Che..vrolet 86; _ .. '�'. � "

.

, ,

,ígil,�
'. Emmendörfer' Comércio d�::Vefculos ttda.-

Av. Mal. 'Df!odo.?, 557 - Fones"72',0655 e 72-0060 - J,aragu;; do sul·se

Ó homem e a mulher de bom' gosto' eacon- .'

. tram sempre o melhor em: calçados, tênis, .COD- .:
'fecções e calças US-TOP. A mamãe e a noivá tam,
bém têm: completa linha de artigos infantis e en-

.

. xovaís (cama, mesa, banho e copa) em lindos bor-
,

dados vindos das fábricas de São Paulo.

Äproveite as promoções espectas e visite �
.

. K O X ,I X O .

Av'. ·Mal. Deodoro 49f .: Fone 12�0648."": Ja;a.guá'
do Sul e a

'

.

BordadQs e ·Copfecçöes .1. B'

:,1
Rua 28 de Agosto, 2111

.

....: Fone '13�0363·
Guaramirim

...

Solicite a visita das nossas .ve:nde<;loras.
------�----------��----�--��------�.

,.,,:' 'õ.(:OMERUIAll 'FL'URIAN!
.

'c' .," M�(p.lnas' e
'

Equipamentos' para
�

Escritórios,
Temos .à disposição': Assistência técnica de má
quinas de escritório em geral, relógio-ponto, au-

tentícadora Burroughs e caixa registradora. )
.'

"

.Toda linha de ' calculadora SHARP e'DISMAC,
.,

'. máquinas de escrever,Olivetti novas e usadas,
.máquína de escrever eletrônica D1SMAC-OLYM
:PIA ÓAT 1200 com memória e: escrita conjuga
ela, móveis para escritórios e acessórios para,.",'.

',', "máq-uinaS"ein geral.
.' '.V>

• "., c. 'e ,. ,,', ,. ;'�

Consulte-nos pelo Fone '12-1492 ou na Rua Ve
nâncio da Silva Porto, 353.' � ;Iaraguá do. Sul - SC.

Eletrôníeo
MENDON·CA

ASSISTENCIA TV, WDEO CASSETE E
. VÍDEO GAME

'

. . Posto "autorb.;ado video game- Dactar" e Dísmac.:
Transcodtücação de vídeos Importados.
Rua João Marcatto, 119 - Fone '12-2128

Jaragué -do Sul.

.'

MARSCHALL .POLIMEN'fOS
A especialidade estä.

nas'mãos de um

profissional
POLIMENTOS

",-", Lavagem, limpeza de
teto� e eSlojà.1J1entos.

. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227
Jaraguá do SulfSC

��" ,-'
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Ciclismo sesiBlo. movimella, o. esporte 'Iesie dali'll JOUISReuio.lais acollecem em, auosll
Trensferído

'

em duas
o.portunidades, o Centro
de Atividades dó Sesí e

o . Conselho Desportivo
Sesiano de Jaraguá do Sul,
dando cumprimênto ao

calendário desportivo, rea
liza neste domingo, dia 8r
a Prova Ciclística Dia da
Indústria. . com .ínícío às
8h30inin. Segundo º .pro
f�sSor' Hercílío Mendonça
diRosaJ da Sesí, o círcuí
to de' rua já está estabe
lecido, qual seja. as ruas

Ferdinando Pradí, Domin

gos da Nova, Procópio
Gomes de Oliveira e Ba
rão.. do Rio' Branco. Será
em bicicleta passeio, sen

do que,' 9 primeiro colo

cMh receberá como pré
mio __ ,uma'

' bicicleta e os

d���is; 'medalhas:
.

