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Neste sábado, das 8 às
17 horas, vai ser desen
volvida uma nova etapa
da Campanha Nacional de
Vacinação contra a Para
lisia Infantil. Em. Jaraguá
do Sul os. 84 postos espa
lhados em posições estra
tégicas do município têm
meta de vacinar 7.839

crianças. sendo' des tas
1.692 menores de um ano

e 6.147 de 1 a 4 anos de

ídade, segundo' íntorma-,
ções da coordenação nru
níeípal da campanha, che
fiada pelo Dr. Wanderlei
Quarte Pereira.
Na coordenação de _base

de' Jaraguá do Sul, que,
abrange cinco municípios,
a meta é vacinar 12,422
crianças, destas 2.6�8 até

_ 1 'ano e 9.724, de·1 a 4

anos. Corupá tem meta de
vacmar 981 .cnanças. Gua
ramirim 1..490, Jaraguá do

Sul 7.839, Massaranduba
1.526 e Schroeder 586.
Neste último municipio. a

campanha desenvolveu-se
'ontem, ssxta-feíra, casa·a·

,

'casa.

O médico-chefe da Uni
dade Sanitária de Jaragué

.

do Sul, Dr. Sebástião, Báiduino dirige a tOIÍli$sã�'
., Rezende'Filho, cooordena Organizadora
"'â' campanha à nível .re- Á. Comissão Central'Or-
gíonal. Após esta, a pró- ganizadora da Semana de
xima campanha está pre-. Jaraguá e da 2a. Amostra -Um programa variado arte e artesanato, final do

viste para agosto e, .:se" Agropecuária, esteve reu- será cumprido durante as concurso ele declamatória,

gundo informações, até nida na quarta-feira, para
festividades de -comemo-" assim como apresentação

1990 pretende-se erradi- dar continuidade aos pre- ração dos 110 anos de Ja- da peça "Faça Amorl Não

cer com a políomielíte no paratívos dos eventos que raguá do Sul. Na área es- faça a Guerr.a!", pelo Gru

Brasil, quando completar- se desenvolverão no pe- portiva, está prevista pro- Po T e a t r a I "Brucutu"

se-ão dez anos de trabalho ríodo de 12 a 21' de julho. va de pedestrianismo e a SCAR. Haverá. igualmen

péra a eliminação da pa- Da programação _ em ía- primeira etapa do Cam- te, exposição de pintura
ralísía infantil, que no ano se final de montagem _

peonato Catarinense de em porcelana, o 39 Salão O Grupo de Trabalho

passado fez 185 vitimas no constam atrações esporti- Vôo Livre, o 2'i Enduro Jaraguaense de Artes Plás- constituído pela Associa

Brasil e neste ano.'o nú- vas, culturais, sociais, pe-' 1001 Trilhas. Torneio Mu- ticas e o IV Encontro de cão Comercial, entregou

.
mero já. atingiu a. �10, dos cuárias,' agroindústria-s e nícípal de Bochas. Torneio' Corais, este no- dia 12 às esta semana o relatórío

quaís 15 casos na região de lazer.' oportunizando a dê Bolão Cidade de Jara- 20 horas, ria Igreja Evan- final, mostrando a situação
Sul _ 2.em Santa Catarina; .todos uma variada e rica guá e confrontos

.

futebo- gélica Luterana - Centro, real da habitação no mu-

..,...._

'gama
.' de atrações, .

de lístícos reunindo no Está- com as presenças jé con- nícípío, com base 'em

'MUNIClPIOS VÄO
agrado geral. . dio Max Wilhelm a Sele- firmadas da Assoc'acão 15% da força de trabalho'

ASSINAR CON�NIOS ção Local vs. Blumenau, Coral de Criciúma, Coral do município. Questões

Na segunda-feira. às A abertura, com desfile com preliminar entre os. Cameratta Vocalle (Blume- relacionadas a aluguéis,
18h30, no C.A. Baependi na Marechal Deodoro, selecionados varzeanos de nau). Coral Universitário compra e venda de ímó

os municípios do Vale do acontecerá no dia 12 de Jaraguá do Sul e Joinvílle. de Joínville. Coral Inían- ,veis, situação da mão-de"

Itapocu assinarão' con- julho, encerrado. com a No aspecto cultural/mu- to-Juvenil de Jaraguá do obra, entre outros. são

,"ênios pará a obtenção de apresent.ação da Banda sical. \ muitos shows artis- Sul, -Coral da Comunidade �ostraelas. Na última
�

pá
recursos do Ptourb, Det.3.' . Mllrcial dQ Colégio Ma· ticos. bailes: espetáculo de 'Eva,ngélica e CorÇiI cl·::!. gma, ampla matéria a

'lhes na página trê�.,. f�ense, vencedora. do Fes� ,dan��eina. fe�ra. de SCAR.· , .

respeito., / .
.

fRlre na .n'a: 'Presenleie cabides cromàdos- Artama. Loja ao latido Posto �de Vendas Marísol

MAIS DE DOZE MIL
CRIANÇAS SERÄO
VACINADAS

Aposentad'os
A recém-fundada Asso

ciação dos Aposentados
de Jaraguá do Sul, iniciou
o trabalho de defesa dos
Interesses da classe. Esta
semana deram entrada no

Fórum da Comarca, junto
a 2a. Vara _ Feitos da Fa

.

zenda, de duas ações,
ajuizadas por grupos de
vinte aposentados, solici
tando a

.

revisão de apo
sentadorias e outras, dez
estão em vias de serem

.

ajuizadas. Nessas ações,
os aposentados pedem' a
reposição do, valor real
do benefício. (o que o

INPS deixem de' pagar nos

Co'missão

o Besc ,..... Banco do Es
tado de Santa Catarina
S.A., está desenvolvendo
uma campanha com vistas
a aumentar o volume de
depósitos pará Cz$ 4 bí-

INATIVOS NÄO MAIS
lhões, ou seja, acréscímo

RECOLllEM
'de 60% em 90 dias. A cam-

panha conta com o traba
"0 \ presidente Sarney lho, também, de uma equísancionou a lei isentando pe de 22 pessoas, entre

. Os aposentados e pensio- diretores e funcíonános.
nístas da Previdência: So-
cial, de .contríbuíçãe, des-

divididos em grupos, que

de o día 1<1. A medida atín- percorrem os 199 munící-
pios, solicitando a partící

giu a 14 milhões de apo-
sentados e pensíonístas no i:ÇquãO da cOI?u�idad:, pa

Brasil. .

e as agencIas nao se.
-

jam fechadas e os ajus-
tes ao plano de estabili
zação' econômica sejam
Ieítos com tranquílídade,
sem dispensa de emprega-
dos.

,

Paralelamente, os 'dire
tores estão contatando
com as entidades repre
sentativas dos empresa

, rios, para solicitar íntegra
ção à campanha. Neste
sentido, o presidente do
Besc, Carlos Passoni Júnior
acompanhado, de assesse

res, estarão em Jaraguá do
Sul na próxima segunda-,
feira, às H} noras, pata um
contacto

.

direto com a

classe empresarial. quando
informarão sopre as deci
sões já', assumidas para
adequar a instituição à
orientação do Banco Cen
tral.

'

• •

aJulzam PASSONI, DO BESe,
SEGUNDA-FEIRA EM
JARAGUA

RELATÓRIO MOSTRA A
SITUAÇAO
HABITACIONAL

ações contra
últimos cinco anos), corri
gido, pois entendem que
foi tirado Ilegalmente uma

conquista conseguida ao

longo da vida nos maís
diferentes setores de ati
vidades.
Segundo o advogado

Dr. Roberto Madrid, exis
tem reais chances de ga
nho de causa, haja vista

que ações semelhantes fo
ram ajuizadas no Rio

Grande do Sul, com pare
cer favorável do Supremo

, Tribunal FedeFal. Para ha
bilitarem-se ao processo,
os aposentados devem

apresentar Os carnês de

pagamento (as capas), as

sim como a carta do
INPS comunicando a apo
sentadoria. à época do en

caminhamento da doeu
mentação, requerendo o

benefício.

define' programa "dos .�11 o
'

anos
tival de Fanfarras realiza-

'

exporem' seus" produtos.
do em outubro do, ano apesar dos inúmeros pe
passado. A AmostraAgro- : .' didosve contactos. Empre-:
pecuária sé desenvolverá sas tradicionais do ramo

no Parque Agropecuário, recusam-se a participar,
Interna e externamente, de sob uma série de alega-
19 a 11 do próximo mês. ções, gerando, com isso,
Com relação a Amostra, dificuldades. Ainda exis

a Comissão Organizadora tem estendes vagos à es

está encontrando difícul- pera de interessadas.
. dades para o fechamento
dos estandes, haja vista o

pouco interesse das agro
indústrias do 'município de

Até o final da próxima
semana," a, programação
'estará toda: delineada.

Muitas' 'atrações no nies' de julho

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BODIS DE OURO
ALEXANDRE E VERA HAAKE

Uma 'Love Story, des
sas qUe aparecem premia
das no 'cinema mundial
não poderia ser melhor
contada no exuberante en

redo que tem como perso
nagens a Vera e o Ale
xandre que os íntimos
chamam de Alex.
Vera naceu, cresceu e

fez os primeiros anos de
aula em Três Rios do Nor
te, terra em que seu avô,
Max Schubert, tinha o seu

império de venda, fábrica .

de banha e salsichas e fa
brico de açúcar e aguar
dente, além de 1'1 Inten

dente do Sertão do Itapo
cu, com embarcadouro de
colonos destinados à Han

sa-Humboldt, porque dali

pra frente o río era nave-.

gável. Chegou o tempo
dos estudos em Jaraguá e

. lá ia Vera com os irmãos

Harry,
�

Alíons, Heino e

Bdgard para a escola, em

cima de uma carroça, pu
xado por um cavalo da

queles mansos e obedien
tes.

Depois passou 3 anos em

Joínvílle, na casa de sua

avó paterna, ajudando o

tio Arno na clínica dentá
ria. Era a vida de uma

moça prendada.; Alex.,
nascido em Benedito No

vo, passou a morar pri
meiramente com a família
em Indaial e. depois, em

Corupá, cuidando de uma

serraria na localidade de
Retorcida. Vários anos es

teve em Testo Rega, .com
a família Richard Passold,
onde aprendeu os ofícios
do ramo de secos e mo-

.

lhados e açougue, ativída
de a que se dedicou' 'diI-,
rante 41 anos. Mas' o ím
portante aconteceu ao

tempo em que cuidava da
serraria dé Retorcida,' ho
je Nereu Ramos e, para
alcançar Jaraguá tinha que
passar pela localidade de
Três Rios do Norte, estra
da construída por Max
Schubert. Nas suas cami
nhadas

.

encontrou a mu

lher de seus sonhos, uma

atraente ,e loura moça que
depois soube se chamava

Vera, filha de Erich (Cla
ra Schubert) Marquardt,
Namorados -apaíxonados,
escolheram o aniversário
de Vera para noivar. Era
o dia 31 de. outubro de
1935. A 20 de junho de
1936 realizava-se o casa

mento.

Alex. filho de Otto-t.Ana
Kauder) Haake, pô�ep�'
trabalhar, móntando os

negócios de secos e mo

lhados e açougue no pré-

dío onde hoje se acha ins

talada a Polimentos Mars
chall, na Cél. Proc..Gomes
de Oliveira. Lá nasceria
Carim. Anos meís tarde
construiria o prédio e

manteria negócio onde ho

je Haroldo Ristow tem a

sua residência, também na

Proc. Gomes. Nessa nova

residência nasceria Carla.
Desnecessário dizer que
quando se tratava de arre-

gaçar
.

as mangas, lá iam

o Alex e a Vera a lutar

pela vida. E venceram

galhardamente ....
Além das atividades que

o dístínguíam na comuni

dade, não deixou' de ser

vir a essa mesma comuni
dade como o 19 Presiden
te da Escola Particular Ja

raguá, como 19 Prasiden
te do Hospital e Materni
dade Jaraguá, como Pre
sidente Comunal da Igre
ja 'Evangelica, Luterana,
à época em que se cons

truiu o prédio qu� hoje
abriga o Banco do Guar

da Chuva e como membro
do Conselho Deliberativo
do Clube Atlético Baepen
dí.
Há meio século atrás,

pois. que Alexandre e Ve
ra corqpunham o casal de

noivos que se aproximava
do altar, ambos irradian
do alegria, possuídos das

maís suaves emoções, an

tevendo o futuro que se

desdobrava em sua frente,
. contemplando a estrada

que iriam percox.:_rer jun
tos.
No dia 20 do corrente

esperam, com a ,graça de

Deus, comemorar suas bo

das de ouro, quando suas

filhas Carirn, casada com

o dr. Mário Eugênio Bo

ehm, atual presidente das

Centrais Elétricas de San

ta Catarina S/A, e Carla.

casada com Hans G.erhard

Mayer, ex-prefeío de Ja

raguá do Sul e bem suce

dido admínístrador de Em

presas e seus netos Ale

xandre, Ítalo, Henriette e

Humberto, comparecerão à

Igreja Evangélica Lutera

na de Jaraguá do Sul pa
ra assistir a benção do

distinto casal, junto. com
parentes, amigos e convi

dados, a realizar-se às 19

horas. Após a cerimônia,
os convidados' serão re

cepcionados no Clube
Atlético Baependí. Inda

hoje encontram motivos
de alegria e felizes vive

rão até o fim de seus días.
Como eles bem merecem.

