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Capital Sul. Amerlesna do
Chapéu

O,urval: audiências
_' .,0 prefeito Durval Vasel
retornou satisfeito de Bra
sília, ante a possibilidade
de atendimento aos vários
pleitos formulados pelo
Município, junto aos Mi
nistérios. Na audiência
com o ministro Iris Re
zende, da Agricultura,
Durval ratificou o pedido
da patrulha agrícola me

canizada, qua poderá ser

atendido isoladamente nas

próximas semanas ou atra
vés do pacote global do
Ministério, que objetiva
contemplar os múnícípíos
brasileiros com máquinas
e equipamentos desta na

tureza. Na Secretaria Es
pecial de Ação Comuni
tária, com o títular Dr.
Anibal Teixeira, o Chefe

do, Executivo Municipal
encaminhou uma série de
solicitações, no valer total
de Cz$ 2.420.000,00, à sa-

JARAGUÁ DO SUL -- CIDADE SfMBOLO DA FAMluA JOURDAN

em Brasília foram proveUosas Comarca recadastrou 38 mil el,eitores'
ber: compra de livros ,e

materiais para três biblio
tecas Cz$ 60.000,00, refor
mas de escolas primárias
Cz$ 30.000,00, 21 hortas
escolares, 16 quadras po
livalentes Cz$ 1.280.000,00,
saneamento Cz$ .

240.000,09, equípamentos
para a creche da Barra do
Rio Cerro Cz$ 50.000,00,
compra de agasalhos para
dez comunidades Cz$ ..

200.000,00 e construção de
cinco postos de saúde mu

nicipais Cz$ 350.000,00.
Junto a Empresa Brasi

leira de Transporteg Urba
nos (EBTlJ), ao Dr. Telmo
Magadan, foi - re-ratífíca
da a reivindicação dos
projetos qUe visam a ob
tenção de recursos finan
ceiros destinados a pavi
mentação de vias urbanas.
O Prefeito recebeu infor
mação de que poderá ha-

ESPosição de Canários abre-se hoje
A Sociedade Jaraguaen

se de Canarícultura e Or

nitologia, inaugura às 19
horas deste sábado, no ar

mazém da Rede Ferroviá
ria Federal, na Getúlio
Vargas, a VII Exposição
Regional de Canários de
Cor e Porte, que estará
aberta à visitação públi
ca de 22 a 29 do corren

te, das 9 às 19 horas (sá
bados e domingos) e das
14 às 20 horas (segunda
à sexta-freira). Como atra
ções simultâneas, peixes
ornamentais, aves orna

mentais e floricultura ..
Segundo o presidente

Lauro Stoinski, a Exposi
ção apresentará aproxima
damente trezentos caná
rios de cor e porte. A So
ciedade Jaraguaense de
Canaricultura e Om.to!c
gia, congrega criadores da
microrregião do Valo do
Itapocu e, também, das c'
dades de São Bento do Sul"
Rio Negrinho e Porto
União. Anualmente, nesta

época, os criadores de ca

nários apresentam o fruto

da sua dedicação no trato
e no zelo dos pássaros, du·
rante o ano de criação,
que vai de P de julho,
terminando no dia 30 de
junho do ano seguinte.
Nesta Exposição serão.

apreesntados os melhores
exemplares de cada cria-:
dor que serão submetidos
a um concurso, para das
sificação dos melhores ca

nrios, dentro de cada pa
drão de cor, que podem
variar até 320 córes dis
tintas. Este ano, a SJCO
apresentará uma atração
especial para a Exposição,
qual seja, uma coleção de

papagaios com maís ele
trinta variedades de raças
e cores, originários das
diversas regiões do país ''3

elo mundo.
Outra atração que se

repetirá este ano é a apre

sentação de aquários, com
grande variedade de poi
xes ornamentais, coorde
nada epla Loja Safari.
Afora isto, flores e plan
tas ornamentals completa
rão o ambíente.

ver novidades a respeito,
se eventualmente a EBTU
conseguir a transferência
de recursos do Finsocial.
Ao ministro das Minas e

Energia, Aureliano Cha

ves, e no Conselho Nacio
nal . do Petróleo, Durval
Vasel pediu a descentra

lização das decisões no

que tange a abertura de
novos postos para venda
de gasolina, óleos e lubrí

íicntes, no sentido de que
elas sejam amparadas por
lei municipal e determina
.da pelo Código de Postu-

ras de cada Município.
------------�-------

FATMA VEM ASSINAR
CONVENIO DIA 30

A Comissão Munici

pal : do Meio-Ambiente,
reunir-se-é no próximo
dia 30, às 19 horas, no
auditório do· Centro

Empresarial de Jaraguá
do Sul. Na ocasião
marcará presença o Su

perintendente da Fun

dação de Amparo à

Tecnologia e ao Meio
Ambiente (Fatma), Jo

sé Márcio Marques Vi

eira, que fará um rela

to sobre a situação do

meio-ambiente no Nor

te do Estado e o traba
lho da Fatma contra a

degradação ambiental.
Naquela data, a Pre

feitura e a Fatma assi

narão convento para
prestação mútua de as

sistência técnica-admi
nistrativa, qua n t o a

preservação do meio

ambíente. Tal convênio
será detalhado à- classe

empresarial, haja vísta

que a partir de então,
toda ampliação ou cons

truções novas de em

presas cujas atividades

sejam consideradas po
tencialmente' causado
ras de degradação aro

bientel. deverão obriga
toriamente requerer o

licenciamento ambien

tal, 'um processo com

várias etapas a serem

cumpridas ..

° recadastramento elei
toral

. foi encerrado ofi
cialmente no domingo, dia
15, em todo o Brasil. A
partir de 15 de setembro
e no máximo até 30 de
outubro, aproximadamen
te 62 milhões de brasilei
ros recadastrados recebe
rão seus novos títulos. Em
Jaraguá do Sul, cerca de
33.000 eleitores foram re-

.

cadastrados, mas quem
ainda não foi pode fazê-lo
até 6 de agosto, no Car
tório Eleitoral. Caso con

trário não vota, em no

vembro.

Na l1a. Zona Eleitoral
_ Jaragué do Sul e Coru
pá _ ö número de reca

dastrados, até
.

domingo,
era de 31.916. .Segundo o

títular do Cartório Elei
toral, Adolpho Mahfud, no
decorrer desta semana ain
da foram entregues alguns
formuláros por retarda
tários, o que vai elevar 0-

eleitorado. O índice de
cem por cento foi, supera
do e observou-se também

que houveram mui tas
transferências de títulos e

novas inscrições.

Mais de 13 mil crianças· vacinadas
Com 94.9%, Santa Cata

rina foi o segundo Estado
brasileiro de melhor índi
ce de cobertura vacinal,
na campanha contra a po
liomielite, ocorrida no sá
bado passado. O País va

cinou, naquele día, 53%
das crianças menores de
5 anos. Na região polari
zada por Jaraguá do Sul.
o índice de cobertura foi
de 100.8%, isto é, ultrapas
sou a meta de 12.422, atin
gindo a 12.519 crianças
com menos de cinco anos,
que somadas as 950 com

idade. superior' a cinco

Passoni
irrita

cancela

rense ••• Nos artigos cromados não entraa:cu,pim. Irlama E�posilores e C<abides.

A visita programada pa
ra Jaraguá do Sul, do di
retor-presidente do Besc
Carlos Passoni Júnior, e

do seu diretor de Crédi
to e Câmbio, acabou não
se concretizando. Eles vi
riam solicitar apoio da
classe empresarial, objeti
vando elevar os depósitos
no -Besc, a fim de poder
dar continuidade aos fi
nanciamentos. praticados
para o setor econômco A'
visita, no entanto, foi can
celada por volta das 10
horas de segunda-feira, sob
o argumento de haver,

anos totalizam 13.469.
Por município, os núme

ros são. os seguintes, se

gundo a coordenação de
base: Corupá 1.158 crian

ças (118.0%), Guáramirim
1.845 (123.8%), Jaraguá do
Sul 1.638 (97.4%), Massa
randuba 1.216 (83.6%) e

Schroeder 602 (102.7%).
No decorrer desta sema

na, muitos pais levaram
seus filhos para vacinar no
Posto de Saúde, quando
foram informados que a

próxima campanha aconte
cerá' no segundo sabado
de agosto.

visita e

empreSários
naquele dia, jogo pela Co

. pa do Mundo em que o

Brasil esteve envolvido.
Os empresários conside

raram um descaso e um

desrespeito a Jaraguá do

Sul, cuja atitude foi bas
tante lamentada, conside
rando a mesma ser do in

teresse da instituição. Se

gundo consta. Passoni de
verá marcar nova data,

podendo, no entanto, en

contrar certa dificuldade
nas suas pretensões, Pelo
menos é o que :-::; ded1J?:
das declarações de alguns
empresários.
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Lions Corupá troca diretoria e anuncia
o B:aile das Debutantes

G> Lions Clube de Coru

pá, empossou na noite de
'ontem, sexta-feira, às 20
horas, no Restaurante Gru
ta Verde, a suá nova di
retoria, para o ano leo
nístico 86/87. Na oportu
nidade, assumiu a presidên
cia o Cl Eurico Teixeira
Machado, que substítuíu a

Edegar Mafli. Os demais
cargos e seus ocupantes
são os seguintes: 19 vice

presidente Enos Klug, 29
vice Oto Ernesto Weber,
3<1 vice Teodorio Werner;
secretáío Donato Seidel,

Festa junina e' festival sertanejo
fora'rn sucesso

'

, o Colégio Estadual Ho
lando Marcellino Gonçal
ves, promoveu, com su

cesso, a sua festa junína
no sábado, día 14, com to
das as atrações próprias
da ocasião. No Festival
Sertanejo, com bom nível
dos concorrentes, foram

,

os melhores classificados,

Barão' do Rio Branco, sala 4

FONE: 72.2607,

29 secretário Herrmann
Suesenbach; tesoureiro
Paulo Malheiro, '2<? tesou
reiro José Norberto Mül
ler; diretor social Ortwín
Georg Herrmann, diretor
animador' Odinir Wícsiok,
vogais para 1 e 2 anos _

Orlando Zancenélla, Oscar
Max Seidel, Alcides Car
doso e Ivo Tureck.
O Lions, vai realizar no

dia 8 de novembro, no Sa
lão Paroquial, o'Bàile das
Debutantes, com música
do Grupo Evento; de Es
tância Velha-RS.

de primeiro ao quinto, os

seguintes: Coquínho e Fa
lhinha (dupla vencedora):
Afonso, Raul e Moacir;
Edgar, Valmir e Marcos;
Doronel e Dortval e, ain

da, o Mandioca, de Coru
pá. O júri esteve formado
pelo Irmão Arcângelo
Postai, Geraldo Wernin

ghaus, Altair Pieper, Udo
Wagner" Cecília Konell,
Flávio José Brugnago, Iris
Barg Piazera, Atayde Ma
chado (Dadi), Valdenir
Freíberger (Tuti) , :Egídio
Luciani e Manoel Rosa,
das Lojas Koerich, Para
béns aos organizadores e

aos concorrentes do Fes-
tival.

'

Mamãe Coruja
Artigos Infantis, Perfumes e Bijouterlas.