Num resultado até �cer-,

to. ponto surpreendente..
pelas campanhas, das. duas
equipes, a Associação Ce
realista Urbano derrotou
a Associação Recreatrva
Mirtes por 1 a 5, na de

cisão' do primeiro turno

do Campeonato Citadino
Adulto da Liga Jaragua
ense de Futebol de"Safão

Copa Ypíranga/Brei
thaupt, acontecida na sex-"
ta-feira, dia 30, no Giná

sio de Esportes Artur
Müller.. A .Mirtes, . que
montou uma .grande equí
pe, sendo inclusive a ba

se da setecíonado [aragua
ense, por uma sucessão
de fatores jogou mal, e'

perdeu o titulo para a boa
equipe da Urbano..,

'

O segundo turno foi

aberto ontem, día 6, com,

as partídas Juventus x Ur

bano, e Jaraguá Fabril x

Estª .conärmado para o drez masculino 9 e bocha

período de 20 a 24 de 8 municípios.
agosto, em Jaraguá do
Sul, a realização dos' Jo- Uma Comissão Central

gas Regionais Leste/Nor- OrganiZadora Será forma

te, que deverá reunir cer-
' da para preparar o even

ca de 25 municípios, que to poliesportivo e um dos
buscarão garantir suas va- problemas' que defrontará
gas em nove modalida- será alojamento, notada-.
des. Os Regionais são uma mente em hotéis, dada à

espécie de .. mini Jogos carência hoteleira do mu

Abertos de Santa Catarí- nicípio. As delegações fí-
.

. na. No bolão masculino carão alojadas em esco�'

dísputarãö 8. municípios;" las e colégios das redes
no futebol de salão.. 9, estadual e municipal.
handebol masculino 3, han
debol feminino 3, tênis de
mesa 6, volibol masculino
8, volibol feminino 5, xa-

Recreativo e Cultural
Marcatto e as empresas do
Grupo Marcatto, oferece
ram na noite de sábado;
dia 31, na sede recreati
va, um jantar festivo em
comemoração à conquista

Urban·o vence lurno ,do salonislu'

l)�LI�GAÇÄO
CÁT�RINENSE

,.:

o 1)epartamento Regío
n'àl ;do"Sesi' de Santa Ca

tarina, conCluída a- etapa
cl�íssIficätór-iá da 3a. Olim

p,ia;dá 'Naéí.on,al do Sesí, em
Jartlgúá :"do Sul' (atletismo
e 'iJ.áfii?ao) e' Plorianópolis
(mb�aHdadês Coletivas), es
til' ,div\l.!gârido a homolo

gaçãó dos .resultados fi

nais. Na modalidade de
futebol de campo, a repre
sentanté -catarmense é ii

Marcatto e,
.

além da em

presa, representarão Iara

guá
-

do Sul' e 'o . Estado na

Olbn,pÍqdéi,' na natação, O Campeonato Municí-

Jó&é .: Moaéír Lehm:kuhl pal de' Futebol Varzeano.:

(�quip.ão) rios 100m nado paralizado no domingo '(1.1;'

peito' e Katleen Henschel timo em virtude do estréia:

(S�arát, "'nos -SOm nado vitoriosa (1 a O) 'do Brasil"

costa e ,iOOm nado livre. diante ,da Espanha, na Co-

Á 3a, Olimpíada Nacio- pa do Mundo, no México,

naI, do Se&i será realizada terá continuidade nes�e
ertl" 'BÍumenau, c no Centro

.

domingo, dia 8, .no Esta

Esportivo, de 19 a 24 de dia Ma,x,Wilhelm, d�_ClU-,
julQ.o.:

' be Atlet!co B,aependl. Em,
.

sua sétIma. rodada, pela
MARCATTO FESTEJA Chave Amarela, jogärão_
Ä �íretoria {\o Grêmio às 9 horàs Vila 'Lenzi x

do titulo estadual de Iu
tebol, A Marcatto parte,
agora, com novos refor-:
ços, em busca do título
nacional, nö próximo mês,

,

na cidade de Blumenau.

RiO Molha, ,As, del]:iai� ro
dadas deste <,turno serão:
día 10 _ Juventus x Jara

guá fabril e Urbano x

Mirtes; dia 13 ,_ Rio Mo
-lha x Mirtes e Urbano' x

Jaraguá Fabril; dia 17 _

Mirtes x Jaraguá Fabril e

Jnventus :x Rio Molha;
dia 20 _ Rio Molha x Ur
bano. e Mirtes .x Juventus.
A decisão do returno es-

tá programada para o dia Ausente durante anos, a

21.·· -'
. Fundação Educacional Re-

A Liga, com vistas a gional Jaraguaense - Ferj,
realização dos Citadinos está participando, em Cri
Juvenil e Infantil, definiu' ciuma, dos 429s. Jogos.
as datas finais para regis- Uníversítáríos Catarinen
tro de atletas e documen- ses, abertos quarta-feira à
tacão. O .juveníl até o día noite e com encerremento
16, de junho e

.
o infantil, previsto para este domín

até o dia �. A entidade. go, día 8. São oito' moda
vaí elaborar: o rsgulamen- lidades em disputa e o

to e tabela que serão en- DAPES _. Diretório Aca
tregues aos clubes partíci- dêmíco "Padre Elemar
pantes antes do ínício do' Scheid", da FERJ, presí-
campeonato.