Muitas felicidades à Da.
Vera e "seo" Alex.

E. V. Schmöckel-junho/86.

PÁGlNA 02

Gente & Informações
ANADIR & NAUDIR _

Um casamento alinhado
'acontece às 18 horas, na

Capela' N. Sra. das Gra

ças, da Barra do Rio Cer

ro, , reunindo, 9s .
jovens

Anadir Elenir Pradi e Nau
dir José Vendruscolo. com
comemoração no Baepen
di. São eles filhos de Ân

gelo (Alderia) Pradí e de

Luiz (Lúcia) Vendruscolo.

Seguem OB cumprimentos e

as flores dá coluna, deste

sábado.

QUEIJO E 'VINHO _

Promoção da Casa da Ami
zade, praticamente todos
os cartões foram vendi
dos, A la. Noite do Quei
jo e Vinho acontecerá no

dia 27 de junho, às 21 ho

ras, no Beira Rio, com mú
sica de Leopoldo Musical
Show, de Itajaí.

CASA DA AMIZADE _

As suas integrantes reú
nem-se dia 17, na residên
cia da Sra. Esther Bonüau
ri. Na oportunidade, a

Dra. Ieda Galastri dará
uma palestra, sendo o en

contro o último da gestão'
Nininha do Amaral Cos
ta. na presidência.
REI DO TIRO _ A So

ciedade Vieirense promo
ve neste sábado, baile de
Rei do Tiro, com a Ban

dinha Bandeirantes, às 22

horas, para sócios e não

sócios. :E: o rei o sr. Alfon

so Gartz e cavalheiros os

srs. Adolfo Müller 'e Ven

dolin Siewert.

RAINHAjCOM:ERCIO _

Na sexta-feira próxima no

Juventus, Beto Promoções
agita a promoção Baile da
Rainha do Comércio, a

partir das 22 horas. A mú
sica será do Grupo 4a.

Redenção.

FESTA JUNINA _ O Co

légio Holando Gonçalves
realiza hoje, 14, a festa

junina e a partir das 15h,
o 29 Festival de Música
Sertaneja, para o qual.fo
mos convidados a integrar
a mesa julgadora pela di
retora Iria Tancon,

ARTES PLÁSTICAS _

No mês de julho vindou-

FLUTUANTES _ Foi um
sucesso, domingo à noite,
a apresentação do Grupo
de Cítaras Edelweiss, de
S.' Bento do Sul, na SCAR.

.

(x) E sucesso também é o

curso de . pintura em por
celana, comandado pela
professora Vera

DornbUS-1ch. (x) De 22 a 29 deste
mês, no galpão da RFFSA, ........ _

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

Reloioaria Ivenid,a
Marechal. Deodoro 431 e Getúlio Vargas n" 9

ro.: acontecerá na SCAR,
o 39 Salão Jaraguaense de
Artes Plásticas e· parale
lamente, a Exposição de
Pinturas em Porçelana. Os

preparativos para es even

tos já foram inícíados

TROCANDO IDADE

Hoje dia 14, Carmen
Piazera Breithaupt; dia 15,
Emma Kupas Trapp, Hella
Fuck Seidel e o prefeito
Albano Melchert. de C. -

rupá; dia 16, Rosane Bea
triz Schmöckel Buerger,
esposa de Irineu Buerger,
que festeja amanhã, em

Curitiba; dia 18, Janice
Breithaupt e dia 19, Rose
mary Loss Behling . Os nos
sos cumprimentos.

TERÇA-FEIRINAS _ O
Grupo da OASE terça-fel
rino, convidando para o

dia 21 de junho, a partir
das 18 horas, no pátio lia

Igreja Evangélica-Centre.
para a festa junina, com

churrasco, bingo, quentão,
pinhão e outras atrações.

D-R-O-P-E-S _ Recebe
ram, com lanche, esta se

mana, as senhoras Marga
Boss e Zilda Guenther.· O
casal Manfredo e Sônia Al
bus recebeu grupo de

amigos para um jantar.
(x) Dia 21, em Guarami
rim, o 3'1 Baile de Inverno
do Grupo Kí-Kaska, na So
ciedad€ Diana, com "Os
Montanari".

na Getúlio Vargas, a 7a:

Exposição Regional de
Canários. (x) Na Epitácio
Pessoa 868, a Art & Ma
nha está com exclusivida
des sensacionais. Visite e

comprove. ()t) O verde e

amarelo. as festas junínas
e a Copa do Mundo estão
tomando conta do corpo ...

e do cepo.

CASAMENTOS _ Neste
sábado, dia 14, na Igreja
Matriz, às 16h15 _ Ivair
Kiatkoski/Darci Furlani,
José Pauli/Arlete Alflen e

Hilário da Rocha/Lurdes
Venera; 17h15 _ Dilnei
Prá/Silvana Scoz; 18h _

Osvaldo Junkes I Teonila
Butzkí. Na Barra, 17h _

Almir Sassela/Rosileí Ges
ser, 17h30 _ Silvério de
Freitas/lvone Alexi e 18h
Naudir Vendruscolo/Ana
dir Pradi. No Rio Molha,
às 18h _ Richard Hermann/
Magali Barbi e às 19h _

Márcio Bassani/Valdiria
.

Liesenberg. Ainda na Bar
ra, às 16h30, Aldo Neu
mann/Sônía Inácio. Na

Igreja Evangélica. 17h .,

Wal dem a r I Teresinha
Schroeder e 18h _ Nilson
Llchtenfels/anete Meisen.

Exclusividade T.

Macchione - Acessory -

HWY - I e Park Avenue

Rua Preso Epítâcio Pes
soa, 868

Fone 72-1201

Jaraguá do Sul.

Mamãe Coruja
Artigos Infantis, Perfumes e Bíjeuterlas.

Use nosso crediário.
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lurela

Para beneficiar cidades lha, "cujos vereadores, 'em lhões agroindustriais;. Ja-
de pequeno' porte, o go-

.

sua maioria. em 'duas raguá 'do Sul, para a edí
vemo do Estado elaborou oportunidades rejeitaram fícação

'

da creche,' pssto ..

o PI'ogramà d� Apoio ao o ,pedido do prefeito Wal- . de saúde e pré-escolar na
.

Desenvolvimento Urbano' ter Régis Pará, assinatura 'Barra do Rio Cerro; Mas

(Prourb), com o objetivo do convênio específico, Os saranduba, destinará para
de transferir 'aos -munící- demais municípios do Va- o i, çalçamento (contínua
pios integrantes recursos Ie do ltapocu assinarão os ção) da rua' 11 de Novem-
a fundo perdido e a títu- convênios na segunda-Ieí- bro, a partir do Posto Bar-
lo de empréstimo, no total ra, às 18h30, no Clube ricão e Schroeder, para a

equivalente a 10 milhões Atlético Baependi. Guara- continuidade da pavimen-
A construção destas de dólares, ao longo de mirim e Schroeder, por já tação da. Av. Marechal

agências, segundo Louren- três anos. Supervisionado terem assinado o documen- Castelo Branco.
ço Brancher. Superínten- pelo Gaplan, ,.0 programa to há algumas semanas, Por outro lado; o secre
dente 'do Instituto, visa a

.

objetiva possíbilitar a não participarão do ató térío-executívo da Amvali,
descentralização do aten- construção, expansão ou em que serão beneficia- Dávio Leu, informou que
dimento à população pre- melhoramento da infra- dos os municípios de Ja- o bolão do ICM credita
videnciária localizada na estrutura municipal e de raguá do Sul, Corupá e do aos municípios, no dia
região agro-industrial. Es-. équipamentos .comunttá- Massaranduba. lO, correspondente a arre-
clarece, ainda, o títular do rios, a aquisição de veí- cadação �da segllnda quín-
órgão, que a'maís de seis culos e equipamentos e a Cada município, benefi-: zena de maio, foi .de Cz$

-: anos não se executavam prestação de assistência dado defínilJ. as priorida- 67.792,400,00, um àcrésci
Os seis prímeíros pré- obras prevídencíéríes no técnica, com o objetivo des para a aplicação dos

'

mo de 20% em relação a'
�

. díos :possu,eIIf 1 .pavímento Estaçlo'- .,"

.

de rortatecer-.a capacída-' recursos do "'prourb. Coru-' quínzenä
" anterior, Já '0·

,de' 956m2. e as oítö restan- As· obras, inici.a,das du- 'de -admínistreflva,« fínan- pá utilizará para ,-e cens-: Fundo' de Partic'ipação ,dos
: ,:- tes 2 pavimentos; com áre�' r?Ilte � gest&q,'do :ei7pre� , 'éeir(i e' de, impl'ementação -trução -daa-noves :garagens . Munícípíos. em 'junho. so

"�, totál. de�J4QOm2,:1iodps em sidentà do, IA�.{\�J Paute> .dos muníeíptos. ", munícípaís: Guarerrílrím, f:tter4; 'um deeréscímo .de

�,

' 'alvenaria de tij�los,_estru- Macarini; custarão áo Ins- À. exceção de Barra Ve-· pera as,.:...obras dos pavi- 9,5%:,

, �����ra::!�l:::r::. �:t:.����E�?�E 'Sélar moca '.lvaS
. tirsOS em" Jaraguá '"do Sul

.

cíal: I,A.PAS .(fisCf;llizaçã.9 e setembro deste ano.. O Centro de Treina- gas estão todas tomadas ral; No-total .são 48 '.va.gas
mente do, S.eliai .de Jara- .por médias e pequenas 'e três turmas de .12, tota-

M I·
.

I d' ·�f·
. - guá do Sul, está lançando empreses ,

do. ramo metal- lízando, '36 vagas, estão

a, rlZ, ,so ,re. m,o I' Icaçoes novos cursos" à clientela. mecêníco da região. O ainda: .para serem fecha-
<, do Vale de Itapocu, Des- professor Alcino. de Araú- das: ,

.'. ,me.lh.o··'rl·a'S tínado a operadores e ma- [o, díretor do
'r

Senaí de .E em, junho; ainda, vai
nipuladorés de alimentos, Canoinhas será o-ínstrutor. ser ãmplantaäa a unidade
.seré desenvolvido de,16 Dentro-;

,

do uníverso de fixa de costura industrial.
a 20 de junho," o curso novas oportunidades' oie- junto.

.

ao Centro de Trei�
,

"Higienização para Indús- recidas pelo Serrai, éstá namenta. A partir da ins

trias de Alimentaçã()", que também o programa de talação, o Senai atenderá
é o resultado de solicita- mecânica diesel.' atrav.és a cômiJ.riidade ,e as empre
ção das empr.esas do ramo da unidade . móvel

.

auto- sas, preparando mão-de-
e que desta feita atenderá transportável, a partir do obra especializada no ra-

a 35 particfpantes, das ln- dia 23. O curso é de" 60
'

mo,' através de cursos de
.dústri'as Reuaidas,' Bretz- horàs, de .formação básica, 200 ho-rà:§. Quinze máqui-,
ke e E.nerR�. A ministran- ,com turmas à tard� e à nas formarão.'o c,onjunto
,te será. a especialista. em noite, objetivando atender da uniçlade, havendo'. tur
nutricionismo.

-

do SelléÜ� as empr,ßsas 'do ramo e·.9S mas':durantEf o' dia e ii. rioi-,.
Cristina Borges. interessados de modo ge-. te, para treinamento.

.

A Superintendência Re

:g.ional' do" Instituto de
Admínistração Financeira
da Prevídência : e'� Assis

tência Social
'

lAPAS;'
através de contratos fírma
dos com diversas empre
sas de construção catari
nenses e gaúchas, está
csnstruíndo 14 novas agên
cias da Previdência So
cial, localizadas 'nos mu

nícípíos de: Braço do Nor

te, Orleans. Timbó, Ibira

ma, Maravilhai São' Lou

renço d'Oeste, Araranguá,
Jaraguá do Sul, Porto

União, Concórdia, Capín
zal. Campos Novos, Xan
xerê e São Miguel d'O
este. ,

arrecadação das contribui
ções' prevídencíárías e ser

viços, gerais), IN.AMPS
(assístêncía arabulatoríal,
médica e odontelógíca).
INPS .

(concessão e manu

tenção de benefícios é pe-
,ricia médica) e LBA (as
sistência socíal rà popula
ção carente).
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"Agência dolapas pronta até setembro Prourb: convênius vãO ser assinados na segunda�feira .

I::�

Foi iniciada esta' sema- ta com os dez Mand;ameh-
, na a pintura' interna da tos (a lei do Senhor) e

Igreja Matriz São Sebas- uma vela acesa, que re

tião um dos maiores tem- presenta a fé na palavra
pIos católicos do Estado. de Deus; estafide dos lei

A informação do vigário tores, simbo.lizando <> bom,
padre João Heidemann diz pastor. que conduz seu re-

"

que, 'posteriormente, serão 'banho e, a estande . dos

.e realizados idênticOs traba- cantores, representando a.