Use nosso crediário:

Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone 72-013�

PÁGINA 02

Gente &. Informações
te sábado, dia 21, a par
tir das 22 horas. Será no

Beira Riu Clube de Cam

po, com musicalidade do

Grupo Arco Iris, dos ir
mãos Borba.
FESTA/SÃO JOÄO

Neste final-de-semana, a

Comunidade São João rea

liza a sua tradicional fes
ta anual. As atrações Se
rão múltiplas, destacan
do-se a queima da foguei
ra (hoje à noite), baile e

espeto à moda gaúcha. A
festa que inicia-se neste
sábado, continua no do
mingo, durante' todo o dia.
BODAS TRIPLAS _ Re

cebem às Ilh de hoje, 21,
a bênção matrimonial, os

jovens Wilmar Lessmann/
Eliane Benevenuti. Às 17
e 17h30, as bodas de pra
ta de Alexandre (Aloní)
Schwartz e Conrad (Ger
trudes) Hackbarth e, ain
da, as bodas de ouro de
Alexandre (Vera) Haake,
ontem, na Igreja Evangé-
lica.

'

LIONS CENTRO _ Na

próxima quinta-feira, dia
26, assume a presidência
do Liens Clube Centro, Os
mar (Rosane) Vailattí, que
substituí a Gilberto {Cé
lia) Cassuli. No dia 30 as

sume o Líon, Cidade In
dustríal _ Oswaldo (Ienes)
Pereira e día 1'1, o Rota

ry Club, o engenheiro
Aristides (Marlene) Pans
teín,
LULA CONVIDA, _ G

empresário e político Luiz
Gomes, o Lula, também

diretor-presidente da Ja

raguá Fabril, convidando

para saborear uma' feijoa
da, ao meio dia de ho+e,
dia 21 i comemorativa 'ao
lançamento da sua candi
datura a deputado federal.
Será no Gigantão do Flo
resta, em Joinvtlle.
CHORINHO NOVO _

fei:(a, na FERJ; palestra
sobre Comunícação. (x)
Secretário da Justiça,
Mário E'. J�rdim.' Lobo"
acusando e agradecendo o

recebimento .. do "Correio
do Povo". (x] A SCAR re

cebeu terça-feira, da Pre
feitura, Cz$ 30 mil, para
as obras da Casa da. cu.
tura.

_

RECEBEN])O '_ Esta se-

. mana, receberam as amí
gas para o costumeiro lan
che, as Sras, Sônia 'Mar
quardt, Maria Eunice Bar
bosa e Carmem Breithaupt.
também foi muito concor

rido e prestigiadà a pa
lestra da Dra. Yeda, à con

vite da Casa da Amizade,
na residência do Dr. Luiz
(Esther) Bonilauri.
IDADE' NOVA _ Gil

berto e Norma Sueli Lom
bardi, recepcionam às

. 15h30 de hoje, no Beira
Rio, para festejar o sex

to ano da filha Greici Ke
u acontecido dia 16. Na
mesma data a priminha
Francine, filha de Cláudio
e Maria Lizete Herbst
também colheu a sua sex
ta rosinha .. Parabénsl.

CHURRASCADA _ O
Grupo de OASE das ter
ça-Ieirinas, promove nesta

:

dia 21, uma churrascada
no pátio da Igreja Evan
gélica, com início às 18
horas. Além do churras
co, atrações juninas, No
día 29, estará em Jara
gtiá, para uma apresenta
ção, o Coral da Faculdade
de Teologia de São Leo

poldo.

Exclusividade T.

Macchione - Acessory -

HWY - I e Park Avenue

.Rua Preso Epitácio Pes
soa, 868

Fone 12-1201

,EXPO DE.CANÁRIOS_
A Sociedade Jaraguaense
de Canaricultura e Orni
tologia inaugura às 19 ho
ras de hoje, no armazém
da Rede Ferroviária Fede�
ral, a' VII Exposição Re
gional de Canários de Cor
e Porte, seguida de um co

quetel. A' expô ficará
aberta ao público, gratui
tamente, de 22 a 29 de ju
nho e como atrações si-.
multâneas, peixes 'e aves

ornamentais e flores.

,CAMPANHA / AGASA
LHOS _ A juventude do'
PMDB de Jaraguá do Sul
promoverá de 23/junho a

26/julho, a Campanha do
Agasalho, que consiste na

.

arrecadação de calçados,
roupas e cobertores às fa
mílias carentes. A entrega
dar-se-á no dia 27/julho,
na Paróquia São Sebas
tião, onde Os agasalhos
poderão ser entregues ou

marcados os endereços pa
ra apanho, desde já.
FESTA JUNINA _ A As

sociação de . Pais e Pro
fessores e a Direção da
Escola Básica "Alberto
Bauer", da 'rua Guanaba
ra, promove neste sábado
dia 21; a partir das 15 ho�
ras, a sua festa junina no

pátio do estabelecimento,
.

com atrações várias como

fogueira, quentão, pipoca,
cachorro-quente, pescaria,
bíngo, churrasco, casa
mento caipira, quadrilha,
danças e outras. Partlei
pe!.
ARTES

'

PLÁSTICAS
Estão' abertas até 30/iu
nho, na SECET, com Jo
ni '(Fone 72-0888), as ins
crições ao 3'1 Salão Jara
guaense de Artes Plástí
cas, promoção da SCAR e

Fundação Cultural de Ji'l
raguá do Sul. Do mesmo

poderão participar artistas
locais e da microrregião e

permanecerá aberto ao Para a alegria e a felici

público de 18 de iulho a
dade dos pais Juarez (Ana

03 d8 agosto do corrente. Janete Pedri) de Andrade

AA e ALANON _ Com Lopes e da maninha Mei

uma solenídada > marcada re Cristine, nasceu no día

para as 20 horas do día 12 às 13h30, no Hospital e

4 de julho, serão rpai"tra- ,Maternidade Jaraguá. o

dos oficialmente o Grupo Ricardo Alárico. Ao casal

AA (Alcoólicos Anôni- amigo, os cumprimentos
mos) "Porta Aberta" e pela chegada do "reizi

Grupo Alanon "Estr�la, nho".

Verde", da' Barra do Rio FLUTUANTES - O jor
Cerro. Autoridades, con- nalísta e professor E.v.
vidados e membros do Es- Schmöckel, proferiu sexta-

critório Regional de San-
-,----------------------

ta Catarina marcarão pre
sença, na oportunídàde,
RAINHA / COLl'!GIQ,

DiretoraMaria 'Salete EsP;':
zím convidando-nos para
o baile de eleição da ra

inha do Colézio Estadual
!�---=---::�-::--=-_::_-:-:::------=_-__;:_:::==,.....:..' "Roland Dornbusch'.', .nese

Casal Alexandre e Vera Haake, que onteni à noi
te recebeu em, grande. estilo, no Baependi, os

.

convidados, para a comemoração de suas Bodas
de Ouro. Jaraguá do Sul.

Relojoaria
Marechal Deodoro 431 e Getúlio Vargas n' 9

Avenida

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PÁGINA 03

Piazera. anuncia pav,imentação à novas ruas do município Mais de 250
expostos

o Secretário de Obras
da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul" infor

mou ao "Correio do Po

vo", esta semana, o está

gio das obras em várias
frentes de trabalho, as

sim como os trabalhos
futuros que serão execu

dos. De acordo com o en

g,E:!nheiro Afonso Piazera

Neto, na rua 25 de Julho,
a principal do bairro Vi

la Nova, em seus pouco
maís de dois' quilômetros,
a pavimentação a parale
lepípedos está chegando
ao final, no entn:mcamen

to das ruas CeI. Procópio
Gomes e José Theodoro
Ribeiro. Concluída, a pró
xima rua a ser pavimen
tada, naquele bairro, será
a Domingos Olívio Brug
nago, que faz a ligação
com a Walter Marquardt,

. na altura do Fórum. Nes

te sentido, uma tubulação
vem sendo implantada, pa
ra recolher as águas. que
demandam dos morros,

principalmente, que pro
vocam alagamentos quan
do de fortes enxurradas.
Uma outra equipe de

calceteíros executa a pa
vimentação da rua Leopol
do Malheiro, cujas obras

deverão demorar cerca de

15 dias, pelas previsoes
de Piazera. Essa equipe,
concluídos os trabalhos,

BR-IOI: rnss MIL
MORTES EM 10 ANOS

O deputado Irai Zílío,
do PMDB, revelou-se "es
tarrecido" e "preocupado"
com o número de aciden

tes ocorridos na última.
décado nas sete rodovias
federais existentes no Es
tado. Informou que os da
dos do Serviço de Enge
nharia e Segurança do

DNER, mostram que na

década de 1975/1985 o

quadro foi, D seguinte:
34.492 acidentes, c o m

24.180 pessoas feridas e

3.044 pessoas mortas. A
rodovia onde ocorre o

maior número de aciden
tes é à BR-I0i, sendo o

segmento do trecho Palho

ça-Biguaçu o responsável
por' 40% dos acidentes em
toda a extensão de 400
km da rodovia no territó
rio catarinense.

vai ser deslocada para a

rua Erwino Menegotti (a
partir da Metalúrgíca
João Wiest). Existem es

tudos para calçar até o

Conjunto Habitacional da
Cohab e, também, até a

Escola Básica Julius Kars
ten.
Na rua Adolf Püttjer,

que demanda ao Rio Mo
lha, o calçamento igual
mente está sendo 'assen
tado. De outra parte, se

gundo o secretário de
Obras do'Município, será

. continuada a pavimenta
ção da rua António Car
los Ferreira, a partir do
entroncamento da rua Lo

renço Kanzler até a rua

Maria Ubelina da Silva,
fechando, após, o contor
no pela Francisco de Pau

la, até a BR-280. Da mes

ma forma, finda a execu

ção do projeto de. enge
nharia, vão ser iniciados
os trabalhos de ealcamen
to a paralelepípedos da
rua Luiz Sarti, a via prin
cipal de Nereu Ramos,
menos dos acessos, haia
vista que existem possíbí
Iidades do município obter
recursos do governo fe
deral para tal. Os traba
lhos íníctarão assim que
concluída a Domingos
Brugnago.

OUTRAS OBRAS

Afonso Piazera Neto

historiou outras etívíde
des da sua Secretaria. Na
Serra do Rio da Luz, foi

iniciado. esta semana, o re

baixamento de um tope
íngreme, que impedia o

acesso de caminhões e

ônibus, para a ligação com

Pomerode. Já na Ilha da

Figueira, a partir do cal

çamento, a rua vem' so

frendo alargamento e re

tífícação em' toda a sua

extensão, até a divisa
com Guaramírím: poste- .

riormente idênticos servi

ços serão executados até
o outro' extremo da divi
sa territorial, nas proxi
midades da Pedreira Rio
Branco.

Na Escola Alberto Bau
er, uma quadra de espor
tes polivalente vem sen

do construída, assim como
continuam em ritmo nor

mal as obras das escolas
Santo Estevão, 19 de Abril
e Itapocuzinho. O Secre
tário acrescentou aínda
dos estudos que estão sen

do feitos, para a ligação
da rua Max Eugênio Ro
berto Zíemann com a rua

Rio de Janeiro '(sai MS
imediações da ponte pên-.
sil

.

Maria Grubbe). que.
permitirá

-'

aberta a rua

projetada, uma sensível

diminuição da distância
para alunos e operários
que estudam e residem

naquela região. '

.