'

dido pelo acadêmico Heíns
Edgar Raeder, participa
no futebol de salão, voli
bol e atletismo, através

FEHJ nos JUCs

cOllinua�'Varzeaoo
convocados

Seu'uodona define classific'ados
, Q, ,Campeonato da 2a. radÇl (2 a, O UQS �aspiran-.
IDivisão da Liga Jaraguä- tes),' Guararii 6x2 Ponte:
Jnse de Futebol encerra Preta (lxl), Aliança lxO'

�ste domingo o se'gundo Francisco de Paula (4xO),'
�urno, com partidas às

:

VItória Ox3 Malvice e São·
t5h30 (titulares) e 14h (as- Luís lx2 América (lx4). A

pirantes), J;'ela Chave A partida Guarani e Ponte

jogarão Ponte Preta x AI- Preta f.oi encerrada aos 35'

varada e Avaí x Guarani minutos do segundo tem

e, pela Chave B _ Vitória po, em vista do número

x Aliança, Malvice x São mínimo de atletas na equi
Luí$ e Francisco de Paula pe pontepretana, que sai-
x América. ram lesionados.

No último domingo, pe- Duas equipes! por, cha-

la' p�nultima rodada,. an�
c
ve; se da�sifjcarão �ara a

tecipada para o período da fase semifmal. No dIa 15,

manhã em'virtude' da es�
,

em partida i�olada, trans

tréia do Brasil na Copa ferida .do dia 4 de maio

do Mundo os resultados' por 'falta de árbitro, io

f9ramGaribaidi 3x2 Alvo-
, gaTão. Aliança x Vitória,

Juventude, lOh;_; . Santa
Luzía x Ouro Verde; 11h

Cantareíra
'

x. Columbía; .

pela Chave Verde, às 14h O Grêmio Esportivo
Vila Nova x Continental, \ Cruz de Malta assumiu a
15h - Saturno ...x Armal- liderança isolada do Tor
wee e 16h - 'Bangu x: Vi- neío "Alberto Taranto",
tória. A fase de· classifi- quadr�lar que reúne
cação consta de dez roda- agremiações da primeira
das.

'
,

divisão do futebol jaragua
ense- e corupaense. A vitó
ria de 3 a O sobre o D'.
Pedro, em Corupá, a.ssegu
rou�lhe a liderança, corro
borada pela surpreenden
te derrota. do Botalogo, em

Apenas dois municípios,
por modalidade, se classi
ficarão aos JASC.

Criciúma
dos atletas Paulo Ayrton
Buchmann. Sidney Marcos
Nagel, Rogério Lauro To
maselli, Osmar Luiz Ga
dotti, Moacir Marcos La
wín, Rubens Marcos Bus
sarello, céiio Lange, Luiz'
Carlos Monteiro, Rogerío·
Bollauf. Hilmar Rubens
Hertel, Jorge Kítzberger,
Jackson da Costa Bastos, ,

Mauro Erchinger e Luiz
Renato Ronchi.

.

A delegação seguiu pa
ra Crícíúma quarta-feira à
tarde e retorna neste do
mingo.

Cruz de Malta lidera o 'orneio

BOCHA CONvocA'
.

b-' técnico ao selecíona
do de' boêba'de J'araguá dó
Sul; j6ãQzifihó� SatTeT, C'om

vistas aos Jogos Regionais,
que sé réallz��âo,� aqui,
em agosto, convocou no

vos bochófilos para inte

grarem a equipe. Sã.o eIeS
Albano Fodi (Kohibach),
Jaime Deretti, (C.B. Ardui-,
no Pradi) e Orlando da

Silva (Baependi), que vie

ram juntar-se aos demais:
Américo Spézia (Weg),'
Joãozinho SaUer (Papp
sport), C'O'n r a do Fódi

(Weg), Edivaldo Serenini
(Arsepum), Oswaldo. Fodf
(Kohlbach), Waldir Perek
ra (Weg), Alv'isio Junkes"

(Menegotti), Sílvio Ron�hi_
(Ars�p.urn) e Antônio Fn::i-..
6e.rget. ,:

.