,",
.

:lhos extêrnamente" afora. � barca. de
.

Pedro'· na tem
l,:

.' '.:outras,:'obnis que foram e
.

pertade". com UI{J.a' vela
"

,
c�
vem

-

sendo executadas, . enfuriada pára o. sopro do

como reformas e meiho- Espírito Santo (que é o

rias do altar, construção que conduz a Igreja .atra- O curso terá duração de PRÓ-CRIANÇA.. MARCA TREINAMENTO P/JULHO

de nichos nos altares .1a- vés dos mares encapela- 15 hQ,ras e. o diretqr do A Sub�Comissão Regio- ReUIiíões idênticas a

,.terais, nos. quãis serão in-, .dos da vida). .

.

Centro de Treinamento, nal
.

Pr9�Criança, .qué xeú- acontecida na segunda-
f, .•

' troduzi<ilas:;i,ãs.'image,n� es-�'
.

1�' "

. :Pedro Paulçr' Patnpl'e>na, 'ne'os mU!1icípios de ,1:ara- feira' estão' matcad,as p�rA"
,c�'�p�dgsem m{lçleira"çé;lM ,As modifiçaçõ�s, in,tro- informou que �e 16 ,��7 g!lá. �o Sul, Corupá. Gl,la- Indaial .e, Joinville, que

!., ,qua:! com l,80m", de Nossa "",du.:zidas.. proporcionam ,à �'. d?-,çonente, val. ser mlms", ramlf�mJ Schro�<!er e Mas� ,

. pefte��m �'coord�naçã,o-"
, ';:\;S'e-!lg�tª e .dó' tóraçãö :de i: M�tti�,']'1Jn n.ovo e b'OJ:;üt,9,;'" ttJlÔO 'o -. ctl,r�Q>' ''lnstiutor sár�i1auba" .reuniu os s.�1;ts ,·regionã1" Pr.ó-Cri:ança de

Jesus� .'._ 'i.i \. ,.:'
1

visu�l i:llt,e�vp. E neste.sp.' . d.e,;.'T;r�elJlam"�!lto, pp�ra- ',lnt�grantes, na seguntla-. :,Jaragtlâ-�do Sul> E n.e.st�
J"_ ",'

L.

, bado é, domingo., aCOIlte-. cionaI", com �O'horas, qble feira à tarde,'naAearesç, .município. esta ac�rtad<?
"

.

,'.�...No d�correr� ·da'··s�afia:..� Ce nó· Jftiag� .Esqnê.rdo", a, visà- �_,__p:r�ep.arar
.

dJdática
�

e �p·ata. tratar sobre ,o :·pla:-. ?'p.ir.a· �o-o m€.s��_dé j111hp, ,uni .�:

também.. foram implanta- '.festa de São Luiz' GÓÍlza- pedàgogicaÍílente ,técniCos no' d,e trabalho. e de tréi- treinamentô- para monito- .

. �,das as .novas. esta�t�s pa:-' .,ga. A comúnidadese p:r.e- - e, superv�sor��� de indús'- namento das monitor.as' ,ras do. meio rural,_-; no"

�.r<ra os leitores e�:can10 da Jiara para' .Í19 � iIi�ctó 'de., trias, para' qy.�- possam se paTa o corrente 9RO. O' :Centro.' Shalo.n, 'em Nereu .

'lit���iá" ·��âas�<�;.�rti,stica-·· í987 começar"" ª cOllstru- formar instt'l;Itores opera- pró�Criançà. atende crian- ·Ram.os, devendo retInWein
"

' mente trabalhAdas, e:pJa- 'ç�o da nova Igreja, em danais dentro das ,pró- ças d� O a 6 anos e çada torno de cinquenta ,pes•.

. l' ,!haqa� e!ll mogn<? e' ,_ç::0!ll. ,loca,l já' reservado, cuja prias e,mpr�sas a que per: entidade envolvida tem 'soas. O temá central do

;os . seguintes simbolismos: planta vem merecendo tencem.�-Este curso fm trabalho .específico, deritrb treinamento será' "Êstií:nu_'
e'st�nd�. pa�a o pacl,:J.:� .. re- .atenção da diretoria e dos igualmente pedido das em- das áreas da· e<;luca'çã0, laçã9,,,,ç.la. Criançp". J, '

,'. ,pr-e'sentando a bíblia' aber" membros da comunidade. pre�as ,e as suas vinte va- saúde' e .asslslênda. .�,

,:"'" '_

•. '!.
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Ele, brasileiro, solteiro;
operário" natural de Pelo
tas, Rio Grande dó Sul, do
miciliado, e. residente na

Rua Epítaeío Pessoa.' 1.332,
nesta cídade.. filho de 'Dar
cy Soares Machado e de
Enilda da Silva Machado.

Edital 14.904 de 05-06-86. Ela, brasileira, solteira,
Valmir Reitz e Maria Sa- doinestica, natural de Por
Iete Bzídío to União, neste Estado, do
Ele, brasileiro, solteiro, pe- miciliada e residente Lo
dreiro, natural de Passo teamento São Judas Tadeu,
Manso. Taió, neste Estado, 376, nesta cidade, filha de
domiciliado e residente na 'Agenor da Motta' e de 50-
Rua Domingos da Nova, fia da Motta.
550, nesta cidade, filho de Edital 14.909 de '09-06-86.
Toribio Reitz e de Valdi- Jorge Frondizi dos Santos
na Ramos Reitz. Ela, bra- e Marínês Trapp .de OU
sileira, solteira, do lar, na- veira
tural de José Boiteux, nes- Ele. brasileiro, solteiro,
te Estado, domiciliada e preparador de máquina,
residente na Rua Domín- natural de Lages, neste
gos da Nova, 550. nesta Estado, domiciliado e re-.
cidade, filha de Delfina sidente na Rua Adão No
Ezidio e de Ernesta Regi- rochne, 284, nesta cidade,
na Ezidio. filho de José Canosi dos
Edital 14.905 de 05-06-86. Santos e de Maria Crísti
João Sartorato Nazárío e na Antunes dos Santos.
Bernadete da Consolação Ela, brasileira, solteira,
.Banak operária, natural de Joín-
Ele, brasileiro, solteiro, ville. neste Estado, domí
operário, natural de Cor- ciliada e residente na Rua
reia de Freitas, Apucara- Adão Norochine, 284, nes
na, Paraná, domiciliado e ta cidade, filha de Valde
residente em Rio Cerro II, mar Gonçalves de Olivei
neste distrito. filho de ra e de Edeltraut Trapp.
Arantes Manoel Nazário Edital 14.910 de 09-06-86.
e de Irene Sartorato Na- João Corrêa Candido e
zárío Ela, brasileira, sol- Lorena Müller
teíra, operária; natural de Ele, brasileiro, solteiro,'
União da Vitória, Paraná, metalurgico, natural de
domiciliada e residente Jaraguá do Sul, domícilía
em Rio Cerro II, neste dís- do e residente em Jaraguá
tríto. filha de Jose Banak Esquerdo, neste distrito;
e de Alzira Banak. filho de José Candida e
Edital 14.906 de 23-06-86. de Verónica Candida.
Albart Donizete de Souza Ela. brasileira, solteira,
e Leoníce Maria Fodi costureira, natural de Ja
Ele, brasileiro, solteiro. raguá do Sul, domiciliada
torneiro, natural de Mam- e residente em Jaraguá
burê, Paraná, domiciliado Esquerdo, neste distrito,
e residente na Rua

.

Pre- filha de Rudimar Mueller
feito José Bauer, 127, nes- e de Waltrudes Metring
ta cidade, filho de -Orival- Mueller.
do Tíbe-, de Souza e de Edital 14�911 de 09-06-86.
Jacíra Trindade de Souza. Cópia recebida do cartó
Ela, brasileíra.. solteira. rio de Guaramírím, neste
operária, natural de Jara- Estado.
guá do Sul, 'domiciliada e Osníldo Geraldo !falschel.

residente na Rua Joarruím e Leonilda Decker
Francisco de Paula 151 A, Ele, brasileiro, solteiro,
nesta cidade. filha de At- almoxarife, natural de Ja
miro Fodi e de Amanda raguá do Sul, domiciliado
Zarazack Fodi, e residente na Rua João
Edital 14.907 de 05-06-86. Picoli, 351. nesta cidade,
Siilvério José Coelho e filho de Gerhard Kurt
Teresínha Rengel Jarschel e de Ingride En
EIe, brasileiro, solteiro, der Jarschel, Ela, brasilei
mecânico. natural de Ja- ra, solteira, professora, na
raguá do Sul, domiciliado tural de Massaranduba,
� residente na Rua Irmão neste Estado, domiciliada
Leandro, nesta cidade, fi-.· e residente na Rua Ernes
lho de Elpidio Co.elho e de to Pisetta, 339, nesta ci
Bemadete Klein Coelho dade. filha de Seno Decker
Ela, brasileira, solteira, p O,8 Ludovica Guszak De
costureira, natural de Luís cker.
Alves, neste Estado, domi
ciliada e. residente ·em J0-

raguá-Esquerdo, neste dis
trito. filha de Fabiano Ren
gel e de Ferminia Rengel.
Edital 14.908 de 09-06,86.
Vanderlei da Silva Macha
do e Sirlei da Motta

Proclamas de CasamentosANIVERSARIANTES NASCIMENTOS

Dia 12/maio
Fàzem anos hoje: 14

_ Joana, filha Cassio (Ma-
Sra. Carmen Piazera Brei- rileia) Marcarini.
thaupt; Sr. Roberto Funke

/Filho; Sr. Andy'Corrêa; Dia 13 maio
Vanessa; filha Romeu (Iso- .

Sra. Máguída Píeíffer Ka-
lete) Jacomelí,

ran, em Curitiba; Sra.
Dia 18/maioAdali Lipinski Porath: Sr.
Tatiana, filha Otávio (AnaAdernar Mahnke: Sr. Au-

gusto Schmidt;. Srta. Vil- Maria) Junkes:
ma Belderain. Dia 20/maio

Luís Fernando. filho Júlio

(Leoni)' Síemetí: Thayse,
filha Cílo (Marícelme)
Vorgapel.

.

Dia 21/maio
Everton Cristiano, filho
Francisco (Adelai) Fis
cher.
Dia 22/maio
Fernanda, filha Adernar
(Cecília Possamai.
Dia 24/maio
Roberto, filho Rudolfo
(Marta) Erdmann.
Dia 25/maio
Dilnei, filho Valdemiro
(Armelínda) Lana.
Dia 26/maio
Ivan, filho Lauro (Gerda)
Spiess.
Dia 27/malo
Anderson Tiago, filho :Re
nato (Ivone) Ruda; Cris-'
tiano, filho Wilíhan (Ida)
Kopsch; Tagiana. filha
Walderaar (Ilma) Wolo
dasczyk.

. Dia 28/plal0
Viviana, filha João (Ma.
da Graça) Rodrigues; Cris
tiano, filho Pedro (Roseli)
Barbosa.
Dia 29/maio
Glaucia, filha Sadir (Mar
lise) Rodrigues; Mairon,
filho Edolin (Ma. Marlene)
Mathes.
Dia 30/maio
JoiCe filha Edson (Sueli)
Borges; Jackson Roberto,
filho Adilo (Ma. Lourdes)
Kamchem:' Edson, filho
Manoel (Roseli) Deluca.
Dia 3'1/maio
Keite, filha Patrício (Nil
za) Laurinda; Flávia, filha
Domingos (Ma. Terezínha]
Gattes; Maria Simone. fi
lha Elói (Nívia) Rech.
Dia 01/junho
Juliana Priscila. filha Ceir
(Ma. 'Madalena) Lenz;
Egon Júnior,' filho Egon
(Asta) Krueger.
Dia 02/junho
Edemír, filho R i c a r d o

(Anélia) Rux; Cristiano
Diego, filho Valéria (Iso
lete) Vasel.
Dia 03/junho
Jaceline, filha Jorge (Vol
néte) Fossile; Adelir, filha
Adelino (Elnita) Winkler;
Ana Carla, filhà Eleonor
(Beatriz) Urban.
Dia 04/junho
Talita Jiana; filha Luiz
(Leanir)� Raduenz; Karla
Simone, filhà Irineu (Glau�
dete ) Arndt.

MAROOT ADELlA'ORUBBA LElL\1ANN, Oficial do R�
gístro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, .Bs
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em

Cartório exibindo 0S documentos exigidos pela leí, a firn de se

habilitarem oara casar, os seguintes:

Edital 14.900 de 03-06-86.
Vigando Oldenburg e Ar
Unda Krueger
Ele, brasileiro, solteiro, pe
dreiro, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e resi
dente na Estrada Garibal
di. neste distrito, filho de
Oswaldo Oldenburg e de
Walli Radünz Oldenburg.
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Jara

guá do Sul, domiciliada e

residente em Rio da Luz
.