J PMOB elege diretoria provisória,
Buscando oportunízar ao

jovem a, aquisição de
maior consciência política
e o exercício de . sua lide

rança em favor de uma so

ciedade politizada, foi rea
lizada no diéi 13, na Câma
ra de Vereadores, uma

reunião a fim de agilizar
as atividades de estrutu
ra, organização e fundo
namento da JPMDB em

Jaraguá do SuL Ao acon

tecimento marcaram pre
sença o prefeito Durval

Vasel, vereadores, presi
dente do Diretório Ivo

Konell, membrôs do Dire

tório, além do . cand'dato
a deputado federal Vilson
de Souza. que é professor
da Purb de Blumenau, que

.

considerou sobre a situa-

cão política vivida no Bra
sil.

Outras presenças: o can

didato .a deputado esta
dual Ademar Duwe e os

presidentes das. JPMDBs
de Santa' Catarina e de
Joínvílle, Jaime Duarte e

Amarildo Passos. Na oca

sião, elegeu-se a diretoria

provisória, com mandato
até outubro quando da

Convenção. A presidência
ficou com Sandro Les
smann, vice-presidente Lo
rival Pellin, secretário ge
ral Fredemar Rüncos, 1 �

tesoureiro Jair Alquini,
29 tesoureiro Elírío Grütz
macher-e delegados'
Waldenir Kons, José Rosa
e Flávio Uller.

Dentro da programação
da Semana de Jaragué, a

Amostra Agropecuária,
em sua segunda edição, de
19 a 21 de julho, reser

vará grandes atrativos ao

público, no Parque Agro
pecuário "Ministro João
Cleophas", A testa da or

ganização estão a -Secre
taría de Educação, Cultu
ra, Esporte e Turismo do
município, a Acaresc e a

Cidasc. Ela vísa dar opor
tunidade ao agricultor de
obter novos conhecimen
tos, possibilitar o inter
câmbio de informações,
fomentar, promover e .ín
centivar a pecuária no

município, dando igual
mente chances de com

prar ·e vender" animais,
"

Os animais em exposi
ção serão bovinos, buba
linos (búfalos], suínos,
equmos, coelhos e aves.

Até o presente, 20 peque-
'

rios produtores e empre
sas ligadas a pecuéria de

_

Jaragué do ,SuJ e Região
.conãrmeram presença so

mando em, torno, de 250
anímaís. .

Afora a exposi-
ção, no .local funcionará

Errol , sugere
ROS

animais serão
na Amostra

O vereador Errol Kret
zer, do PDS, sugeriu ao

Executívo Municipal. atra-
,

vés de indicação, na quar
ta-feira, a implantação,
por decreto, do sistema de

plantão do serviço. fune
rário junto aos hospitais

. do município, impondo o

rodízio entre as empresas
legalmente estabelecidas.
Diz o vereador qUe tem
ocorrido fatos lamentáveis
junto a um hospital da ci

dade, provocados por res

ponsáveis e prepostos de
. empresas funerárias, tor
nando-se. por isso, neces

sária a instituição de um

mecanismo regulador que
venha solucionar ocorrên
das vexatórias como aque
las verítícadas por vezes

nas dependências do Hos

pital e Matemidade São

posto de financiamento
bancário, facilitando a

transação de animais.

E pela primeira vez, os

animais expostos serão
julgados e premiados. O
julgamento, que será pro
cessado pela Associação
Catarinense de Criadores
de 'Bovihos, acontecerá na

abertura da exposição, on
de os produtores poderão
acompanhar. Some-se à
pecuária, a exposição agro
industrial, que reunirá em

presas ligadas ao setor,
nos estandes internos (Pa
vilhão Artur Müller) e ex

ternos. Vinte e seis em

presas já haviam confir
mado presença até o meio
da semana, dentre reven

dedoras de máquinas e

implementos agrícolas, in
sumos para agricultura ,e
pecuária, veículos, dentre
outros.

A comissão organizado
ra tem se reunido sema

nalmente ultimando os

preparativos tanto da pro
gramação da Semana de
Jaraguá quanto da Amos
tra Agropecuéria

plantão
hospHais

funerário

José, onde alguns elemen
tos irresponsáveíg e sem

escrúpulos disputam ca

dáveres, mesmo que para
isso. tenham que ir às vias
do fato, com agressões
físicas, como aconteceu
há poucos días,

Errol solicitou também
à Prefeitura, o estudo de
viabilidade no sentido da
municipalídade efetuar a

pavimentação a paralele
pípedos dos pátios das co
munidades c a t ó I i c a e

evangélica, sediadas no

centro urbano do municí

pio, gratuitamente, à títu
lo de colaboração. Por seu
turno, o líder do governo,
Almiro Antunes Farias Fi
lho, reivindicou é1 irnplan-

-

tacão de tubulação na rua

158 _ Herman Schulz.

_
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ANIVERSARIANTES Edital 14.912 de 1O�06-86. briel Pereira e Verónica
fazem anos hoj�:' 21 Jaão Oliveira Ramas e Prlc'Ia'lOa·s· de Casa'lOeo'lo's .Marcelíno Pereira.
Sr. Júlio MaUezzolli; Sr. Avellna Fiar da Silva

.

'. '.
' .'

.

.

Edital 14.923 de 13-06-86.'
Leonel: Stein; Sr. Anselmo ,Ele, brasileiro, solteíro, In- MARGOT-Af)ELIA GRUBBÁ LEHMANN, Oficial do R� Cópia recebida do cartório

'. gístro Civil da 19 Distrito da Comar� de Jaraguá do Sill; Es- .

.

Hommerding,
.

em Ctba: dustríárío, natural de Tu- tado de Santa Catarüla, Brasil, faz saber que compareceram em de Massaranduba, neste
Sra. Maria Cladotti Uecker, barão, neste Estado, domí- Cartório exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se Estado.
em Nereu Ramos; .rLuiza ciliado e .resídente na .Rua habilitarem para casar. os seguihtes:

.

José Nicolau'Petry e Ma-
,

Gíovanella Kazmierski; EH- José ,.Emroendoer(er, .. 3U. reira. Ela,-brasileira, sol- Lenzi, 19, nesta cidade, fi- ria Ivonete Pauli
zete Cristina Pellis; Mar- nesta cidÇlde, filho de Jo- teíra.: eníermeírà, natural ' lha de José De Avila e Ele, brasileiro" solteiro,
Iene' Müller; Sra. Albaní. sé Mería Ramos e Dulci- de Rio dos Cedros, neste -María Ramos De Avila. frezader, natural de Mas-
esposa Dr. Moacir Sens. néía Olíveíra Ramos. Ela,

.

Estado, domiciliada e resi- Edital 14.91-9 de 11-06-86. serandaba, neste Estado,
Fazem anos domingo 'brasileira; solteira, do la-r, .

dente' na Rua Leopoldo Jair Malícheskí e Claríce domtctlíado e residente
'Rosita Seidel, em Corupá; natural de Jlarãguá do Sul, .Mahnke. 332, nesta cida- Teresínha BalsaneIli nesta cidade, filho de Hu
DelibertTerezinha SchmiU; domiciliada e· residente 'de filha de Kuníberto Ele, brasileiro, solteiro, berto Petry' e Phílomena
Dirce Tomelin, em Itapo- em estrada Garíbaldi, nes- Pellin e Amelía Pellin. pedreiro, natural de Jara- Alflen Petry. Ela, brasíleí
cuzínho: Sra. Isolde Mohr te' distrito, .

filha .de Alví- Edital 14.915 de 10-06-86. guá do Sul, domiciliado era. solteira, dó' lar, natu

Vargas;' Dr. Mauro Luiz no Flôr da silv.a aAveli- 'Francisco AlCides .Cardozo residente. na Rua Carlos ral de Massaratiduba, nes
Cubas Moura; Cíntia Hele- na Alves .da Silva. e.. Marllete Pellt Eggért, 570, nesta cidade, .

te Estado,. domíctlíada e

na Tomaselli; Sr. Victor Edital 14.913 de 10-06-86.' Ele, brasileiro, solteiro, co- filho de João MàlÚ::heski e residente em Massarandu
Bauer

�

Júnior; Paulo Ro- Cópia recebida do cartórío mercíéríö, natural de BIu- Valentina Okonski Mali- ba: neste Estada, filha de
berto Pereira. . de. Ioínvílle. neste Estado. menau, neste Estado, domí- cheski, Ela, "brasíleíra, sol- Sebastião Paulí e Lucia
Dia 23 de junho Alido Böshammer e Rosely cíltado . e residente em teíra, costureira, natural de Gorges Pauli.
Sra. Olga, esposa de Gesa Meisen

.

Ilha da. Figueira, neste 'Luís Alves, neste Estado, .,-Edital 14.924 de 16�06-86
Rodono Fischer; Sr. Valé- ElI�, brasileiro, -_ solteiro, distrito, .filho de Alcides ....domiciliada e residente na Nelson Gadottí e Nair
río da. Costa; Sr. Fritz tintureiro, natural de Co- Francisco Cardozo e Ade- "Rua Major Julio Ferreíra, Minia Dias
Lemke, em Rio da Luz; rupá, neste Estado, domi- lia Cardozo. Ela,

- brasilei- 373, nesta cidade. filha de Ele, brasileiro, solteiro,
Sra. Brigitte Püttjer; Cris- ciliado- e residente nesta ra, solteira. costureira, na- Bruno Balsanelli e Ritta

.

torneiro, domiciliado e re-
. tíané. filha de Ralf e Ada- cidade, filho de Alfredo tural de Jaraguá do Sul, Stríngarí Balsanellí, sidente em Tifa Schubert,
li Porath: Sr. Valeriana Beshammer e Paulina Bos- domícíhada e residente em Edital, 14.920 de 11-06-86 neste distrito. natural de

Zanghelini; Rosane Loe- hammer. Ela, brasileira, Ilhá da Figu:eira, neste Rogério Lauro Tomazellí e . Barra Velha, neste Estado,
wen. .soltelra. costureira, ,�natu-, distrito, filha de Bortolo-

. Myr.-ian Eli�a�eth Czernay .

filho. de Osvaldo' Gàdotti
Dia 24 de junho ral de Mässaranduba, nes- meu Petri e Reinilda Ele, brasileíro. solteiro, e Irma Gobbí Gadottl. Ela,

" 'S,ra:. :,Joaní.ta
.

Hafefinànn te pstado, .domícíheda.e Sohmítt. Petit .

"

.' comedor. natural' de' Jara- brasileira; sarÚ�ixa, ):Qstu�,
, Bru:ch;·'-Sl'.."O<Jémir EggE!�ti . resídenje - "em ,_J()inville., E:dil�l t4,.�16 "d{'! tO�06-8ß: .guá.'elº'$ti)� domidÜadÔ, e.·" re!rª,;-, nàtü.ral·de 'LonJ.ras"
Sra. Lilian Eggert; Áurea neste Estado, filha de Iri- Marco Aurélio Wroblews-

.

residente ná Rua rrederi- neste' Estado, domiciliada
Maria Araldi; Sra. Nair neu Meisen e Anna Koeh- ki e Silvana Tecila co Curt Alberto Vasel, 145, e residente em 'Tifa Schu-

; Wolf Quadros.; . Sr. Jöão Jer: Meisen. ;', ,;Ele, -brasileiro, solteiI'o, nesta çidade, filho de tau�" nert, neste· distrito. �filha, .