"

seus domínios, para o XV
de· Novembro, por 2 a 1.
Assim, a classificação

aponta o Cruz de Malta
com 1 pontos, Botafogo 5,
XV de Novembro 4 e D�
Pedro O. Neste domingo,
dia 8, jogarão Botafogo e

D. Pedro na Barra do Rio:
Cerro e XV de Novembro
x Cruz de Malta, em 'Co
rupá.

Vilória é comemorada nas ruas
A vitória brasileíra so

bre a Espanha, 1 a O, gol·
de Sócrates, na estréia do
selecionado nacional na

13a. Copa do Mundo de
Futebol, no México, pro
vocou em todo o País uma
incontiçla comemoração.
Em Jaraguá do Sul, a vi

bração não foi dif:erente,
inciusi.ve com passeatas,
muJtas bandeiras e alegria
pelas principais ruas da
cidade, provocando inclu
sive congestionamento de
fronte a Prefeitura, que

, foi O ponte de maior con-

Faça ,:U:óla élSSinillura do". centração da torcida que
,.�� dó' PovO��" 9 saiu às ruas para come

C�$ 100�OO. Ligue '12-0091. morar a boa estréia do se

lecionado canarinho,

Apesar de menos crédu
la no titulo do que em

1982, a torcida está to
mando confiança na Sele
ção, principalmente se o

Brasil tenha ganho ontem.'
.

(a matéria foi redigida an-

tes do jogo) da Argélia,' o
que pratica.mente garante
a sua classificação. O seu

)..iróximo compromi.sso Sé

rá no dia 12, quinta-ieira;
diante da Irlanda do Nor
te,

A propósito da Copa çlo, -

Mundo, a tabela oficial de, ..
jogos publicada pelo "Cor
reio do P.ovo", na' edição'
passada, agradou em cheio,
os leitores.
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Is Inotações de Fláviilldsé' ••uell" ImiD iRceRtiva creches �ôliêililrêS eil' Jaratui
, , "

A príráeíra dama do Es- nas creches domiciliares .raguá do Sul. no Bairro
A hidefinlção das candidatos a deputado iedêral� tado e presidente da La, um projeto de' elevado Vila Nova, num trabalho

pelo PDS de Jolnville; tem deixado. o Diretório de Ja-
desc, Ângela Amin, acom- cunho social, de atendí- Integrado" com a' Associa

raguá na expectativa. Explica-se: Ocorre que Jaraguá_ panhada do coordenador mento imediato, sem neo ção de Moradores.' HOJefatalmente apeíarä um candidato lançado por- Joinvill�" estadual das Creches Do- cessídads de construções são 12 creches é' outras'
onde pretendem ser Constituinte Luiz Gomes e Moa-

miciliares, Vilberto Giane- e de uma estrutura de cre- duas estão em vias de ins
clr Thomazzi;-Lulã. afirma que sair dois candidatos é

síní, estiveram em Jara- che convencional. Com as talação. O cçordenador éS:
suíeídío, ninguém se elege, e Thomazzi não abre mão

guá do Sul na segunda- creches domiciliares, evi- tadual, Vílberto Gíanesí
da candidatura. Resultado: O impasse. Em Jaraguá, o

feira à noite, para expor ta-se -os bolsões de pobre- ní, que' tem admiração pecandidato a federal que reúne maior siinpatia é Arte-
aos empresários e respon- za e os graves problemas la região (era padre e

nir Werner, seguido de Lula e Thomazzi.
séveís pela; área de recur- sociais 'que deles advêm, atuou no Seminário de Co-
sos humanos das empre- que vocês devem por to- rupá) disse que O' número:'

Os peemedebístas que raquedístas, aproveitando-
sas o Projeto Creches Do- das as formas evitar que de Creches' no munícípíoforam rechaçados do Di- se da situação, lançam
mícíhares, iniciado em aconteça, diSSe Ängela.. poderá aumentar, , 'depen-retórío Municipal estão tentáculos na busca; de
1983. à época das enchen-. EM JARAGUA DO SUL