II, neste distrito, filha de
Artur Krueger e de Lau
ra Jungton Kmeger.

Edital 14.901 de 04-06-86.
Sílvano Steinert e Ivone
Schwarz
Ele, brasileiro, solteiro. la
vrador, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e re

sidente na Estrada Itapo-
.

cusínho, neste distrito, fi
lho de Silvino Steinert e

de Elvira Konell Steinert.
Ela, brasileira, solteira, do
lar. riatural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residen
te em Três Rios do Norte,
neste distrito, filha de

Willy Richard Eduard
Schwarz e de Ana Engel
mann Schwarz.

Fazem anos domingo
Sra. Emma. esposá dê Eu
gênio Trapp; Sra. Márcia
Tavares de Souza e Mello,
no Rio de Janeiro; Sr. Al
bano Melchert, Prefeito de
Corupá: Sra. Hella Fuck
Seidel, em Corupá; Sr.
Ingo Lemke; Dr. Manuel
Karam Filho, em Ctba;
Sra. Adélía Zapella Leone;
Sra. Íngeburg G e f f e r t
Sprung: Sra. Ingeburg Ma
thias Dias; Sr. Jas é
Schmitz; Edson Marcos
PeUis.

Dia 16/junho
Sra. Rosane Beatriz Schmö
ckel Buerger, em Curiti
ba; Dr. Francisco Vieira

Rodrigues; Francine, filha
Cláudio (Maria. Lísete]
Herbst: Sr. Santos Toma
selli; Sra. Rosáíla Loren
cettí Nícolíní: Sr. Pedro
Corrêa, em Rolândia-PR;
Maria do Carmo Silvestre
e Iria Sehwartz, no Jara
guazinho. Edital 14.902 de 04-06-86.

Cópia recebida do cartó
rio de Guaramírím, neste

Estado.
Wal�emar Jacobi e Mar
lene Ribeiro
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Gua
ramirím, neste Estado. do
mícilíado e residente na

Ilha da Figueira, neste

distrito, filho de Francis
co Jacobi e de Ema Man
ke Jacobi, Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de
São Bento do Sul, . neste
Estado, domiciliada e re

sidente na Rua João José
Vieira. 74, em .Guarami
rim, neste Estado, filha de
Saturnino Hereilio Ribei
ro e de Martha SeHfeld
Rubin.
Edital 14.903 de 04-06-86.
Edemilson Marcelo Andre
atta e Simone Jark
Ele, brasileiro, solteiro,
índustríárío, natural de
Jaraguá do Sul, domicilia
do e residente na Rua
Guarami,rim, 266, nesta

cidade, filho de Orlando
,Andreatta ,e de Ester Vai
lati �ndreatta. Ele. brasi"
leira, solteira, industriária,
natural de Jaraguá do SuL
domiciliada e residente na

Av. Marechal Deodoro,
nesta cidade, filha de Ado
lar Jark ,e de Nilcéia Sa-

. léte Jark.

Dia 17/junho
Sra. Margot Püttjer Borba;
Sra. Amanda da Costa;
Sr. Félix Henn Neto; Sra.
Ilca W. Felipe; Iria Maria
Petri; Cezar Behl+ng.

Dia 18/junho
Sr. Políbio Braga; Sr. AI
tino Baratte: Fábio Vini
cius Emmendoerfer; Sra.
Janíce, esposa d€ Bruno

Breihaupt; Márcio Cas
siano Eggert.

Dia' 19/junho
Sra. Rosemary .Loss Beh
ling; Sra. Sônia Marquardt
Albus;

.

Roberto Carlos
Braga; Ursula Staats: Sr.
Améríco . do Nascimento,
em Cascavel-PR; Sra. Ze
naide Martins Fodi. em

Três Rios do Norte; Már
cio Roberto Rassweiler;
Maria Alicie Planinscheck;
Evanildo Eugênio Rossio;
JúU-o César Borchers; Dey
se Mery Starosky.

Dia 20/junho
Sra. Astrit Kuchenbecker

Schmáuch; Sr. Ingo Wag
ner, em Guaramirim; Sra.
Irene Wasch;' Sr. Elirtlar
Mahnke, em Sàntos-SP;'
Fernando, filho' AdemaF

(Atnantina) Mahnke; Ma-
ristela Pereira.

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presen: e
Edital, que será publicado
pela imprensa em Cal1ó
rio, onde será afixado du
rante 15 diàS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CorupA laaugura eletrificação rural
.

Senar viabiliza a Feira do :<O'Peixe
Com a presença de au

toridades. munícípaís.i líde
Úlliças polítícas e comu-

"ri1tárias e os vereadores,
foi inaugurada no sábado.
día 7, no município de

Corupá, a linha de eletri

ficação rural de Faxinai,
,que .

beneficia a' 34 Iamí
lías. A execução da obra
foi um esforço concentra
do do Governo do Estado,

através da Erusc, da Pre
feitura Municipal e da 'Co
munidade. Dentre os poli
tiGOS que marcaram pre
sença destacam-se o pre
feito Albano Melchert,
Paulo Roberto Bauer, Ar�
tenir Werner, Luiz Go
mes. Renato Zimmermann
e Ernesto Meirinho, além
de outros.
Ainda em Corupá, a

municipalidade" está exe
cutando obras de calça
mento a paralelepípedos
da rua Vídal Ramos, com

recursos próprios. Findo
este trecho, Os seguintes
a serem pavímentados são,
pela ordem, as ruas D. Pe
dro é Hércílio Luz, fechan
do o anel até a Getúlio
Vargas.

Friuumz instala equipamento's para ,proteção·ambiental

Vista das, lagoas e da granja de
Pome.rode-SC.

A FRIGUMZ AGRO- n4.' 358/86, aprovada pe
PECUÁRIA l.TDA., 10- la FATMA-Fundação de
calizada no município Amparo à Tecnologia e

de Pomerode, na Estra- ao Melo Ambiente. O
da Ribeirão Rega Ul,' sistema de despoluição
empresa pertencente ao se compõe de tanque
grupo do FRIGORiFICO de esterco sólido que é
GUMZ S.A.. de .Jaraguá dístrlbuído aos produto
do Sul, acaba de ínves- res da região pela Pre�
tir a vultosa soma de feitura Municipal de

quatrocentos mil cru- Pomerode, através de
zados em obras de ter- equipamento adequado.
raplenagem, abertura de Posteriormente, o pro
valas, construção, de cesso é feito com lagoa
quatro lagoas,. compra anaeróbia, lagoas de
de terrenos e elabora- maturação e lagoa íacul
ção e execução do pro- tatíva, todas elas revés

jeto p-or empresa espe- tidas internamente com

cializada. As lagoas lajotas para evitar qual
destinam-se à' decanta- quer forma de erosão

ção dos despejos da dos taludes de conten

granja de suínos, que ção dos tanques.
hoje conta com 400 ma- O tratamento adequa
trizes de diversas raças -río dos despejos está
e 2.200 animais em Ia- funcionando, plenamente
se de creche e de ter- sem causar qualquer
mínação, poluição ao meio am-

A Empresa sempre biente, informa
..

o ge
preocupou-se com os reute Valdir Tomelin.

despejos' da granja, EIt:� lembra a data de 5

prova disto foi a cons-
'

trução das lagoas, ime
diatamente após a. ob

tenção da Licença Am
biental de Operação

suínos

de junho, que marcou

o dia mundial do meio

ambiente, assocíando-o
ao grau de conscienti

zação da Empresa" que

investiu 'e empreendeu
esforços para que' a

obra sé tornasse reali
dade em termos de pre
servação do meio am

biente, produzindo sem

afetá-lo, no que contou
com o apoio e 'a cola
boração do Prefeito Mu

nicipal de Pomerode.
Sr. Eugênio Zimmer e

do Vice-Prefeito, Sr.
Nélson Riemer, "que tu
do fizeram para auxiliar

de nas obras de constru
ção do referido' proje
to".
Observa Tomelin que

a preocupação da FRI
GUMZ no aspecto da

preservação ambiental
não pára aí. Está em fa
se de tramitação' na
FATMA, dois novos

projetos das duas grant,.,
jas de suínos a dotrígo- •

riiico localizadas em

.Jaraguá do 'Sul, objetí,
vande dar aos despejos
uma' destinação correta,

.

:e oportuno salientar

que não houve qual
quer denúncia por par
te de terceiros para que
esses três projetos' fos
sem executados, mas

sim, partiu de iniciati
va pröpría da Empre
sa, preocupada em não

degradar o meio am

biente, que é a sua prio
ridade, exemplo que de
veria ser seguido por
outras empresas, haja
vista que o meio am

biente é parte integran
te do homem e todos

precisam se conscícntí
zar da sua importância,
v i v end o plenamente
juntos.

Instãlada em fevereiro,
a Agência de Formação
Profissional Rural 'de :Ta
raguá do Sul, atendeu, em

média, a quinhentas pes
soas com treinamento. 'Se�
gundo o responsável pela
Agência, Jaírto Vieira
Correia, o. Senar foi mui
to bem recebido e ainda
recentemente conveníou
com a Prefeitura, através
da Secretaria Municipal
de Educação, para instala
ção e treinamento dos alu,
nos em quatro hortas es

colares. junto -as escolas
Cristina Marcatto, Santo
Estevão, Alberto Bauer e

Padre' 'Alberto Jacobs.
Além do aspecto educatí
vo, as verduras virão su

prir e reforçar a merenda
escolar. Com a empresa
Marcatto, o Senar acertou
treinamento para colabo
radores, no tocante a va

cinação de bovinos, moto
serra e roçadeiras (manu
tenção), assim como para
a horta, cujos produtos se

destinarão à cozinha in-
,dustrial da empresa.

raguá do Sul, para treina
mentes aos egrícultores,
em todas as áreas.

.

Nos
meses de junho e julho,
nas regiões de João Pes
soa, Rio Cerro e 'Ga�fQal-
di, serão desenvolvidos
cursos de manutenção e

uso de roçadeíras, moto- "

serras ,e : mícrotratores.
Postenormente será esta
belecida uma outra pro
gramação de treinamento

pará estas localidades ..

Jaírto acrescentou que
com o apoio da Prefeitu
ra e do Sindicato, o Senar
pretende lançar a Feira
do Peixe em Jaraguá do
Sul. O projeto consiste no

estímulo à criação de pei-
.xes em lagoas e tanques;
para posteríor venda ao'
público (possivelmente no

galpão de festas da Igreja
Matriz}. A idéia central é
r-ealizá-la uma vez por
mês, constituindo-se, numa'
fonte alternatíva de .renda
ao produtor rural. ;,\ sua
ímplementação carece" de
acertos, porém, existe
condições de viabilizar a

Feira, considerando' a exisj�
tência de muitos criadoresl
.de carpas, tilápias, traíras;
e cascudos na região. ii

�

MS 'inicia implantação da
Litoral Norte de Santa
Catarina.

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

SUPERMOTOR gente.

O governo do Estado,
através da Secretaria da
Agricultura e do Abaste
cimento e a Cidasc. está A princípio a unidade
executando os trabalhos terá capacidade para a

de terraplenagem para a, produção de 20 mil sacas

implantação de uma uni- anuais de sementes, po
dade de beneficiamento de

'

dendo, no futuro, aumentar
sementes de arroz em o potencial. Com isso a re

Massaranduba. A implan- gião não ficará mais tão
tacão do' complexo vem dependente de . sementes
atender antiga reivindica- produzidas no Rio Grande
cão dos orízíeultoreg de do Sul, de onde provêm
Messaranduba 'e de todo o em quase a sua totalidade.'

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

bermudas e cordas.
.

Em. frente à fábrica. _ Amplo estacionamento.

--_,__----------_��,._,..�_- I<

, Da mesma forma. írrfor
mau Jairto, foi acertado
um termo de colaboração
com o Sindicato dos Tra
balhadores Ruraí s de Ja-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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i

Abandono ., doe
. ..;.

" De 'conformldádê' cl'o Artigo ,482 fetra 'ii" da'
CLT, convidamos o Sr. MIGUEL VA�DIR- HANG,
portador iCla Carteira de Trabalho e Previdência
n� 054252 série 00426 a comparecer no emprego
até o día 14 do corrente, sob pena de ficar carac
terizado o ABANDONO DE EMPREGO. '

Cooperativa Agrlcola Mista Itaja.ra Ltda.

Jaraguá do Sul, 11 �e junho de 1986. '

'!It! ��, ,?!�et�lúrpica,
-

'Wíe8f, JQão WIest S.-A .

Necessttemos para colocação imediata:
_, ASSISTENTE SOCIAL

MECÄNICOS DE MANUTENÇÃO
FERRAMENTEIROS
SOLDADOR OXIACETILENO
SOLDADOR MIG'
GUARDA INDUSTRIAL
OPERADOR DE PRENSA
OPERADOR DE MAQUINA
AJUDANtE DE PRODUÇÃO
SERVENTE.