'Scheuer; Sr. João Batista Edital 14,914 'de 1'0-06-86. .auxiliar de'contabilidade" ;·.m<T:omazelii e Elza da _ de, ' �anoel José Dias e,

'Prim; Sr. João Felipe;, Sra. José .Carlos Fernanrlps ,natura-rdé)'aragUá doSúl, '·'c,psta'.,.Tomazélli.. _.:éla. bra-� .Mercedes·-piás._, ,:,,:, ,?, •./

Eleonora Stern Steingrä� Ferreira e LOFacv . PeUln-' domicHiado e r.e'sidente na sileha. solteira. "profe�so- Edital 14:925 dê 17-06-86.'
ber, em Joinville; Sr. Luiz- ., Ele" 1::>rasilei:r.o. solt�iro, in-- ,Rua João JanuáriQ Ayw. .ra, p..ah,lral de J�_Qlândiai Wª,ldéC;io çarlos !lrUschk.a
mar Rogério Stingheil.. ,

dustriário, natural de Bel- so, 1.565. nesta cidade, fi- ,Paraná, domiciliada.p resi- e NUma Scherer
"

'Dia 25 de 'junho .

ford )taxo, -;-'Nova Jgvacu. Ihode' Th:ennáz _Wi�ble:ws;;'-, ,dent.�; nà··'· �Rua' toÂntonio e�·mé('br��iieÍ:.Fo>s.öít�iro, in-
Sr. FalÍsto Reiner; Sr.-Cãr- Rio de·Jap.eito" domi(:ilia�-; ki,,,e Lydia 'Pétry.; Wro- Catlós Fétre.i;a:·16:{;.nf!;:f,q '. dustríal� .!iil.tunll' dê- Jaia- '

lÖs Gielow,' em Rio C�r- do e residente na: Rua Do- blewski. Ela, brasileira, cidade, filha dp Luiz Adol-
.

gúá do Stil, domi�mado' é,
ro,; Sr. Alfonso Wagner; -: na Matilde. 105, nesta ci- solteira, auxiliar de escri- fo Czernav e Helga Frei- residente na Ruà João la
Martas Paulo Morbis; Sér- dade, filho de Avelino tório, natural· de Jaraguá berger Czernay. .

nuário Ayroso, 4.008, nes
gio Luís Krause;' MarUse- PinÍ<) Ferr�ira e Maria da do Sul, dömiciliada e resi- Edital 14.921 de' 13-06-86 ta cidade,'\filho de Waldo
GraU;

.

Humberto, filho Conceiçâo Fernandes Fer- . d�nte na Rua Pedra Bran- Cópia r-ecebida do cartá- miro Hruschka e Ema
Valdir (Yeda Martlu) Con- NASCIMENTOS

ca, nesta cidade" filha de rio de Boa Vista _ roin- :Justina Piccolli Hruschka. '

ti; Silvério Ho:r:nburg. Bummerto Tecila e Maria :ville, .n�.st� Es.tado.
..

_ ,EI,,!. 'br(\sileir'�i, soJteir&, ,

; Dia 26 de júl\ho .DIa 26/maio' . 'dê·-Lu.rdes Steiri TecHa. -
�. 'Carlas Ant()):li<{Xaviéf e· 'bordadeira," 'hatmal' ". de'"

h. Ewaldo Bemardo Schmö- Luís Fernando -filho .An- _Edital 1�.9:17 :de ,11.,06-8.6. ViJDl� ,Tere,�inbil _da: Silva., Luis Âlves, n�st_e Estado, ' •.
.

, ,;.lkeY'1r;,':em ·Ctba; Sr. 'Lud-
.

tónio- (LeQnit(de Andra-. 'Anténor ltó(frfgp�s dá,Sít.� +El�r
"

;l1ras�leiro" só1tei!:ó,.; '-dömiciliada', e. residerite,
•

I ••gero ,.T�passé; 'si:, �lwitI<? ,. de.
'

� .'. ' <',',' Va e A�gel�'��:,Sou:za Uma; ':ph,lt-gr'; :natural de, :T�ra�uá em �Rúa,.Pró(:óp.:lo "GolI}es,é
,

Hadliçh.; �st. "Albano pie- 'Di� 27/m�io" "',
� ..

' 'El,e, brasilêirQ� ··;s0itei�b·'" ao Sul "domic'í!iád6 .e r(v�.. €1€ ©HveiTa, '566,-nesta'd-
coU; Idia I\ressin, em Rio. Ricardo,.. filho Jefferso�. op�rad<?r d� máquina, 'Qa�

I sident� ':êm Boa' Vista''':'' dade, filha' de Wu�il)ald .

, da Luz Vitória;:,sr. Bruno (Máfia iosé') MauricL ':'Íural d,� Nova Cantil, Pa�' Jöinville, neste :éstado; fi· Scherer_- e, _ Ignez ReCh:
George Marschall;, Sra. Dia 28fmaioc, ß : .,' ré).n�, domiciliad€k e );'ies'i- lho·, dEl., p�rcy -Xavier e Sclaerer.

_

" Wanda 'Meier; Wgld�ip.iro Fiancien�, Cristina,' [ilhá "'dente em_;:VHa Lêpzt, ne�-;· .Diamantina RÇ>sa ',Xavier..•J?:çFtal 1'-4:926'.:de - 17-06.86:..
Martins. Valéria (Carmem) Maas. te distrito, filho de Ana Ela, brasiléita, solteira, do' -José Nivaldo ·de Oliveira
Dia 27 de junho Dia 02/junho Rodrigues da Silva. Éla. lar, natural de Irineópolis. e Marli Vieira da Silva
Sra. Maria da Graça, es- Rodrigo, filho A d o I f o brasileira, solteirÇl, do lar. neste Estado, domiciliad,Çl . Ele, brasileiw, solteiro,

'. posa de JG>ão Ferraiza; (Mârda) Vitória; Diviane natural de Ponte Alta, nes:
'

e residente nestà cidâde,
.....

operário. natural, de José
Irena Lúcia Bortolini, nà Rosa, filha Reinaldo (Di- te Estado; döm\ciliada 'e filha de Pedro SoaÍes da Lacerda - Resel'va, Para

Lapa-PR; Sra. Ursula Rahn va) de Söuza; Andre!a, fi- resid�nte em Três Ri,os do Silva e. Sebastiana Rocha nÇJ.� domiciliado e residen
Braunsburger; em Ctba; lha FFancisco (Adelina) Norte" neste distrito, filha: da Silva.

. -. te em Jaraguá-Esquerdo.
Sra. Neusmari BEi!netta: Kroich. de Alino de Souz.a Lima e Edital 14.922 de 13-06-86. neste distrito, filho' de
1:éllita Micheie Maba; Ta- Dia' 03/Junho Do.celina de Lima de SOll- Cesar Rica:rdo dOs Santos Waldivino -e,aUsta de Oli-

,� tiana St�vis. 'CindtAngélica, nrha Pe- za.
.

e Rosaue Aparecida "
, \feira e Wa Paráilio' de

-'Tab�la de:�Conversãö-
'-

dro (Francelina) Zelindro. Edital 14.918 de 11-06.:86. Pereira
.

.oliveira. Ela, brasileira,
'. O cruzado' terá, na se-' Dia 04/junb.�

.

Valdecir :Blasius e Melania Ele, . brasileiro, solteiro, solteira, operária( natural
mana entrante, os seguin- Joicemara, filha Fidélis de Ávila'

.

operário, .natural de Tuba- de flor\ano _ Maringá,
tes -Valores, para efeito de (Natalia) Engel; Débora, Ele, brasileiro, solteiro, rão, nes�e Estado, domici- Paraná. domicUiada e resi

conversão, cruz.eirolcruza- filha Ivo (Edla) Borchardt; operário. natural de BIu- liado e residente na Rua, depte em Jaraguá"Esquer-
. do, para. o cáloulo de pa- Dia 05/j.unI10 menau, neste Estàdo, d@-- Francisco Zacharias Lenzi. dO, .heste distrito., filha de

.gamente e recebimento Rafael .. :Guilherme,. filho mie_iliado e residente na 244, nesta çidade, (ilho de João Vieir� da Siiva e Ca-
diários,:

_.
-

Nélson (Lori), E'ggeTt:
.

';'. Rua ViCtor RosenberQ, Paulo João dos Sa.:ntos e tartna Vitor da Silva.
21/6 . Cz$ 1.638,68 Ola' 061'unhó A

.'

I . 332, 'nesta cidade,' filho de Rosá Rafael,dos Santos. E para que chegue ao

22/6 - Cz$ 1.646,05' Jean Felipe�, filho Adão ÂQostíllho Blàsius' e Eron- Ela, QrÇlsileira, ßolteir:al: conhecI.mento. :d�. todos,
,23[6 Cz$ .1.653A6 (RQse) Tomporoski; John- din� Leite. Ela, br.asileiré)., . balconista, natural de Ja- mandei passar o presenle
'24/6- Cz$ 1.660,90 ny Anderson. filho Rogé-:, soltéirá, 'operária,. ,nqtural ,rag1íá. do Stil. domicilia- Edital, que será· publicado
25/6- �Cz$ 1.668,37 rio (Jandirà). Lóewen: Rb- de Táió. neste'Esfado� do- cIi�ã e"residente 'Rua Fran-'< pela <imprensa em Cartó-
,2616 Cz$ !:;Rl�J38. drigö :rviareie�, filho Ari- micjliada: e:' reside"nte nk�'�i�€o Zachàrias Leníl, 744, .,.. r1o;: Qnde será_ aftX:é).do (lu-'

1.16 Cz$ ':I�3r4� bette fElia)' Perefr.a-.
:

'Rua' Franelsc0 ZaeJ:laFias :nesta-ßidade,;;:f.i-lhÇi. de ·Ga.", rant ·�5 dias-.··
-,
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Juventude rural: encontro .em· outubro Suoerida criação da COlissão Munic'ipal de Habitação
será realizado na segun

da quinzena de outubro, o
1 Q Encontro da Juventude
Rural da região de 'Iara

guá do Sul, que atualmen
te conta com 10. grupos
assistidos pelas equipes de

Juventude Rural da .Aca
resc. Segundo Roberto Ja
cinto e Isabel Cristina dos
Santos. no município de

Araquari foi fundado mais

dois grupos de jovens nas

comunidades de Morro
Grande e Rainha. O gru
po da Rainha, ja no íni
cio da sua formação. fará
um mutirão para a' cons

trução de uma casa para
uma família carente ..
Ö. grupo de jovens "Be

la Aliança", de Corupá, da
comunidade de Guarajuva,
está desenvolvendo um

trabalho de a [uda a comu

nidade, já em fase final.
·A escola -dessa comunída-«
'de estava precisando de

uma horta, e os jovens,
.

"em
.

conjunto com a c;omu
nidade, se reunj1am nos

finais de semana e colo

caram o projeto em exe

cução.