'

dendo da necessidade edivididos, sobre a quem apoio às suas candídatu-
tes e que atinge atualmea-. Há um ano foram im- dos pedidos encaminhadosapoiar em novembro. A ' ras, garimpando os votos
te 48 municípios, atenden-, plantadas as primeiras cre- à coordenadora municipal,'Duwe, nem se fala. Ro- qua poderão faltar aos
do a 5.606 crianças, atra-> ches domícílíares em Ja- Sra. Alfa Pamplona.land; dizem, vai sair can- candidatos do' Município. ,

vés de 901 creches. Se-'

'Pre'lel-turadidato, enquanto, que pa-
gundo Ângela Amin, o .

,

Extra-oficialmente íníormou-se que a ala ligadà a projeto pretende expan
Fogaça, e Menel. deverá apoiar a Coelho Neto, de dír-ss e atender até o fí-

,Joinvllle, que esteve segunda-feira em .,Jaraguá, en- nal do ano a oito mil cri

quanto que os seguidores de Schíochet estariam nego- ancas, de famílias com,

ciando apoio a candidatura Raulíno Rosskamp, tam- renda mensal até três sa

bém da Manchester. Isto significa 'que haverá -dtíícul- ,lários mmimos, que re

dades para Jaraguá do Sul eleger deputado. presentarão trinta por cen
to do total de crianças ca

tarínenses da faixa etária
de O a 4 anos.

Essas 'crianças são aten
didas por mães-crecheiras,
cabendo ao Estado o pa
gamento das monitoras e
de toda a parte alimentar,
de saúde e de desenvolvi
mento da crianças. Os
pais, dentro das suas con

dições, pagam as crecheí
ras. O Projeto está agora
sendö oferecido às empre
sas. que poderão partici
par de várias formas, cum- ,

prindo assim a .obrígeto
riedade legal, de manter
creches, quando em seus

quadros figurarem mais
de trinta mulheres em ida
de fértil.'A receptividade
foi boa [unto a classe em

presarial.
Para a presidente da

Ladesc, a região de Jara
guá do Sul é privilegiada,
pois, não se observa bol
sões de pobreza na perí
feria, razão pela qual vê

Pelas bandas do PDS,
que a nível local se es

trutura, a candidatura de
Paulo Roberto Bauer, é
vista com ascensão meteó
rica. Todos estão entu

siasmados com o fôlego'
do candidato e garantem

A partír de segunda-tetra, o Sindicato do Vestuä- '

río passa a atender em suas magnificas instalações, na
rua Francisco Fischer. A abra ficou uma, beleza, fruto
da dedicação da diretoria, tendo a frente Renilda Fa
rias. O prédio e�tá concluído, faltando somente as

obras de paisagismo. Para a sua inauguração; poderá
vir a Jaraguá o Min. Almir Pazzianotlo, .do Tra�alho.

que a sua eleição ir4 se
confirmar em novembro.
O prognóstico, aliás não
é feito somente por pedes
sistas. Políticos de outros

partidos têm também es

ta opinião.

A Comissão Municipal to, decidiu pela implanta
de. Trânsito, analisou, es- ção de um ponto de Iren

ta semana, uma extensa te para veículos utilítá
pauta de trabalho. Os vá- rios, càmlonetes e camí
rios pedidos de lombadas nhões de pequeno porte,
em locais diversos da cí- aos fundos do Bradesco e

dade, foram todos rejeí- definiu mão única na rua

tados. A CMT, nó entan- Josef Pontana,
-

-

A Secretaria de Turismo do MúnicipJo pretende
reunir nó dia 1� de julho, no destile ínaugural da Se
mana de Jaraguá, um destile com todas as sociedades
que cultuam a tradição do "rei" e "rainha", com a in-

, dumentáda tradicional,' visando, com Isso, preservar a

identidade cultural da cidade e valorizar as raizes dos
antepassados. O propósito é excelente.