A Empresa oferece salário compatível com

a função,' assistência médica e odontológica, in

.clusíve para dependentes, refeitório na Empresa '

e bom ambiente de trabalho.
'

Os' intesessados deverão se apresentar muní
dos da Carteira de Trabalho, no Setor de Recru
tamento da Empresa (Rua Preso Epitácio Pessoa,
n? 2.388), entre os dias 02 e 14 de junho, de 2a. à
fia. feira, das 8 às 10 e das 14 às 16 horas, em Ja

raguá do Sul.

eia.Spezia Lida.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAGuA DO SUL

DECRETO N9, 1.332/86

Complementa o ítem I do art. 59-do'
Decreto N9 1.310/86.

'

o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, SC,
no USo de suas atrabuíções e nos termos do art.
15 do Decreto N9 1.310/86, de 2 de abril de 1986,

DECRETA:
Art. 19 _ Fica complementado o ítem I do art.

'

59 do Decreto N'I 1;310/86, de 2 de abril de 1986.

cuja redação passa a ser a seguinte: "1 _ 1 (um)
representante do Poder Judiciário ou do Minis

tério Público".
,

Art. '}!! _ Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, com efeito retroativo a

partir de '5 de abril de 1986.
'

Jaraguá do Sul (sq, 3 de junho de 1986.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVOKONELL
Secretário de Admínístração, Finanças e

Bem-estar Social

&

Biblioteca
A Biblioteca Pública

Municipal Rui Barbosa,
localizada na rua João
Píccoli 110, registrou no

mês de maio, 1.307 em

préstimos de livros, -718
consultas e 37 inscrições,
segundo dados da biblio
tecária Dirce Nunes. Esta

SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR
Madeiras para construção e serviços de trator

com profissionais altamente especializados.
Rua João Januárto Ayroso, 772 _ Jaraguá Es

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

Confecções Sue
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a, mais variada coleção de, in"
as vantagens do preço e crediário S

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fo
F. 72c0603 Jaraguá do Sill _ SC.' 1

Loja 2 Rua Reinoldo Rau; nO 530 _, F. 12-291
Jaraguá do Sul _ SC.

Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 63)

Sorvetes PINGUIM

Sabor, pureza e qualidade. Sirva-se a vont�de tomando

sorvetes e picoÍés "Pinguim", em vários sabores.

Temos também gelo.

Rua Angelo Rubini, 1119 - Barra do Rio Cerro (fundos
<ih Sup. Benthien) .;. Fone 72-2181. - Jà.raguá do Sul.

.

�����---��----

ADVOGADA
MARCIA BUTTCHEVI'l'Z

Separações e divórcios, aeídentes de tränstto,
inventários, cobranças e advocacia em geral.
Rua Jorge Lacerda 169 _ Sala 02 _ Fone 72-1108

,Iaraguá do Sul.
.

OBstii Máquinas ltda.

CORREIO DO '.,O'V'�.
--==�----------------------------------

'Hlila: dé;'�-Igra
Reconhecen:(_l() o valor do

dade de parentes e amigos qu
tUharam da tristeza e sauda
perda de nosso. querído espoSo
manifestamos a maís profunda
decimento especíal é dirigido
Quarte Pereira, Dr. loão BilO
metras do Hospital São José,
mann, sr. Ottävío Cardoso e

tönío.

FAMILIARES DE DOMIN

Equipamentos para fábriça de d0'ies de frutas,
chapas de cobre, fundição de alummio e bronze.

Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.
RUa Joinville, 433 '- Fone 72-1564

Jàraguá do Sul _ SC

_ Dario
"

Rosa _

ia _ Rua
plt. AG
_ Jacil
Rau, s/n
cio Ante
Nesta _

h 237 _

Rua Rei-
er _ Lot.

. Persch _

aldir Frits-

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob n9 0075

Escritas fiscais e contábeis

Imposto de Renda
,

Registro de Micro-Empresa
DESPACHANTE CRED. sob n? 496

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

- E D I T
AUREA MULLER

de Notas e Oficial de Protestos de
de Jaraguá do Sul, Estado de S.
lei, etc.

Faz saber a .todos quantos
se acham neste Cart6rio para pl'
Almir Teodoro, A/C Fruet _

Roberto Coelho _ Rua Paraíba,
ta _ André Sani _ Rua Jorge
- Nesta _ Comércio Máquinas
Rua Bernardo Dornbusch. 1630

, de Mello _ Nesta _ Francisco
Rua Vila Rau, 36 ....: Nesta _ HU
Rio Cerro II _ NESTA _ lnd,
Frankowiah Ltda _ João Pess
Ind. Com. Móveis Ltda. .. Rua
- Nesta _ Uno Gräbner _ Ne
nío Correa _ Rua Joinville _

Miguel Derettí _ Rua Bernardo
Nesta _ Pizzaria e Rest. Engenh
noldo Rau; 21 _ Nesta _ Ro

'

Orestes.Bortolini _ Nesta _ R
Rua Pref. José Bauer, 250 � Ne
ehe _ Estrada Nova, s/n<! _ N

E, como os dítos devedores não
e ou se recusaram a aceitar a devida
intermêdio do presente edital para
"areçam neste Cartório, na Rua

prazo da Iei a fim de liquidar o

dar razão por que o não faz. sob peDI
dos títulos protestados na fo.ma da 1

IH/Jaraguá do Sul, 12 de i
Aarea Müller Grubba •

.')ficial de Protestos de

registra bom
informou que no dia 5

passado, o Bib-Vídeo, exi
biu o filme "O retorno de

Jedy", ná própria biblio
teca" estando programado
para o dia 19, "0 gigante
Jack" e para o dia 27, às

,

19 horas, "Ensina-me a vi

ver", em sessão especial.

Terreno
Telefone

Automóvel

x

Aceita-se no negócio,
Fone residencial/comercial

,

ou automóvel por terreno
próximo' a Weg I. Area
privilegiada. Informações
Fone 72-0207.

Curso Pré-
Vestibular,

Semi -Extensivo
(Preparação para o ves

tibular de verão)
,

Inscrições: A partir do
'

dia 23 de junho ao dia
10 de julho.
Horário: Das 19:00h.
às 22h30 mino
Local: Sala Antiga da
Escola Jaraguá,
Atenção! As vagas se- '

rão limitadas.
Início das aulas dia 4-
de agosto.
Maiores Informações:
No Horário e Local
Acima.
Luiz Luchini Filho

Coordenador

Paróquia Sãm
Sebastião

Informe Paroquial
14 de junho _ Sábàdo _

Santa Luzia 15.30h. _ Ma
triz 19h. _ São Luiz Gon
zaga 19h. (festa)
Dia 15 de junho _ Domingo
Matriz 7h., 9h. e 19h
São Judas Tadeu 8h. _ Sã�
Cristovão 8h. _ São Fràn
cisco 9.30h. _ São Luiz
Gonzaga lOh. (festa) _

N.S.P. Socorro 16h.
Neste sábado _ curs� de

batismo para pais e padri
nhos, às 14.30h. no salão
Cristo Rei.

Não se esconda.
Anuncie no

"Correio do Povo"
e tenha retorno

garantido. Ligue para
72-0091 e solicite a

visita do nosso corretor.
'

Um mundo de negócios
para você.

PÁGINA ,.Ô7

,O' que vai pelos Serra Clubes
Os Serra Clubes são en- veíra: 1'? Secre.tário _ João

tídades leigas católicas Silveira; 29 Secretário ....

que rezam e trabalham pe- Jairo Lisboa; 1'1 Tesourei
las vocações sacerdotais. ro ,..., Fábio de Moura Sil
O seu nome advem do va Unz; 2Q Tesoureíro -

Missionário Franciscano Ivo da Gama Parente e Vo

Espanhol _ Junípero Ser- gais: Francisco Althoff.
ra _, natural dá Ilha de João Zabot e Arlindo Phi
Maiorca, que se notabílí- lippi.
zou no mundo cristão his-

pano-americano' há mais Comitê de Programação
de duzentos' anos no en- Interna: Presidente _ Clo

tão Mundo Novo, consí- doaldo Althoff _ membros

derado, pelos norte ame- Carmelo Faraco, João Síl

rícanos, o Fundador da Ca- veira e Eugênio Victor

lifórnia. O seu bícentená- Schmöckel;
rio de morte foi assinala
do no ano de 1984 e a

Santa Sé, em maio do ano

passado' acaba ,de reco

nhecer-lhe a heroicidade
das Virtudes, o que cons

titue o primeiro passo de

fínítivn para a beatifica

ção. Foi ele que implan
tou no solo americano a

Civiltzação do' Amor, há mar <:,uisi. Clécio Morra

mais de 200 anos antes Bspezím, Ítalo Zalela e

mesmo de a pala�ra ha- Francis�o Bernardo. ��be
ver sido cunhada. Só ele. ta. ASSistente Eclesiástico:

entre seus muitos irmãos Frei Junípero Beier.

de hábito, fundou 9 mis

sões, vindo a morrer po
bre, sobre tábuas, entre os

seus índios, na sua peque
na Missão de San' Carlos
del Carmel, a 28 de agos
to de 1784. Seu lema:
"Pasar avant, y nunca re

troceder". Este um peque
no restrospecto do Fradi
nho' cujo arrojo ímpar
por um devotamento à
causa da Evangelização,
serviu de ponto de parti
da para a existência de
uma entidade organizada
nos moldes dos atuais clu
bes de serviço tradicio

nais, que se dedicam às

vocações sacerdotais na

intenção de auxiliar a

igreja _

na perpetuidade
cristã.

-,

ou

SERRA CLUBE
FLORIANÓPOLIS

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

D R. W A L DEM A R S C H W E'I T Z E R

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

Rua Jotnville, n41 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-0919 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

-----

CADA VEZ MELHOR PROVEI

Realizou-se na noite de

5 do corrente. no Lira Tê

nis Clube, em Flortmópo
lis a, solenidade de trans

missão do cargo de Presi
dente e do Conselho, de

pois de Santa Missa na

Igreja Santo Antonio, A

nova direção para o ano

1986-87, depois da abertu-

I ra pelo presidente Jairo

'Lisboa, foi anunciada pelo
presidente Wilmar Henri

que Becker, que empos
sou, no ato, os segulntes
companheir0s Serra: 19
Vice de Programação In
terna - Clodoaldo Althopff-
29 Vice de Ativida'des VO
r,acionais _ João Alfredo

Campos; 3Q Vice de No�
vos Sócios _ Arnoldo SiI·

Comitê de Atividades Vo
cacíonaís: Presidente
João Campos "'" membros
Gobbi Silvério Hermes---------------------_:_�

Agostinho, Eder Chaves .--------------------------1
de Souza e José Locks.
Comitê de Novos Sócios':
Presidente _ Amoldo Sil
veira __ membros Valde-

Além da saudação pelo,----------------- �

Comp. Serra' Clodoaldo
Althoff. trocaram buquês-:-S-U--B-A--N-A-----H-O-N-D-A----�--
de flores as esposas de
Jairo Lisboa e Wilmar

Henríqua Becker, comuni
cando a Sra. Bela Becker
a reunião das senhoras de
todas as 2as. - f.eiras. Usa
ram da palavra ainda:
Francisco Althoff, Salo
mão da Silva Mattos, do
Serra Estreito, Arnoldo
Silveira, do Leste, Pe. Luiz
Carlos Rodrigues, Luiz

Henrique Tournier (admi
tido na ocasião), João Al
fredo Campos (experiên
cia no Congresso Sacerdo
tal _

' 'Como nasceu a vo-

cação sacerdotal") e Frei
Junípero Beier. Assistente
Eclesiástico, qUe abordou
o tem�da responsabilida
de do sncio Serra.

SERRA CLUBE LESTE

No dia 26 do corrente,
realiza-se na Casa da Ami
de, no Estreito, Reunião
do Serra Clube Leste, oca
sião em que o Presidente
Arnoldo Silveira passará a

presidência ao Comp. Ser
ra Luiz Antonio Maroso.
A reunião contará com o

prestigiamento dos de
mais clubes Serra da Ca
pital.

Jornal do Interior, a

força da Comunicação
impressa.

F�"Ou renove a sua
,

assinatura do
"Correio do Povo"

Você e especial para nós .

Dê flores a quem você ama. Decorações ,

de 'igreja e salão, buquês, arranjos, plantas,
ornamentais, com entrega a dcmícüío. Atendímén

to por profissional no ramo.

Casa das Flores
Rua Relnoldo Rau 606 _ Ediftcto Santa Terezmha,

esquina com Rua João PlcMlt.

e
r PERSIA.IS • BOX • ESQ. DE ,ALU.fIIO ....

� , R!o!L!.!!:U��SC� lo. FONE:(0473I7200181 ....

Persianas horizontais e verticais,
box para banheiros,

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

Consulte-nosl Fone 72-0995

Folo Center Ltda.
Agora sob nova direção

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

brinde.

r.:oto Center - Galeria Dom Praacísco - Sala 05

CHE GOU A

CpNCESSIONARIA HONDA, DA REGIÃO. CO
MfmCIO DE MOTOS, ASSISTBNCIA.' TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

�TRE NESTA H O N D A, DA MENEGOTTI
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
, Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia Blt.280)

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul .: SC.