A ação desse grupo na

comunidade está também Um novo passo à bus
na limpeza do pátio dã cá de solução para o pro
igreja .

e melhoramentos blema habitacional do mu
nos arredores da escola. nícípío foi dado na, quar
Uma outra novidade do ta-feira, com-a reunião ha
grupo, conforme relatam vida entre a comissão in
Roberto e Isabel, e que os tegrada por empresários e

próprios jovens estão rea- o prefeito Durval Vasel,
lizando Demonstrações de

"

que discutiram e apresen
Métodos, onde todos estão. taram propostas à questão,
participando COin muito dada a necessidade urgen
interesse e entusiasmo. te da construção de novas

moradias, em função da
grande carência existente.
Para que o problema seja
encarado frequente, e per
manentemente, sugeriu-se,
durante a reunião da clas
se empresarial, na segun
da-feira, a criação de um

órgão municipal objeti
vando a continuidade do

processo, no sentido de

que "habitação" seja preo
cupação . constante" de to
dos.

Subcontratação
A Bolsa de Negócios de

Santa Catarina e o Ceag,
estão realizando desde
ontem, 20, o VII Encontro
de Subcontratação lndus
trial, no Clube Ipiranga,
em Blumenau. O Encon
tro, que será finalizado
com um almoço, tem co

mo objetivo possibilitar a

:r:eal!zp,çãp .<j� n�.góc1Rs! ii?
centívar o parque' índus
tríal catarinense, compro
vár a validade da subeon

trat�ção e'nacionalização
de peças e componentes.
Informações poderão ser

obtidas com o sr. Heins

'Edgar Raeder, pelo Fone

72-1787, na Henipe.

, .

Mendonça'
. R 'e f ri' O e r a ç ã' o

Consertos' de- máquinas automáticas, lava-rou,pas,

refrigera.:dores, .treezers, ar condicionado e

reformas em geral.

Atende-se a domicilio. Chame pelo fone 72-2128
. Rua Reinoldo Rau, s/n� _ ao lado do Posto de

Saúd�/Jaraguá d.o Sul.

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

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

ADVOGADA
'Dra. Aurilene M� Buzzi

Questões de terras _ acidentes de trânsito - in

ventái:ios - Cúbranças e advocacia em geral.

Rua Reinaldo Rau, 86 - sala 4 Fone 72-2711

,

Convê-aios' hâbilitànf municípiös --:80S
-

recursos
Foram assinados na ma

nhã de segunda-feira (an
tecipado do 'período da
noite em função do jogo
Brasil x Polõnia) os· con
vênios entre Q, Gaplan e

as Prefeituras. Muniéípaís
de Jaraguá do Sul, Coru-

"'pá e Massareriduba. para
a ímplementação de recur-

'

sos do Programa de Inves
timento Urbano - Prourb,
que contemplará 190 mu

nicípios catarinenses, com

70 milhões de dólares, dos
quaíj, 35% serão íínancía
dos e 65% a fundo perdi
do, através do Banco In
téramericano de Desenvol
vímento e Governo do Es
tado.
Autoridades municipais

A falta de moradías é

grave. conforme o "Cor
reio do-Povo" mostrou em

sua última edição, na di
vulgação do relatório pre
parado pelo Grupo de Tra
balho constituído pela As
sociação Comercial. Exis
tem casos em qua indiví
duos de outras cidades,
que áqui trabalham, che
gam ao cúmulo de. dormir
dentro ele seus próprios
veículos e,' ímpossibilíta
dos de trazerem os ferni
Iteres, Os visitam uma ou'
duas vezes por mês.
O problema maior de

parado, segundo informou
se, relaciona-se a imóveis
para venda. Além dos va

lores altíssimos, super-va-
. lorizados, são poucas as

áreas disponíveis. A Asso

ciação Comercíal. decidiu
se em íncentívar e apoiar

do Vale' do Itapocu pre
senciaram o ato de assi

natura, no Baependi. O dr.
Ricardo Carioni, secretá
rio-adjunto do Gaplan,
explanou o Programa, nas
cido em 1 !J83

.

por ocasião
. das enchentes que asso

laram Sa,nt� Catarina, com
objetivo de" preservar a

estrutura urbana e a dís

tríbuíção espacial da po
pulação. evitando com is

so, que a população rural
acorra para os centros ur

banos.
O plano global do

Prourb . é de 4 anos, sen

do que do valor total, se

rão liberados neste ano,

apenas 12%, para empr_ego
em obras prioritárias de-

Secretário Zunia visita CO e SB
O secretário da Agri

cultura e Abastecimento,
Odacir Zonta, visitou na

última quarta-feira quatro
municípios da região Nor

deste do Estado. No pe
ríodo da tarde, o secretá
rio reuniu-se com lide

ranças agropecuárias e

técnicos do município de
Schroeder.e, postariormen
te, teve outra reunião,

com o mesmo objetivo. no
município de Corupá. A
visita a São Francisco do
Sul, Araquari, Schroeder e
Corupá, fez parte do pro
grama do secretário Zonta
de percorrer aqueles mu

nicípios em que ainda não
esteve, na qualidade de ti
tular da pasta da Agricul
tura e do Abastecimento
de Santa Catarina.

as construtoras e tncorpo
radoras a investirem na
cidade, haja vista que re

cursos disponíveis para fi
nanciamento existem. O

primeiro _ apoio formal da .

entidade será dado à cons-
.

trutora que pretende er

guer na cidade um edifi-
.

cio com 23 apartamentos ..

Outro assunto discutido
.

pelos empresanos, rela
cionou-se a um' maior en

trosamento com a classe

pólítíca, para a resolução
dos problemas mais pre
mentes da comunidade.
Neste aspecto, será convi
dado o secretário de Admi
nístração do Êstado, José
Alberto Klitzke, para dis

cussão de assuntos varia

dos, dentre eles habitaçãó,
para o qual será pedido
empenho do Secretário.

tectadas junto às comuni
dades. A primeira parcela
deverá ser liberada em 60

días, segundo Caríoni, que
informou da viagem que
o governador Bsperidíão
Amin empreenderá a Was

hington, para assinatura
do contrato COm o BIRD,
nós dias '26 e '27 próximos,
objetivando os recursos

necessários à execução do

programa.

o Senado e o Ministé
rio da Fazenda já aprova-
ram o empréstimo.

.

Assim, em 86, os muni

cípios da microrregião, à

exceção de Barra Velha,
onde os vereadores nega:
ram ao prefeito Walter Ré

gis permissão para assi
natura do convênio, rece

berão os seguintes valo-
res: Corupá Cz$ .

373.257,00, Jaraguá do. Sul

Cz$ 1.990.295,00, Massa
randuba Cz$ 529.090.00,
Guaramirim Cz$ .

500.000,00 e . Schroeder
Cz$ 195.693,00. Nos qua
tro anos desse programa,
Jaraguá do Sul deverú re

ceber Cz$ 16.483.44000,
Corupá Cz$ 3,086.320,00
e Massaranduba Cz$

.

4.387.280,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Os investimentos mais sólidos e seguros que você pode fazer são sempre os mais simples. O negócio é in
naquilo que você mais conhece: o seu próprio negócio. Aumentar a capacidade de produção da sua empresa p
mais trabalho a curto prazo, mas dá mais resultado a médio e longo prazo. O Meridional está com as portas a

estes projetos. Para pequenos, médios ou grandes negócios, o Meridional oferece os recursos e o assessorament
medida exata. Um banco voltado para atividade produtiva, capaz de gerar novas empresas e novos empregos.
o queo M�ridional está fazendo é uma proposta de trabalho. Você entra com os seus projetos, nós entramos cO
nossos serviços e recursos.

MERI
O BANCO COM A FO

reaçAa das O'lIs Garota desaparece'
Desapareceu na quarta-feira, dia 11 de ju

nho, pelas 16h30min de sua residência, na Ilha da

Figueira, a menor Valdete Lopes Bueno, com 15
anos de idade. De estatura médía, cabelos cas

tanhos até o ombro, "gordinha", olhos castanhos
e na oportunidade trajava calça estampada ver

melha/amarela e b.usa branca. Os pais se encon-
,

tram desesperados e aguardam urgentes noticias
do seu paradeiro.

Spezia &. eia. Lida.

losé Castllho Pinto
Diversos escritores famosos, inclusive Erich

Von Däníken, que escrevem sobre objetos aéreos
desconhecidos já batizados de Objetos Voadores
Não Identificados _ OVNIs, afirmam que esses fe
nômenos vêm aparecendo no planeta Terra há
centenas de anos.

Mas convém lembrar que desde o bombar
deio atômico das cidades japonesas de Hiroshima
e Nagazaki, em 1945, esses aparecimentos vêm
sendo mais freqüentes e sempre que se faz um

teste de explosão nuclear em nosso planeta esses

fenômenos aéreos não tardam em aparecer. Essa
mesma aparição sucedeu por ocasião dos aciden
tes nucleares nas usinas de Windscale, na Ingla-

.

terra, em 1957, e na de Three Mile Island, nos E.
Unidos em 1979.

.

Isto faz supor que a radiatividade liberada,
nesses testes e nos acidentes em usinas atômicas
afetam não só o nosso planeta mas, também, al

gures, nos espaços interestelares, nas imensidões
cósmicas onde deve existir vida inteligente numa

forma de seres extraterrenos que pilotando os

OVNIs sofisticadissimos aproximam-se de nós pa-
.

ra observarem, verificarem se os efeitos radiati
vos à eles danosos procedem daqui.

Por outro lado nota-se que esses fenômenos
ou aparelhos aéreos têm aparecido sempre em nú

mero reduzido, isto é, de modo isolado. Mas me

nos de um mês após a explosão e incêndio, em 26

de abril último de um reator na usina nuclear de

Chernobyl. na 'Rússia, que liberou indices espan
tosos de radíatívtdade, uma verdadeira frota de

nada menos de vinte e um (21) desses objetos
aéreos desconhecidos invadiram os céus do Rio

de Janeiro, São Paulo e São José dos Campos,
exigindo a mobilização dos nossos Orgãos de I?&
fesa Aérea. E a coisa chegou a tal ponto que CIn

co avísões militares supersônicos dotados de ca

nhões e misseis levantaram vôo das bases de

Santa Cruz e de Anápolís. para interceptarem os

invasores do nosso espaço aéreo, e que apesar de

voarem a 1.700 quilômetros por hora pouco pu
deram fazer dado a fantástica velocidade e o ina

creditável poder, dos misteriosos objetos aéreos,

,;e se tomarem invisíveis de momento para ou

tro.
O caso dá o que pensar porque ninguém sa-

be ao certo o poderio, o que são e o que desejam
.esses OVNIs que, algum dia. como reação aos su

postos danos que lhes causam os nossos testes e

acidentes atômicos, podem resolver nos dar um

simples puchão de orelha assim c?mo irem ao ex

tremo de nos impor um verdadeiro massacre.

Jaraguá do Sul, 03-06-86.

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

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

ADVOGADA
MARCIA B�TTCHEVITZ

-

Separações e divórcios, acidentes de trânsito,
Inventários, cobranças e advocacia em geral.
Rua lorge Lacerda 169 _ Sala 02 _ Fone 12-1108

laraguá do Sul.

08stil Máquinas ltda.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze: J[Destiladores de aguardente e alambiques de cobre

Rua Joínvtlle, 433 - Fone 72-1564 IJaraguá do Sul _ SC I

Escritóriu CUßtábil Garcia
CRC-SC sob n? 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

Clínica Velerinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWElT ZER

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

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

.. - �.

Paróquia São
Sebastião

Informe ParoquIal
Sábado _ día 21 "" Missas
_ Molha 17h. _ S. Este

vão 17h. _ N.SJ. �átima
17h ...... Santa Cruz 19h. -

Sãö Luiz 19h. _ São João

19h. (festa) _ Matriz 19h.