'

,
Quatro' grandes painéis

(placas) conclamande os

turistas e forasteiros a vi
sitarem Jaraguá do' Sul.
estão sendo implantados,
duas antes do trevo de
Guaramírim, via BR-280 e

SC-417 e' duas na BR-101,

De cocheira: O PDT instalou a Comissão Executi
va Provisória em, Corupä e o trabalho continua nos

demaís munícípíos da microrregião . Para 'Madrid, a, re-,
ceptividade vem sendo muito boa, o que tem animado
a prosseguir na lula.

"
,

nos sentidos, Sul é Norte
do trevo de acesso a Jara

guá do Sul. Outra foi im

plantada diante do Centro
Turístico. Se o problema
era placas, agora estamos
identificados.

'

ANTES 'DE TOMAR UMA

,DECISÄO, TOME UMA,

DECISÄO INTELIGENTE.

Café S ISS E

Licenciamento:
dilaladoprazo

O Conselho Nacional de '

Trânsito (Contran) adiou
ozard o. oqun] ap ÕC arsd
pl renovação do licencia
mento dos veículos com

placa de final um, em vis
ta do atraso da" entrega
do documento único por
parte da responsável pe
la impressão desse papel,
Os demais devem seguir a
escala já estabelecida pela
primeira resolução do Con
tran: final dois, junho; fi
nal três, julho; finais qua
tro e cinco agosto; final
seis, setembro; finais, sete
e oito, outubro; final �:'
v�novembJ,'o; e final,....
ro, dezembro. .

',"�

,e o·m uni c a d o
O SiJidicato do Vestuário de Jaraguá' do Sul

comunica a seus associados que a partir de se-

gunda-feira, dia 9, eslará atendendo em suas no

vas instalações, na rua Francisco Fischer, nC! 60.

anistiará
O Executivo Municipal

de Jaraguá do Sul enca

minhou para a Câmara de
Vereadores, na quarta
feira,' projeto-de-leí que
dispensa o recolhimento
de juros, multas e 50% da

correção monetária àque
les contribuintes inscritos
em dívida ativa do impos
to predial e territorial ur
bano (IPTU) e imposto so

bre' serviços (ISS), inclusi
ve os contribuintes inscri
tos em dívida ativa da ta-

,
xa de licença para locali

zação e funcionamento

que liquidarem os débitos
junto a tesouraria, 'no pe
ríodo de 15 de junho a 15
de agosto deste ano.

PEDIDOS DOS
VEREADORES
O 19 secretário da Câ

mara. vereador Almiro
Farias Filho, jeve aprova
da indicação ao Executi
vo, solicitando estudos pa
ra a abertura da rua 211
_ Waldemar Doubrawa,
fazendo "ligação com as

ruas 214 _ Paulo Kraemer
à rua 252. Da mesma for
ma, pediu a implantação
de 'calçamento comple
mentar da rua João Pla
nínscheck, isto é, da, rua
Antonio . Carlos Ferreira
até a rua João januarío
Ayroso, além disso o

c a I ç a:m e n t o da rua

inadimplentes
335, que faz a ligação en

tre a João Planinscheck e

a José Emmendoerfer. A
Celesc, Agência Local, o

vereador reivindicou a ur

gente implantação de ilu
minação pública, nos mes- -

mos trechos a serem paví-
'

mentades.
Lauro Siebert,' pediu a

Prefeitura, estudos com'
vistas a um melhor trata
mento na interseção das
ruas Marechal Deodoro e
João Januárío Ayroso,
além da - implantação de

passeios nas pontes Abdon
Batista e sobre o Rio Ja
raguá (proximidades do

Vailattí], ao par dos já
existentes, para maior se

gurança
'

aos transeuntes.

Atayde Machado quer
que a Celesc implante o'

posteamento e iluminação
pública na rua Bolívia e

Gustavo Mathedí . reivin
dicou a colocação de lu
minárias na Estrada Ri
beirão Cavalo, até a resi
dência de Cláudio Gadot
tí. Ademar Winter, enca

minhou pedido de estudos
a Comissão de Trânsito,
para instalação de lomba
da na Marechal Deodoro
na altura da propriedade
do sr, Domingos Chíodíní.
em decorrência da alta' ve
locidade que os veículos

imprimem naquele contur
bado .trecho.

NÄO FAÇAMOS DE.NOSSOS RIOS
LIXmRAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS RIOS, ITAPoCU � JAUGUA
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