INTERIMOYEIS'
Intermediária de
Imóveis Ltda.

IMÓVEIS A VENDA
474,50m2 próximo da APAE.1 terreno com

1 terreno com 330m2, próximo da SCAR.

1 terreno c/2.500m2, na rua Ângelo Rubini,
frente para asfalto.

1 casa de fino acabamento, em alvenaria,
próximo ao Riachuelo.
2 chácaras em Três Rios do Norte, com vá-'
rias benfeitorias.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ÍNFc;>RMATIVO ROTÁRIOCompre seus materials de construção na

.' O, Quatro-Meia-Cinc'o,
. : . , uTrazendo Esperanças"LajeArte

-' .

Male'riais de construção e telhas coloniais díreto dâ Cerâmica-Vila Rica:

Aquecedor Solar
.

da Funilaria Jaraguá.

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

"PÚLlO PLUS" EM DESTAQUE

Nos países em dssenvolvímento, uma de cada

250 crianças ßstª' condenada à paralisia provoca
da pela políomíelíte, e_nquanto qUE:!.milhares de
outras são vitimadas por enfermídades infeccio- .

· sas que podem ser .prevenid�s medíante a vacina-

cão.'. ., '" .

Para cooperar na solução desse ç�ise mundial,
o Rotary lançará em Julho do corrente ano a cam

penha de .ímunização maís ambiciosa de sua his

tória, para a qual pretende-se angariar US$ 120

milhões. Livrar o mundo da poliomielite até o ano

2005 (centenário: do Rotary) é o objetivo, mas por
que o controle dessa enfermidade é apenas um

dos fatores .na luta para a melhoria das condições.
de saúde 'da população infantil, o nome Programa
Pólio 2005 foi recentemente modificado e passa
rá a ser conhecido como "Pólio Plus _ para Imu
nizar Todas as Críenças do Mundo", 'que ademais,
será o lema da supracitada campanha de três anos

de duração.
.

.

Dada a prioridade do programa Pólio Plus. os
clubes deveriam iniciar' os trabalhos sem perda
de tempo, incentivando os Interact e Rotaract
Clubs a participar da campanha.

. Temei o me.lher e um bom PI�'Ço.
.,

, Rua Expedicionário AntOnio Carlos. Ferreira 850 .... Fones 72-1011.

12-233� e 72-1292 _ Jaraguá do SuLSC.

UM ANO A SER LEMBRADO

Em 191.0-11 foi realizado a primeira conven

ção do Rotary e Paul P. Harris foi eleito presiden
te da então recém-formada Associação Nacional
de Rotary Clubs. Chesley Perry foi eleito primei
ro secretário. Os objetivos origtnaís . do Rotary
foram estabelecidos durante essa convenção. O'
primeiro Rotary Club fora dos Estados Unidos foi
fundado em Winnipeg, Manítoba, Canadá, tendo
sido admitido ao Rotary no ano seguinte.

UMA LIÇÃO DE CARTOGRAFIA
,

No mapa de nossa comunidade troque por
"3a. Avenida" QS nomes de todas as ruas, estra
das e avenidas. Para Os rotarianos, a Terceira Ave
nida _ 'serviços fi Comunidade _ abranze toda a

.'

comunidade. Em 'cada esquina há uma chance de
· servir, por isso, dírí ia com cuidado para seu pró-
· prio bem e o de todos de nossa comunidade.

E, não se esqueça ... no centro comercial à 3a.
Avenida desemboca na 2�.· Avenida. Agora sim,
nosso mapa está completo. .

(Da Comissão Distrital de Rei. Públicas, 1986-87)'

O...........esfjnoBRodalllrradl....

EBESC Q._ • FRIG·ORiFICO GUMZ· S. AI
Produzindo aUmentos com' quaUdade e higiene
desde 1945.
Fr1gor1fico _ Supermercado e Fábrica de Rações.

Mecânica .. TIBERIO
� .:�. -:' ".. : _"

.' Ltda.Oficina
Rua Leopuldo Malhelro Do 67 _ Fone 7��.1059 _ Jaraguá do .Sul _ SC.

Serviços de latana, pintura. polímentas � todas as linhas de carros-panseio
..

.

r' .. -!.. �'

Mg�ores à base de troca -õo� .garantia de 20.000 km .

. 1 th .... .':- ..

,
_

.. ;;. ',; ..�' I,
� j. .r '

Retific� de �t����\ �ulagem, revi sões��. d���is serviços'etI�Cializados
..

:i.-
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Relojoaria AV'ENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

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

RELOJOARIA AVÉNIDA

Na Marechal e na Ge*,lio Vargas

Funilaria J araguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores 8

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

V iação Canarinho Ltda.
o transporte carinhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

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

Jaraguá do Sul SC.

TUBO DE POLIET1LENO
(MANGUEIRA PRETA)

TUBOS SANTA HELENA LTDA.

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

ESCR1TÓRIO: RUII CEL. PROCÓPIO GOMeS. 99 - FONE (0473) 72,0066

JA,RAGUÁ 00 SUL- SC

Foto L O s s
Fotografias _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

Marechall Deodoro 302 Fone 72-0181

UA Histór!a de nossa gente nlo pode ftear só na saudade"

CONFIRi\ A HISTÓRIA ... Barão de Itapoeu

.••HA 40 ANOS
Futebol sempre foi atração. Em

pesquisa pretérita noticiamos um jogo
entre a S.D. Acaraí e o E.C. Riachuelo,
de Joínvílle. Partida difícil, dizia-se,
mas que acabou com um empate de
Ixt.
_- Baependi e Acarai sempre foram

grandes rivais e o primeiro clássico da

cidade realizava-se no dia 26 de maio
de 1946, na praça do Acaraí. Os qua
dros: AA Baependí _ Silveira, Lucín

do, Frutuoso," Nunes, Balock. Mario,
Antonio, Lourenço, Amadeu,· Batista,
Manoel (Patrício). S. D. Acaraí _ Amo,
Niquinho, Kraúse, Maba, Girolla, Stahl,
Justino. JOãozinho, Amandos, (Victor),
(Arí) e Elpídio. O jogo estava equili
brado, apitado pelo árbitro Elias Smeha
do D. Pedro, de Corupá. A vitória' sor

riu, contudo para o Acarai, pelo esco

re de 2xO. Na preliminar jogavam os

aspirantes do Acarai e do Baependi,
vencendo o clube "azurra" , pela ele

vada contagem de 6 a 2. E o "tempo
'quente" se transformou numa partida
'tranqüila e de franca camaradagem
"que esperamos continue para a eleva

ção do esporte bretão", foi o que co

mentou a imprensa.
_- Ainda no dia 26-05-46 os Expe
dicionários faziam a sua festa. Naque
le domingo no campo da A.A. Baepen
di, ofereciam urna churrascada às au

toridades, amigos e diretores do "Cor

reio do Povo", de coníraternízação en

tre os "pracinhas", autoridades, povo e

imprensa. Uma deÍegação de Corupá
também se fazia presente, chefiada pe
lo Sgto. Scheíbel. O Sargento Haroldo
Schneider usava da palavra em nome

dos demais, agradecendo as autorida
des e ao "Correio do Povo", amigo nú
mero um dos expedicionários (sic), re

ferindo-se, ainda, aos camaradas mortos
na Itália. Artur Müller agradeceu a ho

menagem, "especialmente no que se

referira o orador sobre esta folha, e

havemos de erigir em uma das princi
pais praças de nossa cidade um marco

que relembre eternamente o feito e 9S
nomes dos que lutaram pela vitória das '

Nações Unidas".
'

zembro (Natal); 26 de Dezembro (29
Dia de Natal); Segunda-feira de páscoa
e Segunda-feira de Pentecostes". Bram

ao todo nove (9) e esta lei era repu
blicada .no dia ,13 de maio de 1956. Is
to provocou uma enorme confusão com

o art. 11, da Lei n? 605 que dizia: "Art.
11 São feriados civis os declarados em

lei Pederal. São feriados relígiosos 0S

dias de guarda, .declarados em lei mu

nicipal, de acôrdo com a tradição local
e em número não superíor a quatro
(grifamos), neste incluída a Sexta-feira
da Paixão": Como os Vereadores não
estivessem afim de mexer nos dias de

guarda religiosos e na tradição, deixa
vam para a população escolher o seu

próprio día de guarda e a tradição. As-
, sim acontecia que metade da cidade fé
chava num dia e, no outro, a outra me
tade fechava para guardar o dia de sua

devoção. Coisas que só os legisladores
sabem explicar! Vereador pra que, né?

.,.HA 20 ANOS
�_ Heinz Mahnke, Presidente do
C.A. Baependi e Eugênio' Vietor
Schmöckel, Presidente do Conselho
Deliberativo, convocavam Assembléia
Geral para a aprovação das contas da
diretoria do exercício de 1965 e elei

ção dos membros do Conselho Delíbe
ratíve para o biênio-1966/1967.
-- J.C.P. publicava suas curiosida
des: "Perguntaram à De Gasperi um

dia: _ Que diferença há entre um ho
mem de Estado e um político? O ilustre
estadista italiano respondeu: "O homem
de Estado é um político que se põe a

serviço do país; o político é um homem
de Estado que põe o país a seu próprio
serviço". Dá pra pensar, hein!?

..•HA 10 ANOS
O Governador Konder Reis pre

sidia a inauguração em Curitibanos da
instalação do sistema DDD, quando da
abertura da 3a. Feira Catarinense de
Temeiros.
-,_ De Itaocara-R! o Dr. Carlinhos:
"Fundado pelo esforç-o e idealismo de
Artur Müller, com a inestimável cola-',
boração de Venâncio da Silva Porto,'
nasceu o "Correio do Povo" em 10 de'
maio de 1919, para testemunhar a his
tória do município catarinense de Ja
raguá do Sul e lutar pelos anseios de
seu povo bom e progressista. Hoje, pas
sados 57 anos de vida editorial, apre
senta o excelente jornal como um au

têntico definidor do interesse público
da comunidade a que serve. E não po
deria discrepar dessa linha de condu
ta, que é marca inalienável dos Schmö
ekel, armadores do barco e timoneiros
de seu destinei. Jaraguá do Sul, a capí
tal sul americana do motor e do cha
péu, é grande pelo trabalho e pela ca

pacidade de seus filhos. "Correio do
Povo" é grande pela grandeza do Dr.
Eu-gênio Victor Schmöckel. Parabéns
ao Dr. Eugênio, extensivos à D. Bru
nhilde, à D, Yvonne Alice e Dr. Anto
nio José Gonçalves. Um abraço de feli
citações aos anônimos gráficos e jor
nalistas que ajudam os Schmöckel é'

afirmar sua terra, dentro e além fron ...

teiras".

...HA 30 ANOS

-- O Prefeito Waldemar Grubba
enviava projeto de Lei que dispunha
sobre os feriados municipais, A Câma
ra Municipal examinou, discutiu à luz
da Lei Federal n? 605, de 5 de janeiro
de 1949, que dispunha sobre o repou-

"

so semanal remunerado e o pagamen
to de .saléríos de dias feriados civis e

religiosos. A Câmara debateu é a maio-
'

ria votou o projeto e.o Prefeito sancio
nava a Lei n? 77, de 4 de Novembro de
1950, cujo artigo 1<1 dizia o seguinte:
"Art. 1 \>

_ São considerados feriados
municipais para os efeitos do art. 11,
da Lei. n? 605, de 5 de janeiro de 1950,
os seguintes dias: Sexta-feira Santa
(variável); Ascenção do Senhor (40 días
depois da Páscoa); Corpus Cristo (H
dias depois de Pentecostes]: 25 de Ju
lho (Dia do Colono); 15 de Agosto (As
cençã"o de Nossa Senhora); 25 de De-

,;m:
1
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Elelrônica .

MEND0NCA'
ASSISTENCIA TV, VIDEO CASSETE E

VIDEO GAME
Posto autorizado video game Dactar � Dismac•.

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

Jaraguá do Sul.

r :....

, i
r

I FURGÖES, FURG6ES ISOT:eRMICOS E FRIGORIFICOS' ,
.

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-W77
o homem �e a mulher de bom gosto encon

tram sempre Ü' melhor em calçados, tênis,. con
fecções e calças US.;TOP. A mamãe e a noiva tam
bém têm completa linha de artigos infantis e en-

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

Aproveite 'as promoções especias e visita a

.� ....

. '
.

.

Av. Mal. Deodoro 491-....: Fone 72-0648 _ Ja-râguá
do Sul e a _ -r

H·urda,dos ,e"{ Confecções AB'
'" �,' ".,. Rua 28"d�',A;gosto, 2171 _ fone 13-,0363: .;'...

, '

"

,Guaramirim .

,<' • .sóllcite· a Visita das nossas vendedoras.:
; ," ' ..

'

7'"' .," •

.)f éspecit!!iJqde este!
/;::::-��G') nas mãos dê um

profissional
POLIMENTOS

.......... Lavagem, limpeza de
r tetos' e estofamentos.�- -

.

.......