_ Figueira 19h. _ Escola
G. Lenzi 19h. (festa) - SS.

Trindade 20h.
.

Domingo _ dia 22 _ Matriz.
7h., 9h. e 19h. _ São Cris
tovão Bh, _ Santa Luzia
Bh. _ São Francisco 9.30h.
_ São João lOh. (festa) ....

Ríb. Manso 15h.

Sorveles PINGUIM
CADA VEZ MELHOR PROVEI

Sabor, pureza e qualidade. Sirva-se á.vontade tomando
sorvetes e picolés "Pinguim", em vários sabores.

Temos também gelo.

Rua Angelo RubiD.i, 1119 - Barra do Rio Cerro (fundos
do SUp. Benthl811) • Fone 12-2181. - Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dê flores à qUeiD você ama. Decorações
de igreja e salão, buquêS, erraajos, plantas

ornêmentats, com 8Dtrega a domicillo. Atendimen
to por .proííssíónal no ramo.

- ·Casa·
.

das Flores
Rua Reinoldo Rau 606 _ Edlficlo Santa Terezinha,

ésqulna com R�a -João ptcGOIi.

r PÉRSIANAS • BOI • ESO; DE ALUMíNIO"

.·PERFLEX
RUA JOINvILLE, 1838· .iARAGuA DO SUL· sc

FONE: 10473172__'
.

�.

Persianas horízontaís e verticais,
.

box .. para banheiros,
divisões, toldos; portas saníonadas, íumínesos

e serralheria em alumínío .

. Consulte-nosl Fone 72-0995

Fofo' 'Center Lida.
" ,- -

Agora . sob- 'novà
..

'direçà,o ,"

..

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

brinde.

Fõto Center -' Galeríã Dom Franelsco - Sala 05

NA HONDA'SUBA

CHE GOU
-.: -'�

CONCESSIONARIA BONDA D:A REGIÃO. CO
MERCIO DE MOTOS, ASSIST:BNCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.

Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR-280)
F�ne 72�2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

.. IN1ERIMOYEIS
Inlermedi'ária

.

de·
Imóveis LIda.
IMÓVEIS A VENDA

- 1 casa mista com 150m2, situada numa lateral
d.a rua Rio Branco, próxima a Verdureira Uva.

-- 1 terreno c/ 1.500m2, defronte ao Marabá _

Rua Max Wilhelm.

- 1 terreno c/ 45Qm2, frente para o asfalto, pró
ximo do- PostQ .. Ma.rcolla.I :Nlltl,

- 2 chácaras com varias benfeitorias situadas em

Três Rios do Norte. _

R. João Píccolí, 104 - fone 12-2117 - JaraguÁ do Sul'

INPORMATIVO ROTÁRIO.

·0
. Quatro-Meia-C·inco

, .

' uTrazendo Espei'ança$"
LANCHE BENEFICENTE

�GlNA ,U):

.''be..

Alcançou grande sucesso o Lanche Benefí-

cente organizado pela Associação das Senhoras de

Rotarianos da Grande Florianópolis, com recur-.
sos totalmente em benefício do Hospital de Cari

dade de Florianópolis. A' sociedade flonancpolí
tana reagiu favoravelmente -ao evento realizado
'às 15' horas do último dia 4 de Junho, no Clube

Doze de Agosto, onde se deu o destile de modas,
.

lançamento de inverno das Malhas Thayse -de Cri
cíúma. Na ocasião o grande número de senhoras

presentes foram. agraciadas com buquês de flo

res além de sorteio de valiosos prêmios döados

po; empresas catarinenses que aderiram �sp<:n
taneamente ao movimento ideado pela Assocíaçäo. -

XV CODIRC (COllferência Distrital de Rotaract

Club's do Distdto 465) . _

O Rotareet. Club de Blumenau será a entida
de anfitriã para sediar no período de 18 a 20 de

julho de 1986, a XV CODIRC (Conferência Distri-·
tal de Rotaract Club's) do Distrito 465.. '

, .

O evento é ue'. suma ímpertáncía .pata. o de- ,

senvolvímento do Movtmento Rotaractiano dentro
-

_ do D-465. e para tgn!o estão contando com él: co°.
laboração dös Companheitos no sentido de desen�
volver esforços pára que -o maior número de Ro

teractíanos dos clubes sediados no Distrito se Ia

çam presentes ao evento, dialógando fr_anéa. e

abertamente para o seu desep.volvimento pleno.
A Representação Distrital de Rotaract Club's

informa que já confirmaram presenças ,e far�o
palestras durante a Conferência, o sr. Ernesto

Embassahy .de.. ��ll.Q_ (ex-:preside.n�� de Rotary In-
. t�tnati6nal1 e o Diretor 'da. ,UNICEF pare- o Bra
sil.
(Da Comissão Distrital de ReI. Pública, 1986-87)

Negócios /.
informações

.... Com a participação de
mil expositores de todos
os estados brasileiros, foi
realizada em São Paulo, no
Parque Anhembí, a Feira
Nácíonal da Indústria Têx
til, a' Fenit, em sua 32a.
edição. Ela apresentou aos

compradores brasileiros e

estrangeiros as novidades
para a primavera' e o ve

rão de 86/87, como confec
ções masculinas, femini
nas, jovem, infanto-juvenil
e bebê, Santa Catarina
participou de maneira mar
cante, onde se destacaram
a Jaraguá Fabril e a Ma
risol, de Jaraguá do Sul.
Lojistas e vestuaristas da
-cídade e região visitaram
aquela que é a: maior fei
ra têxtil .

e de moda da
América Latína.,

- Encontra-Se em fase
final de conclusão as öbras '

de ampliação do Portal de
Jaragué, na BR-280, divisa
Jaraguá/Guaramirim. Vin
te e três novas salas, ocu
pando área de 802 metros
quadrados, se somarão as

19 salas existentes, am

pliando o complexo e di
versífícendo os produtos

. ali expostos 'e comercia
lízados. A Imobiliária Vai
latti é a proprietária do
por t a I, inaugurado, no

ano passado· e que é su-

.

cesso pleno.

_ A Weg participará de
22 �a 24 de junho, em

Dallas, no Texas (Estados
Unidos) da Easa Conven
tion, acontecimento de

abrangência mundial.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

-

DECRETO Ni4] 1.335/86
Oficializa a Rua 643.

O PREFEITO MUNIClPAL DE JARAGUA DO
SUL, no uso de suas atríbuíções e nos termos do
inciso XXXV do art. 70 da Lei Complementar N9
5/12 e do art. 48 da Lei Municipal N9 575/75,

D E C R E T A:
Art. �ç _ Fica oficialmente reconhecida a via

de circulação localizada entre as Ruas 516 _ Mag
daléne Schneider e 517 _ Botafogo, no Bairro Bar
ra do Rio Cerro, Zona Urbana deste Município;

.

atingindo 976.00m2 do imóvel territorial de pro
priedade de ACENTO BECKER, transcrito nesta

Circunscrição Imobiliárià sob N? 36.612.
Art. 29 __ A citada área, expressamente doa

da â Municipalidade, passará a integrar o Patri
mônio Público Municipal, na categoria de bem de
uso comum do povo, após o ato de registro da
Escritura Pública de Doação em Cartório compe
tente, com base na planta aprovada 'pela Secre
taria de Planejamento em 09-06-86 (Processo
2.1-06/86), recebendo a via em questão o NC? 643.

Art. 3\l _ A Rua 643 tem làr�ura de leito car

roçével e passeios em 7,OOm e 1,50m. respectiva-
mente.

'

.

Art. 41? �. Este Decreto" entrará em vígor na

data de. sua publicação, ficando revogadas as dis
posições em contrário.

Jaraguâ' do Sul, 09' de junho de 1986..

Curso· Pré-
. Vestibular

Semi - Extensivo

DURVAL VASEL IVO KONELL

(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 .límítadas .

Início das aulas dia 4
de agosto.
Maiores Informações:
No Horário e. Local
Acima.
Luiz Luchlní Filho

Coordenador

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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pleileiam iiunidade parlameolar-EDITAL-
AURBA MULLER GRUBBA, Tabeliã

de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

lei, etc.
'

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartório Para protestos os títulos contrai

Díetmar Müller _ Rio da Luz _ Nesta _ Osmar
Villock _ Rua Ilha da Figueira, s/n _ Nesta _

Paulo S. da Silva _ Estrada Garibaldi, s/n _ Nes-
,
ta _ Valdir Luiz da Rosa _ Rua Uruguai, s/n _

Nesta _ Wílhelm Schultz _ Rua Ribeirão Taqua-
'

,

ra Prox. Omíl _ Ibirama.

R, como os dítos devedores. não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
Intermédío do presente edital para que os mesaies com

pareçam neste Cartõrio, na Rua Artur MÜller, 78, 'no
prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da lei, etc.

,IH/Jaraguá do Sul, is de junho de 1986
�urea Müßer Gmbba • Tabeliã deNotas e

,.')ficiaJ de Protestos de Títulos da Oomarea de I.do Sul

Estado de Santa Catarina

,PR�FEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

"lEI 'N'! i.Ó88/86
';�,!r:''''''''''�

t h����/
Autoriza $> :ßxecutivo a adquirir por doa-,
c;:ão,Jm9vel no Bairro Barra do Rio Cer:
ro, 'neste Munícípío.

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO
SUL, no use de suas atribuições e nos termos da

'legislação vigente, em especial o Art. L09 'da Lei
"

'
-

-Cómpleménter N9 5/75,
' ',' ,

.-

FAZ SABER a todos os habitantes deste Mu
nicipio que a Câmara de Vereadores aprovou e

ele sanciona a segúínta Lei:
Art. 19 _ Fica o Executivo Municipal autori

zado a adquirir da empresa INDÚSTR,IA E CO

MÉRCIO W. WEEGE S.A., por doação pura e gra
tuita, O. imóvel territorial 'contendo 2.485,00m2,
situado à Rua 501 _ Pastor Albert Schneider, no
'Bairro, Barra do Rio Cerro, Zona Urbana désté

Munícípto.. perta ,2,a área total' transcrita nesta

Circunscrição Imobiliária sob Q NQ 15.488, con-

'forme planta anexa élaboräda pela Secretaria do '

Planejamento.
Art. 29 _ O citado terreno passará a integrar

o Patrimônio. Público Municipal, na categoria de

bem -dé uso público especial, após o. ato de 'Re

gistre da Escrítura Públlca de Doação no Cartório
de Registro de Imóveis desta Comarca, e destinar
se-á à implantação de Creche, Pré-Escolar e Pos

to de Saúde.
Art. 39 _ Esta Lei entrará em vígor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
'

Jaraguá do Sul, 11 de junho de 1986.

,

, DURVAl. 'VASE!. IVO KON'Ell'

Secrt. de Adm. e FinançasPrefeito Municipal
\

COLABORE COM QUEM TRÁBALHA
Colabore com a lEGIÄO DA' BOA VONTADEr

adq�lirindO as camísas assinadas pelos. craques da
seleção e o disco com o sucesso da capa;, "BRA-
Sil, DE NOVO". Méxicoj86I

.

Ajude quem, trabalha pelo Brasil!
NÄO PERCA ESSJ;! :L�NÇE"," .'

IBV É GOL NA CERTA!