- MARSCHALL POLIMENTOS

�
",.... �

NÓS temos·tudo· .

·

para a rádar-a todos.
'. Ven a conhecer .'

,

'a .Iinha 'Chevrolet�'86.'
Conheça a linha Chevrolet 86, a mais completa do mercado.

,

N6a temos o carro que você necessita para preencher as suas eXigênciaS.
SejaMonza, Caravan, Opala, Diplomata, Chevette ou Marajó; você val sair de nossa loja com·o -que existe de melhor,

Vel)ha verde pérto as novidade§ e vantagens dlISta.:nova linha. "

:. '.' r-

_ " N6Stérnos'j)lanos de pagamento'e financiaméntq facilitados para vocêaclquirir (> seu ChevroleUl6.
'

� ��i;é,-"'--_ '. 'o :' '.�>- ,�','" ..

, Emmendörfer Comér'cro "d'e::·VéICulos Ltda. -c,, '�"
. .,; ,AY. MlIl. o"'odOr?is-S7 - FoneS'72.06:5,5<'e: 72·0060 - ,J'j'.�,guá do Sul·S,C, c'v,�r;,

,',., "

,
,,'

, --

--

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227
,

, Jaraguá do SuIl'SC

COMERCIAi í FLORIANJ ,;�' 'i.'

Máquinas e' Equipamentos para Escrítôríos
.

.'
..

Temos à dísposjção: Assistência técnica' de. má- s -,

quinas de . escrítórío em_:geral,. relógio-ponto, al,l-", i�
•

tentíeadora Burroughs -e caixa registradora.. ': -":, /, ..'
Toda linha dé-oalculadora. -SHARP e DISMAG, '

"

máquinas de escrever Olivetti novas e usadas,
máquina- de escrever eletrônica DISMAC-OLYM-'

,

PIA OAT 1200 'com memória e escrita, conjuga- .

da" móveis para, escrítöríoa 'é c acessórios para
níáqúinas- em', geral, :� .'

.

,," +, ,

;, ,i Consulte-nos .pelo Fone 72-:'14'92: ou 'na Rua r , 'Ve2_' ., .

. �ançio da, Sllv.� P9rtQ, 3q�. - �a'I:.aguá do Sul �·.S,ç_;,,!;, : .

;�_-r::' -.
"(.

.�.

,"-.- •

"'. -;_:.
-"

• ; .. ,;. _ "":'.f�'� .��
.

.
. :

.� ....
_

..> ,_', �r.
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Handebol movimenla escolares em -Jaraouá e G'uaramirim Baependi el�oe o no�o> Cons�lho
Loreno .Marcatto, Antönte
Zimmermann; Bertoldo Kli..

'

tzke, Arno Henschel, Al
fredo Leitholdt, Sigolf
Schünke. Haroldo Ristow
e Raíner Wíele.

A Dívísãó de Educação
Fisica e Desportos da. 19a.
Ucre vem realizando des
de ontem, em Jaraguá do
Sul e Guaramírím, a fase
classificatória dos VII Jo

gos Escolares Regionais,
categorias infantil, nos Gi
násios de Esportes .Artur
Müller e Rodolfõ Jahn,

respectivamente. Em Jara
guá do Sul, 'competem os

educandários ligados - às

Supervisorias Locais de
Educação 01 e 04, que são
o Abdón Batista, Heleodo
ro Borges. e Centro Educa
cional Evangélico, Teresa
Ramos, São Luís, Roland'
Dornbusch, Euclides da
Cunha. Giardini Luiz Len
zi, José Duarte Magalhães
e Holando Gonçalves.

Em Guaremírlm, as Su
pervisorias 02 e 03, com

ábrangêncía sobre os UlU

nicípios de' Guaramirim,
Massaranduba e Schroe
der. Lá, estão competindo
os seguintes estabeleci
mentos: Prefeito Lauro
Zimmermann .Míguel Cou
to, São José, General Ron
don e Almirante Taman-,
daré. Nos jogos 'que estão
sendo realizados' em Jara
guá do Sul. classificam-se
quatro escolas por catego
ria, ao passo que em Gua-

o Clube Atlético .Bae

pendi, em assembléia or
dinária realízada no final
de março. elegeu a nova.

diretoria do Conselho De
liberativo. A presidência
ficou com Nelsio Henn,
vice-presidente João Ba
tista Prim, 1<1 secretário Ni
valdo Petri e 'l!' secretário
Sido Doering. São conse-:

lheiros efetivos Mauro
Koch, Álvaro Mann, Raul
Dríessen, Luiz A Opper
mann, Álvaro L. Demeter
ko, Amo Valle, Hamilton
Garcia. Joãe 'G. Rudolf,
Nélson Tarnawski, REma
to Trapp, Vicente Doníní,
Waldeburg Hinsching, Lin
coln Ristow, Vendelino
Titz, Wilmar Ulrich e Er
mes Kuchenbecker; conse

lheiros suplentes _ Wal
mor Poch, Antônio P. de
Andrade, Alidor Lueders,
Humberto Wolf e Pedro
Donini; ex-presidentes _

Murillo Barreto de Azeve
do, Octacílío Pedro Ramos,

ramírím, duas escolas, da
do o número de partící
pantes das, chaves.

A fase final dos Jogos
Escolares Regionais de
handebol, acontecerão nos

dias 20 e 21 de junho, no
Ginásio'Artur Müller. No
mês de agosto, segundo
Waldir Giese, Chefe da
Difid, acontecerão os Jo
gos Escolares de Volibol
e em outubro/novembro.
de basquete, no. mesmo

sistema atual.

FUTEBOL SU1ÇO
A segunda rodada do

VI Torneio interno de Fu-'
tebol Suíço do Baependí,
Troféu Arno' Henschél,
apresentou no sábado ÖS'
resultados Moitas '7xO Lu-'
limar, Banco do Brasil 2:&+
Misto Quente, Beira Rio
WxO Kaia (que foi des

classificado), Zeppelin txt
Jaraguá Fabril, Arsepum
Ox2 Pinguela e Cantareíra
Ox2 Tricolor. Neste sábado

jogarão a partir das 14 ho-.
ras _ Cantareira x Pingue
Ia, Arsepum x Zeppelin e

J. Fabril x Tricolor. pela,
Chave Azul, e. pela Cha
ve Branca _ Misto Ouente
x Beira Rio, Lulímar x

Quarentões, Banco do Bra
sil x Moitas.

Cornélia e Ademir na Olimpíada dos
Imigrantes descendência de seus an

tepassados.
A Olimpíada iniciou-se

O atletismo de Jaraguá ontem, dia 13, encerran
do Sul está em São Paulo, do-se no domingo. no Par
para participar da Olim- que Ibirapuera. Cornélia e

píada dos Imigrantes, ínte- Ademir, atletas da Dalce
grando a seleção repre- lis/Divisão Municípal de
sentativa da Alemanha Esportes, foram à capital
Ocidental. através dos atle- paulista com o técnico Jo
tas Cornélia Holzinger e sé Augusto Caglíoní. Pa
Ademir Roesler, que com- ra esta competição foram
petem nos 400m c/barrei- convocados os melhores
ras e 400m rasos. A Olim- atletas do Brasil para re

píada, organizada e patro- presentarem seus países de
cinada pela federação origem e como detalhe, a

Paulista de Atletismo, com equípe da Alemanha Oci-
,supervisão da Confedera- dental competirá com as

ção Brasileira de Atletís- camisetas com o logotipo
mo, reúne os melhores Dalcelis _ A Rota da Ma
atletas do país, que re- lha, empresa que patrocí
presentam os diferentes na o atletismo jaraguaen
países, de acordo com a se.

,

Definida
claSSificação

da Segundona Regionais levam d,irioentes,à Capital
Com a partida isolada

entre Aliança e Vitória,
que não ínterferírá na

classificação final, será en

cerrado neste domingo o

segundo turno do Campeo
nato da 2a. Divisão da Li

ga Jaraguaense de Fute
bol. No domingo passado
pela Chave Ar os resulta-

�����: ��:�e :�:taa�;i� LJFS realiza certames simultâneos
rantes) e Avaí 3x2 Guara- A Liga Jaraguaense de
ní (WxO); pela Chave Bi .Putebol de Salão abriu noVitória 3x1 Aliança, Mal- dia 6 o returno do Can
vice 2xO São Luís (1xO) e

peonato Citadino Adulto e
Francisco de Paula Ox3 iniciou o certame Infan
América (2xO). Após esta til, assim como o Juvenil,rodada já se conhece as no domingo. Na sexta
quatro equipes finalistas, feira, nó Adulto, Juventustanto nos titulares como Ox12 Urbano e Jaraguá Fa-:
nos aspirantes. bril 3x2 Rio Molha e. no
"Na Chave A, com 11 Infantil, Urbano 4x2 Bei
pontos está o Alvorada e

ra Rio e Jaraguá Eabril
com 10 pontos. o Guarani 6x2 Juventus. No domingo,e o Grêmio ,Garibaldi. A

pelo certame juvenil Ur
vaga ficou pera o Garibal- bano 1x3 Rio Molha e Mó
di, que teve maior núme-

veis Weber OxlO Mirtes.
ro de vitórias. Entre .os as- Na .terça-Ieira (dia 10)pirantes classificaram-se o

e ontem (dia 13), houve-
Garibaldi e o Avaí de Gua-

ram rodadas no Adulto e
ramirim. Já pela Chave B,
Malvice classificou-so co-' Infantil e neste dom'ngo

.día 15, no Ginásio' Artur
mo única equipe invicta
até agora, com 18 pontos,
seguida pelo América com

14. O Malvice e o Alian
ça lograram a classifica
ção entre os aspírantes,
nesta chave.
,A fase final da Segun
dona inicia-se no dia 22 e

,esta semana foram acer

tadas a fórmula de dispu
tas e os detalhes da deci
são, assim como os locais
de realização. A finalíssi
ma está marcada para o

C.A. Baependí.
'

o ,Secretário Municipal
de Esportes, Balduíno Rau
lino, acompanhado de Raul

Rodrigues, Chefe da Divi
são Municipal de Esportes,
estiveram na quinta-feira
em Florianópolis, tratando
na Coordenadoria de Des

portos/Secretaria de Cul
tura, Esporte e Turismo

no Estado. detalhes técni
cos e financeiros acerca

da realização, no mês de

agosto, dos Jogos Regio
riais e, na Secretaria da

Educação, sobre a paralí
zação das aulas dos esta
belecimentos de ensino que
vierem a ser requisitados
para' servirem de aloja
mentos aos atletas.

Rodrigues entregou a COO"
.

o registro de transferên
cia de atletas da CME de

Araquart para Jaraguá
do Sul. São eles o Focki
nha, no futebol de salão
e a Angelita, no volibol
feminino. Independente
deste trabalho, Raul Rodrí-.
gues informou que a DME
está organizando as com

petições esportivas que se

desenrolarão durante a

Semana de Jaraguá. no

próximo mês, dentre as

, quaís provas de pedestria
nismo. o Campeonato Mu
nicipal de Bocha (dentro
das regras oficiais) e par
tida de futebol, entre o'

selecionado local contra

provavelmente o Blume-
nau EC.

.

Müller, 9h _ Urbano x Mó
veis Weber e lOh _ Rio
Molha x Mirtes, pelo cam

peonato Juvenil. Na pró
xima semana, a progra
mação será esta: dia 17 _

18h30 _ Beira Rio x Mir
teso 19h15 .; Juventus x

Urbano (infantil), 20h _

Juventus x Rio Molha e

21h15 _ Mírtes x Jaraguá
Fabril (adulto); dia 20,
sexta-feira, nos mesmos
horários, Juventus x Bei
Ta Rio e Jaraguá Fabril x
Mirtes (infantil) e Rio Mo
lha x Urbano e Mírteg x

Juventus, no adulto. E .día
22, pelo Juvenil. Mirtes x

. Urbano e Rio Molha x Mó
veis Weber.

Na oportunidade, Raul

Weg é campeã do ciclismo sesiano
O Centro de Atividades

do Sesi e o Conselho Des
portivo Sesiano, realiza
Iam na manhã de domin
go dia 8, e Prova Ciclísti
ca "Dia da Indústria", en

tre funcionários de empre
sas inscritas no Conselho.
Cumprido o percurso esta
belecido nó circuito das
ruas Ferdinando Pradi, Do
mingos da Nova, Procó

pio Gomes de Oliveira e

Barão do Rio Branco, o

primeiro colocado foi
Waldir Hornburg (Weg),
2. Wanderlei Zocatelli

(Weg), 3. Leonardo Gon

çalves (Marcatto), 4. Gil
son da Silva (Marisol), 5.
Evaldo Caní (Marcatto), 6.
Clodir Mafra (Met. Trapp),
,., João de Ávila (Weg
Máquinas), 8. Waldir dos
Santos (Marcatto], 9. Al
cides Furlan (Menegotti) e

109 colocado, Jaime Sidnei

Papp (Confecções Dalila).