"

Vereadores
o vereador Herrmann

Suesenbach, presidente da
Câmara de Vereadores de

Corupá, membro integran
te da diretoria da Asso
ciação dös Vereadores do,
Vale do Itapocu e da
União dos Vereadores de
Santa Catarina, esteve em

Brasília esta semana, ao

lado de outros trinta co

legas do Estado, acompa
nhando importantes vota

ções da Câmara Federal e
Senado. Da Capital da Re

pública, Suesenbach infor
mou os principais contac
tos estabelecidos.
A União dos Vereado

res do Brasil, -na presen
ça de vereadores de vá-

rios Estados; reuniu-se na

sala da Comissão de Fi -
'

nanças do. Senado, com o

objetivo de discutir o pro
[eto de reforma �ributá
ria, projeto da Emenda
Constítucíenal 19/83, que
trata da imunidàde parla
mentar aos vereadores e

deputados, estaduais e re�

tomada das prerrogativas
do poder legíslatívo. Os
edis percorreram os gabi
netes dos líderes da Câ
mara e do Senado, para
inclusão na pauta desses

projetos.
Os vereadores,' segundo

Herrmann Suesenbach, em
audiência com o ministro

Jorge 'Bornhausen, da Edu
cação, convidaram-no a

marcar presença no Econ
tro Catarinense de Verea

dores, marcado para o pe
ríodo de 10 a 12 de setem

bro, em Joínville e, para
'o Encontro, Nacional, em

Balneário Camboriú, a r,ea

lízar-se de 01 a 04 de ou

tubro. Outra audiência
mantida foi com o Chefe
dó Gabinete Civil, Minis
tro Marco. Maciel, no sen
tido de apoiar as formu
lações dos vereadores.
Na quarta-feire à noite

.foi acompanhada a pauta
da votação na Câmara dos

Deputados.

BRASIL!
-

Agora
é a França
Após .as vitórias de 1 a

,O .sobre espanhóis e arge
linos e 3:x:O sobre os irlan-
"deses na primeira fase de

classificação, o Brasil com
a vitória de 4xO sobre os

poloneses; na segunda
feira, enfrentá: .na tarde
deste sábado, às 15 'horas,
a forte equipe da França
pelas quartas-de-íínal. que
terçá-feita Çl�rroföü a cam
peã mundial Italia. O País
todo, naturalmente, esta
rá ligado numa corrente
de emoção e otimismo,
empurrando, em pensa
mento, a sua seleção para
o tetracampeonato.
Em caso de vitória o

carnaval e passeatas serão
a 'tônica. Agora, é impor
tante .que todos torçam e

façam a sua festa. Porém,
com moderação e não co

mo um grupo qua resol
veu festejar a vitória so

bre a Polônia na segunda
feira, na Marechal Deodo
ro, quebrando 'garrafas e'

litros sobre a pista e cal

cadas pondo em risco a

integridade física dos que
por ali transitavam. Essa
atitude deve ser reprovada.
Que se faça festa, tudo
bem, mas partir para a

selvageria e incivilidade,
como uns poucos fizeram
é repugnante.

.; '

Vamos moderar antes

que algo pior aconteça,

OJ C Maoute'oções
Serviços de Conservação Industriais e, Resi

denciais. Instalações e Consertos de toda a Unha

elétrica, 'montagens de aparelhos 'e instalação de
mtertenes, _"'"

'

'Expérléncia 'e garantia do sereíço executado.

Rua Equador 62 _ Fone 72-2693 _ Jaraguá �o Sul

'.' FRIG,ORíFICO s. A�"""G-U M Z

ProduzlDd�, al1��nt9s c9m, qúalídade'" e; 'higiene'
desde 1945�

,'_

"

'!'tt,II"..J
Frigoriflco _ Supermercado, e Fábrica de Rações.

Eletrônica,
MENDONCA

ASSISTSNCIA TV, V!DEO CASSETE E"
VIDEO GAME'

Posto autorhndo video game Dacter e Dtsmac,
,

Transcodíttcaçâo de vtdeos importados.
Rua João Marcatto, 179 �,Fone. 72";2128 '

Jaraguá do Sul.

'•• 1,°

, COMERCIAI I FLO.RIANI
Máquinas e Equipamentos par�; Escritórios

Temos à disposição: Assistência técnica de má

quinas de éscrítórlo em geral, relógio-ponto, au

tenticadora Burroughs e caixa registradora.
Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC,
máquinas de escrever Olivetti novas e usadas,
máquina de escrever eletrônica DISMAC-OLYM
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga
da, móveis para êscritórios e acessórios para
máquinas em geral,
Consulte-nos pelo Fone 72-14-92 ou na Rua Ve
nêneío da Sllva Porto, 353. - Jaraguá do Sul � SC.

Ccnjeeções Sueli _ Ltda
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a mais variada coleção de ínverno, aproveitando
as vantagens do preço'e crediário SueU '

'

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085
F. 12-0603 Jaraguá da S111 _ SC.
Loja 2 Rua Reínoldo Rau, nO 530 _.: F. 12-2911 .__

Jereguáde SuL.,... SC.
'

-c,

'_,

'loja 3 ,- Rodovia BR-280. (km 63) Portal �e )ardguá.
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FURGÖES, FURGÕES ISOTÉRMICOS E FRIGORíFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-1077

----------------------------------------------�---�

A rota da malha

NÓS temos tudo·
·

para·agrádar a to.dos.
.

" Venha conhecer .

a .Iinha Chevrolet 86.
Conheça a linha Chevrolet 86, a rnais completa do mercado.

Nós temo� o carro que você necessita para preencher as suas exigências.
Sela Monza, Caravan, Opala, Diplomata, Chevette ou Maraj6, você vai sair de nossa loja com o que existe de melhor.

Venha ver de perto as novidades e vantagens destà nova linha. .

Nós lemos planos de pagamento e financiamento facilitados para você adquirir o seu Chevrolel 86.

Emmendörfer Comércio de. Velculos Uda.
Rv. Mal. Dp.odor?557. Fones,72.0655 e, 72-0060 - Jaraguá do Sul·SC

Suborno: Liua isenta envolvimento·
do árbitro

A propósito da tentativa de suborno a árbitro de
seu quadro, a Liga Jaraguaense de Futebol expediu
na quarta-feira nota oficial. Ela revela que a entidade
reunida. em lt de junho, após analisar os falos que
envolveram' o árbitro Emílio do Rosario, nó' recente
episódio de tentativa de suborno por atleta filiado à
Liga, por conhecer o referido árbitro por' suas atua
ções corretas e sempre mostrando lisura. e com

portamento digno, eximiu-o
-

de qualquer .errvolvímento
que poderia macular a sua conduta, pois que o mesmo

sempre gozou e continuará gozando de maís alta con

üança e consideração por parte da entidade". Uma
outra nota, que analisa o episódio da partida entre as

equipes do Cruz de Malta e Botafogo, onde a equípe
botafoguense não entrou em campo, agindo "com de

selegância e falta de consideração com a equipe ad
versária e para COIP. a Liga", diz que será aplicada as

sanções previstas no regulamento. do campeonato, con-
tra o Botaíogo.

.

_.

Isto significa que o Botafogo não vai poder dispu
tar o próxil?o campeonato da la. l?ivisão.

O homem e a .mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calçados, tênis, con

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

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

Aproveite as promoções especias e visite a

K O X I X O-

f

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

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

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras .

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade estd

nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

-<;....(.____.Lavagem, limpeza de'
tetos e estofamentos.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227

Jaraguá do Sul/Se
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Seleção Paulista de Veteranos em, Jaraguá no dia 6 ,Varzeaß'o já aponla semifinalistas,

Já são conhecidos os

municípios e as modalida
des dos Jogos Abertos Re

gionais Leste/Norte', mar-
Um caso de tentativa de

suborno ao árbitro deni-
cados para o período. de .

20 a 24 de agosto, em Ja
griu e enfeíou o futebol,

. na final do Torneio Alber- raguá do Sul. São. dezoito

municípios e modalidades
to Taranto, que foi. venci

que buscarão garantir as'
,

do pelo XV de Novembro, duas vagas para os Jogosde Corupá. Consta que o
Abertos de Santa Catarina,'

..arbitro escalado p/ a par
tida Cruz de Malta e Bo-

de 18 a 26 de outubro, em
Joínvifle. Jaraguá do Sul

tafogo, Emílio do Rosário,
teria sido procurado por

participará no bolão mas-

"alguém" do Cruz de Mal- culino, futebol de salão,
volibol masculino e femi

ta que propôs, através de
nino. bocha e tênis de me-

cheque, Cz$ 500,00 para sa: Guaramirim, no fute
"dar uma mãozinha" à

bol de salão, xadrez mas-
equipe. candidata direta ao

culino, volibol masculino,título. Segundo informa-
handebol masculino e bo

ções de fonte da Liga Ja

raguaense de Futebol, a
cha: Balneário Çamboriú _

entidade, ,cientificada do bolão M, xadrez M, voli-
bol e handebol M; bocha

fato, tomou medida cante- •. .'

lar, trocando a arbitragem, e ténis de mesa; Na�egan-
evitando desta forma Um t�s - futebol de salao. vo

comprometimento que vi _

.' libol M e bocha; Benedito

esse empanar maís ainda Novo - xadrez M e bocha;

o Torneio'; qua homena- Blumenau _ handebol F,

�:t�� �e e:r:i�lr�: eo eXd�!� Cornelia e' Ad,emir destaques em
portista Alberto Taranto. ...

O jogo Cruz de Malta e SO;"O" Paulo'Botafogo acabou não saín-
.

do, tendo em vista a falta Numa promoção do jor-
do número mínimo de jo- nal do Imigrante, Federa

gadores por parte do Bo- cão Paulista de Atletismo

tafogo. Enquanto isto, em e Secretaria de Cultura,

Corupá, com a. vitória de Esporte e Turismo do Es-

2 a 1 'Sobre o D. Pedro, o tado de São Paulo, foi re
XV de Novembro passou alizada de 13 a 15 de ju
a: somar: 10 pontos, centra nho, no Centro' Esportivo
9 do Cruz de Malta, ftcan- do Ibírapuera, a Olímpia
do com o título. da do Imigrante, orce

Santa' Catarina participou
com três atletas, dois dos

quais de Jaraguá do Sul.

que obtiveram três meda

lhas, sendo uma' de prata
.

e duas de bronze. Corné
iia Holzinger e Ademir

Roesle.,
.

patrocinados pela
Divisão Municipal rle Eö

portes/Dalcel iS. represen
taram a equipe da' Alemé1-

nha Ocidental onde foram

destaques, entre os melho
res do Pais.
Correndo fora de suas

'Está confirmado para o

día 6 de julho, um domin
go, no período da tarde,
o amistoso entre a Seleção
de Veteranos de Jaraguá
do Sul contra a Seleção
Paulista de Veteranos, que
acontecerá no Estádio Max
WHhelm, do Clube Atlé
tico Baependí. O vice-pre
sidente de futebol do Bae

pendi, Guido Schmitt. es

tabeleceu os contactos com

�s paulistas, facilitado
através do seu sobrinho, o
[araguaense Ado, que é

goleiro do selecionado. vi
sitante e que foi, também,
tricampeão mundial pelo
Brasil, no México, em 1970.