CLÁSSICOS DEFINIRÃO O CAMPEÄ.o DO TORNEIO
D. Pedro não saíram do

ompate a. 1 gol. Com tas

resultados. o XV assumiu
a liderança, com 8 pontos,
seguido pelo Cruz de Mal
ta com 7, Botafogo 4 e D.
Pedro'Q,r'i1pönto,

A decisão do Torneio
"Alberto Taranto", qua
drangular patrocinado pe
las Ligas Jaraguaense de
Putebol e Corupaense de

Desportos, acontecerá nes

te domingo, nos clássicos
marcados para os Estádios
Eurico Duwe e Willy Cer-'
mano Gessner. Na rodada
anterior, disputada 'día 8,
o xv de Novembro der
rotou o Cruz de Malta, 1
.a O, enquanto Botafogo e

Por equipe, o primeiro
lugar coube a Weg, apa
recendo a Marcatto em

segundo e a Marisol na

terceira colocação.
O Torneio vai ser deci

dido nos clásssicoj, envol
vendo Cruz de Malta e

Botafogo e, D. Pedro x XV
de Novembro, amanhã à
tarde.

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
LIXEDlAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS KlOS ITAPOCU E JARAGUÁ
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.15 anotações deJláviaJlise' R�atír:l· ,nela D diaäüsrre.e lia :

siÍflaçãô HabltàtiDI�
o candidato a 20vernador pelo POT, Acácio Ber

nardes, virá aJa�guá do Sul naquarta-feíra, pa,ril c�m
tactos políticos com os díretóríos e "Comissões execu

tívas provísónas do partido, da' régÜfci, _ in��u:sive'
-

de'
JQinvill�. ,A noite, marcará presença o senador Jaison
Barreto e o encontro será encerrado cómum' jarit-ar,
nas dependências do Beira Rio..

,

,-

-

_

-

O Partido da Frente li
beral, que' na região tem'
Décio Piazera candidato a

deputado estadual. acredí
tudo firme na sua eleí
çlo,' definiu Wilson'Klei- -

ntlbing e Fernando -- Mar- '
condes de Mattolf, para

concorrerem a governa
dor e vice.

-

O candidato
a vice, já residiu em Ja-
"raguã dó Sul e é filho do
patrono ido Fórum local, o
Desembargador .Joã,o Tho
maz Marcondes de 'Mattos.'

Nélson Welekin, candidato ao Senado
-

pelo PMDB,
empreendeu esta semana' visita a todos os municípios
do Vale do Itapocu. estabelecendo contactos com .as

lideranças locais. Veio agradecer os votos que rece-,

beu nas prévias e esquematizar a sua campanha na re

gião. Na terça-feira, contactou com membros do Di
retório de Jaraguá do;Sul, com os qúaís almoçou.

Lideranças politicas de afastar-se. gradativamente
Massaranduba estão

-

es- das.' ações politicas. ó
-

que,
tranhando o silêncio e" a aliás, já. tem 'd��laradQ,
ausência do .ex-preteíto decepcíonádu .

_ que _

-

está
- Dävío Leu, nos aconteci- com alguns 'aconteoímen
mentos 'poütícos, "Cemen- .tos a ,n1vel�municiRal, mí
ta-se que DAvio' poderá

'

crorregtonal é nactônal.
.,

A nível local, o PDS, comandado 'por Udo Wag-.
.ner, coloca em ação o plano de trabalho ,de estrutura

.: Çã9 Interna e de organização, visando,' príncípaímente
-�

as eleições de novembro. O partido já definiu seus
candidatos ao governo do Estado, saindo com dois no

mes bastante estranhos para o vocabulárto popular:
Amilcar Gezaníga a .governadcr e, Cairo, Hack a vice-

,. governador:' .

"

,,'
,

'

'

.,' .. _':' �- _

'

.

'

Algumas lideranças de sa pública. Um manifesto
Santa Luzia. estão se solí- dos líderes destaca as vir
darizando com o sr. Val- tudes e predicados de To
dir Tomelin, que, mesmo mel1n e critica algumas"
Integrante do PMDB, está "mediocridades" que po
sendo vitima de desconsí- luem a admínístração mu

deração por parle daque- níeípal, Sem citar nomes.:

les que manipulam a coi-
,

Foi realizado nos dias 07 e< 08 de junh9, no muni�
" 'cípio de Corupá, um acampainento distÍital, com a- pâr
ticipação do:· Grupo_ Escoteiro Jacoritaba, 9-e nossß. ci
dade e o Grupo Leã(') Deho_n, de Corupá. O G;IJlPO Ja·
corita-ba participou çom sua alcatéia de lobinhos e as

tropas de escoteiros, escoteiras e sêniors, tendo sido

.destaqlie em muitas ,atividades.
- -

Em apenas cinco 'meses 33.219.788,87, ,'contra Cz$
.:.. janeil�o a maio _ o mu- 8.099.055,35 -em maio do

nlcipl0 de Jal'aguá do Sul ano passado, representan-'
_: arrecadoú aos cofres esta- do um 'crescimento de

duais, em ICM e outros; 310,16%,' ou seja, um su-

tributos, Cz$ . . . . . pei.-ávit de Cz$ .

ti7.441.611,79. Em: maio, 25.120.733;52�:e -grana prá
foram - arrecadados 'Cz$ dedéu.

-

De coc}telra: Com.enta-se, à boca pequena" qu,e
--certo prefeito pedessista 'da região poderá bande��-se
para' o PMDB, após novembro. Recentemente conse�

gu,iu' a nomeação do filho para a di-reção éni órgão de

segundo escalão no m:unicípio. Pelas internas, diz-se
que em troca dE' apoio a candidato a deputado, que não
Paulo Roberto Bäuer, que é da microrregião. Seria ver-

'dade?

!

!:

ANTES DE TOMAR, UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECISÄO INTELIGENTE.
/.'�! ,.

,�,",.'.-
.

,; -,��fé, ,S'-I.S-$ E

o Grupo _- de Trabalho
constituído pela Associa
ção Comercial e Industríal
de Jaraguá_ do SU:., para a

realização de um levanta
mento e

-

estudo de alter
nativas para o problema
habitacional, entregou es

ta semana o relatório fi
nal, retratando a real si
tuação da falta de mora
dias no município, que tem
trazido implicações para a

própria expansão da in
dústria e do comércio,
assim como para a instala-
ção de novas .empresas. A, pesquisa do Grupo de
A pesquisa. abrangeu a Trabalho, mostra a situa-'

cerca de 75% das pessoas cão da mão-de-obra. Ana

empregadas 'em Jaraguá lisando o universo das 42 , CONCLUSÃO E
do Sul. Do total de empre- empresas com maior nú- CONSEQOONCIAS
gados casados, 1.426 não mero de empregados, no -

O relatório foi apresen
possuem casa própria, sen- ano de 1982 estavam re- tado pelo próprio coorde
do que 596 (42%) residem gístrados . í 1.862 funeío- nadar, Euclides Bramen
no centro da cidade, 244 näríos � em 1985, 14.364 doerfer. Ele conclui que
(17%) no Ri0 Cerro,' 122 [maís 21 por cento], Neste se uma atenção imediata
(8,5%), na região da Brasí- ano, pesquisando as 15 das autoridades, empresa
lia/Chico de Paula e no maiores empresas de Jara- rios, politicas e população
(7,7%): na

:

tua Joínvillé. guci do Sul, tem-se esta si- em geral não for dispen
pata. citar apenas os prin- tuação: em. OI. de janeiro sada à situação. as conse-

cipaís, Do-total de - 15.147 -� em. 30 de abríl, qüêncías que advirão po- .

1.426,835'tem casa- Aluga" -16.260; com aumento efe-' derão ser: diminuição do
da, 214 moram com 0S tivo de 1.113, ou seja, crescimento aconomicc,
pais e parentes, 296 em maís 7,3 por- cento, isto transferência de empresas
apartamentos alugados e em apenas' quatro meses, para outros mumerpios,
81 em .outras .dependên- somada a força· de traba- ,exploração comercial ne
elas dos quaís 813 rece- .lho de quinze empresas. gativa de aluguéis e na
bem até' cinco salários- E flagrante a necessída- comercialização de imó-
mínimos por mês. de de mão-de-obra' em to- veis, surgimento de fave-
O relatório mostra, que dos.os sentidos. Se for con- las na periferia da cidade _

L029 'Ilão._" A -pesquísa stçl7r-a;da g.-existê:q.cia.>.,�e e surzímento deIoteamen
igualmente .ebrengem a si- 22 inil empregos em !ata- tos elandestínos nos mor-

-.

tuação da dísponíbílídade guá e um crescimento de ros próximos, com desma-
de casas e terrenos e 15%, deverão ser empre- tamento e poluição.
os números não são nada gadas,· nesta ano, 3.300
animadores. .Em outubro pessoas. concluindo-se que

Por fim, o relatório

do ano passado, num de- haverá necessídads de aponta algumas soluções
terminado dia, não havia aproximadamente mil em-

alternativas a curto pra-

disponibilidade de nenhu- zo, como construção de

ma casa ou apartamento
' , , núcleos pa.bitacionais, pe:

para alugar e no D;lê� de Weg marca a
lo sistema Cohab; constru-

junho em, cl1fsfi), apesar de ..
-

" ,

ç'ão de_ prédios/apartainen-
haver .alg.uma, disponibili.- tos, sistema Inocöop; in·

dade, o valor sofreu um ,Con,'atee para,
centivar empI'eendedores

abrupto crescimento, as-
imobiliários para consfru-

sim como o valor das ca-
•

Ih
. ção de casas e apartamen-

,

.

lU O tos e. ainda, facilitar a
-

sas e apartamentos para .," construção da ca,sa pró-venda e (')s inióveis. para Apria. medio prazo, reverconstrução. Cerca de 250 assisten-
O G b as normas para abertura

rupo de Tra alho tes técnicos, vindos de to- de loteamentos,
.

definir-sedetectou, na semqna, pas- das as reg'iões do Brasil, .

dI i:lreas prioritari.as para,sa a,· junto é!0 mercado deverão pa,rticl'par, de 13 dresi ênciais e estabelecerimobiliário pesquisado, de a 15 de_ J'ulho, da 8a. Con-
3 e executar programas deapenas - apartamentos pa- venção Nacional de Assis- infra-.estrutura básicas nasra alugar, com os preços tentes Té,-c_nicos _ Cona- .

. areas residenciais paravarian�o de Cz$ 2.000.00 a tee. Realizado bienalmen- ,baixa renda (até 3 sala-Cz$ 3.500,00', assim como te" 0- eV._Qnto', represe,nta
.

)'" nos, "Como abertura de3 casas. com aluguéis en- 'uma opórtunidáde de, ava- mas slstemà de esgotos,tre Cz$, 800,00 a Cz$ li,aça-o, do trabalho e tam- '1
' -'

OPJ UmlQ-açao pública, rede2.200,9·� ara'venda, exis- 'be'm- u"ma' co'nfraterniz_a-- cl
'

e· água e pavimentação.
'

tlam na_ data -da pesquisa -ção entre todos, Os assis· A t· d'
. , par Ir a divulgação5 apartamentos" com pre- tentes te'cnl'cos da W,ego d It"o re a ono, a' Associaçãoços variando - entre Cz$ A Conatec deste ano re- Comercial constituiu novo200:000,00 a Cz$ veste'-se dé sl'ngular l'm- G d T b Ih400000 rupo e ra a o para.

. ,00, e mais 16 ça- portância, por realizar-se manter contacto Com assas, com preços entre Cz$ justamente no ano do ju- autoriclades municipais,130.000,00 a Cz$ bileu de p:(ata da Weg. E para estabelecer um en-1�500.000,00. a' a,ssistência técnica re� trosamento e buscar a so.
Quanto a terrenos, a dis- preSenta, ná· história da 'lução mais adequada pil.-fa·ponibilidade:é também hâi-- -:&npre,sa, Um, dos-'motivos, o, pro,�lema habitacional

xa, mas os PI'�ÇOS são di- dó suceso alcançado a ni-
.

de' Ja'raguá _ do Su.Í, que é-,
tos, v'ariáv�is de acordo vel, nadonál e internacio- grave, como mostram os
com, as suas lo.'.calizarões, naL 'I d'l' nume-ros re:v:e a os.

De outubro a maio, os pre
ços dispararam, passando
de uma média de Cz$
18.000,00 para maís de
Cz$ 30.000,@0 nos lotea
mentos populares.

-

Segun
do a pesquisa. a maior
valorização nos imóveis
existentes para venda lo
caliza-se na Vila Nova, va
riando entre Cz$ 65 a

Cz$ 80.000,00 cada lote.

pregos. Outro fatá .ímpor
tente refere-se ,a \ constru
ção civil, haja vísta que,
com base nos dados da.
Prefeitura, observa-se que
a construção resídencíaí
tem se mantido igual, se

comparado com o todo,
porém, nota-se a redução
significativa. no habíte-sa
comparando com a área lí
cenciada em 1985. Isto

.

quer dizer qus as residên
cias em construção não
estão sendo' concluídas no

volume do licenciamento
solicitado junto a munici
palidade.

SITUAÇÃO DA MÄO-DE
OBRA
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