Segundo Guido, a Kohl;

,SUBORNO DENIGRE
FINAL DO
UA. fARANTO"

SEGUNDA DIVISÄO
Começa neste domingo,

às 15h30, a fase final do

Campeonato da 2a. Divi
são da Liga Jaraguaense
de Futebol. Na oportuni
dade, jogarão Malvice x

Alvorada e Grêmio Gari
baldi x América. Esta fä

se é composta de três ro

dadas e após a sua deci
são é que terão início as

partidas decisivas do Cam

peonato de Aspirantes.

bach patrocinará' a vinda
. da Seleção Paulista de Ve
teranos e' toda a renda
auferida do encontro será
'revertida a APAE- de Ja
ragué do Sul, que, junta
mente com o departamen
to de futebol do Baependi
promoverá o evento es

portivo. Na seleção visi
tante figurarão nomes len
dários do futebol brasileí
ro, como Ado, Joeí, Edu,
Paulo Borges; Benê, Guara
cí, Cafuringa, Terto, Djal
ma Dias e outros craques

c ,O O divulga
modalidades

do passado. E na equípe
local, haverá uma mescla
entre os veteranos do
Baependí, com reforços de
outras equipes, inclusive
de Guaramirim e Corupá.
A preliminar deverá

acontecer entre Cruz de
, Malta e XV de Novembro,
respectivamente více-cam
peão e. campeão do Tor
neio Alberto Taranto. O
ingresso custará apenas 20
cruzados e com

.

um deta
lhe: 'mulheres e crianças
nada pagarão. .

municípi,os· e

dos Regionais
bocha e tênis � de mesa;
Tímbô _ bolão M. futebol
de salão, volibol M, bocha
e tênis de mesa; Nova
Trento _ bocha;' Barra Ve
lha _ bolão M, xadrez M e

tênis de mesa; Itajai � bo-'
Ião M, xadrez M e tênis
de mesa; Gaspar _ bolão
M e yolibol M; São Fran
cisco do Sul _ futebol de
salão e xadrez M; Ilhota e

Indaial _ só no futebol de

salão; Brusque _. futebol
de salão, xadrez M; volibol
e handebol M e handebol

F; São João Batista _ íuté-
bol de salão e volibol F;
São Bento do Sul _-xadrez,
Vollbol M e F 'e handebol
P; Araquart _ xadrez mas

culino.

O congresso técnico es

tá marcado para o dia 11

de julho, às 14 horas. em

local a eoníínnar: auditó
rio do Centro Empresarial
ou .do Sesi.

especialidades, Cornélia
conseguiu o segundo lugar
no revezamento 4x100m e

o terceiro nos 100m rasos

e nos 100 com barreiras'

Ademir obteve o sétimo

lugar nos 400m rasos e o

nono nos 100m.

Segundo o' técnico José

Augusto Caglioni, toma

ram parte do evento os

melhores atletas do Bra

sil, representando suas ori
gens. A- -competição de

senvolveu-se em duas ca

tegorias _ Atletas de Ente
e Veteranos _ razão peja
qual, pela falta de tempo"
não foram realizadas as

provas .

dé 400m c/barrei
ras "fi 40Hm rasos femini-
'. - " l'no, que saa as espec"u-

dades de Cornélia. Os ve-

terartos. em sua malaria
eram esttangeiros radica,
dos no Brasil. com jdê'c1"
d'" 40 a 80 anos.

A oitava rodada do 4�
Campeonato Varzeano de
Futebol, da Dívisão Muni
cipal de Esportes, realizada
no domingo, no Estádio
dó C.A. Baependi, foi mar
cada por muitos gols e en-

.

cerrou a participação, na
.

primeira fase, das equipes
que compõem a Chave
Azul, definindo os seus

quatro classificados. Na
partida ínauguraí da roda
da, Helga Mar lx4 Cana
rinho, .seguindo Olaria lxl
Vila Rau, Pinheiros OxW

Figweirense, Independente
bo Saturno, Vltória õxt
Vila Nova e A.rmalwee
Oxl Bangu.

Com estes resultados,

classificaram-se na Chave
Azul a Canarinho, Olaría,
Vila Rau e Figueirense. A
nona e penúltima rodada,
neste domingo, no Estádio
da .S.E. João Pessoa, em

Itapocuzinho, marca as

partidas: 9h _ Santo An
tônio x Santa Luzia, lOh
Colúmbia

.

x Vila Lenzí.
llh _ Ouro Verde x Can
tareíra, 14h _ Continental
x Vitória 15h _ Bangu x

Independente e 16h _ Vi
la Nova x Armalwee, A
última rodada, no domin
go subsequente, . tem pre
vistos os seguintes jogos:
Juventude x Colúmbia,
Cantareíra x Santo Antö
nio oe Vila' Lenzi x Ouro
Verde.

J!ogos· escolares concluem·se hoje
Foi realizada no último

Iínal-de-semana, a fase

classífícatóría dos VII Jo

gas Escolares Regionais
Mirim e Infantil, na moda
lidade de handebol em Ja
raguá do Sul e Cuaramí-.
rim. No Mirim Masculino',
classificaram-se as escolas
Prefeito Lauro Zimmer
mann, Tereza Ramos e

Centro Educacional Evan
gélico e, ainda, Almirante
Tamandaré, He1eodoro
Borges e São Luis; no Mi
rim Feminino _ Lauro
Zimmermann. Duarte Ma
galhães, Abdon Batista,

Miguel Couto, Heleodoro
Borges e Centro Educa

.

rional Evangélico;· Infantil
Masculino _ São José, He
leodoro Borges, Teresa
Ramos, Marechal Ronden,
Roland ,Dornbusch e Ho
landa Gonçalves: Infantil
Feminino _ Lauro Zimmer
mann, Mal. Ronden, Ab
don Batista e Euclídes da
Cunha.
A tas,e final vem acon

tecendo desde quinta-feira
à noite, devendo ser con

cluída na manhã deste sá
cada; quando serão co

nhecidos os vencedores.'
'

Sara integra seleção ,estadual/bolão
Nos próximos dias 18,

19 e 20 de julho,
- ...

Santa
Catarina' estará sediando
o Campeonato Brasileiro
de Bolão, bela 16cill (pe
quena), Adulto,' Masculâ
na e Feminina, reunindo
os estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Paraná e'

Rio Grande do Sul. A pro
moção é da Confederação
Brasíleíra de Bocha e B0"
Ião e Desportos Ter'p<yr��
em conjunto com a Fede

ração Catarínense. A sua:

realização acontecerá na
cidade de Itajaí e integran
do o selecionadöIemíníno,
está a jaraguaense Sara

Regina Wieie, convocado
pelo técnico Valdir Colsa
ni.
.Para o selecionado mas

culino ninguém foi .convo
cada, todavia. CGm vistas
aos jogos regionais, a re

presentação jaraguaense
participou no final-de-se
mana passado, em Timbó.
sm tim. torneio de bolão.

Linha - de - fundo
Foi encerrado na noite

de ontem, o segundo tur
.no do Campeonato Citadi
'no Adulto de Futebol de
Salão. A decisão entre os

campeões das Chaves'A e

B está marcada pé;lIa o d!.a
27; na Ginásío de Espor
tes Artur Müller. P(jlJralela
mente ao certame adulto,
a UFS vem desenvolven
do Os campeonatos iuven:l

e infantil. Pelo juvenil.
aliás, .têm duas partidas
programadas para este do- •

mingo, dia 22, no Artur
Müller: Mirtes x Urbano

e Rio Molha. x "Móveis
Weber.

_x_

Em função do jogo elo
Brasil diante da França,
às 15 hora.s deste sábado.

pelas quartas de final da'

Copa do Mundo. foi, sus
pensa a rodada do VI Tor
neio Interno de Futebol

Suíço do c.A. Baependi.
Esta rodada será realiza
da

.

no encerramento do
certame. No próx:imo sá
bado, no entanto, a quinta
rodada deverá ser reàli
z.ada,
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pios, levando a mensagem
do partido e realizar um

trabalho corpo - a - corpo,
além do que, promover de
6 a, 8 grànde, comícios
nas principais regiões 'eió
Estado, nos quaís deverá
marcar preseaça o gover
nador Leonel Brizola, do
Rio de Janeiro.
N� MICRORREGIÄO
Na noite de quarta-fei

ra, os pedetístag concen

traram-Se no Beira Rio. A
nível mícrorregíonál, o

PDT está formado em Ja
raguá do Sul e instalou
Comissões Executivas Pro
visórias em Corupá e Gua
rammm, presididas por
Amo Glatz e Heitor da
Silva. Nas próximas sema

nas serão'
'

oficializadas,
quando da realização das
Convenções e, dentro de
no maximo vinte dias,
Massaranduba e 'Schroa
der passarão a contar
também com . Comissões
Provisórias, fechando, COm

isso, o PDT, todos os mu

nícípios do Vale do Ita-'

pocu.

Is Inotações de FláYi, José -Lidéranças do POT vi'silam JS.Madrid pode-ser candidafo
O PMDB reativou o setor jovem, com a eleição,

no dia 13, da Diretoria Provlsõrta da JPMDB, que terá
mandato até outubro, quando da realização da Con
venção Municipal. A presidência ficou com Sandro
Lessmann, que em príscas eras integrou a Arena Jo
vem e posteriormente o PDS. Hoje, por força das cír

cunstancia,s, Sandro dirige a PMDB de Jaraguá do Sul.

Por diferença de um vo

to, 27 a 26, a Chapa Inte

gração venceu a Chapa
Renovação, para a dire
toria da Fiesc. Ganhou o

empresário Milton Fett e

perdeu o deputado Otaír
Becker, cuja chapa era

. O PDT, que nas próximas semanas "fecha" a re

gião com a instalação das Comissões Provisórias em

Schroeder e Massaranduba, poderá sair com candida
to a deputado, o advogado Roberto Madrid. Multo em

bora declare estar tora das suas pretensões, existe

quem deseja demovê-lo a aceitar a incumbência e, as

sim, Jaraguá poderá ter quatro candidatos a deputado.
Ou até cinco.

apoiada por empresários
de Jaraguá do Sul. A pro-
-pösítc, há pelo menos

três semanas antes das
eleições, empresário local

já vaticinava a perda da

eleição. E não deu 'outra.

A executiva regional do
PMDB decidiu realizar a

convenção estadual do

partido qua vai homologar
as candidaturas às eleições
deste ano para o dia 5 de

julho. O partido vai lan-
, çar 24 candidatos à Câma-

ra Federal e 60 à Assem
bléia Legislativa, que são
os números máximos per
mitidos pela legislação
eleitoral. Vai ser decidido
também o uso ou não da

sublegenda.

Fundado no mês de maio e já com o número dois ,

circulando. Corupá tem o seu órgão de imprensa, Tra
ta-se do mensário "Corupä Hoje", coordenado pelo
engenheiro Carlos Díeter Werner, vereador e presí
dente do PMDB. De tendência peemedebisfa declarada,
o "Corupá Hoje" deve tornar-Se forte aliado de Die
ter na sua caminhada rumo- a Preíeítura da ex-Hau-
sa Humboldt.

t'

seu 'partido e afirma ter

dentro do díretório • de
Joinville os votos neces

sanos para ser indicado.

Apesar de ser de Jaraguá,
Paulinho é eleitor em' Join
ville.

Paulo Roberto Bauer

pretende obter indicação
do diretório municipal de
Joínvílle para ser candida
to a deputado.estadual pe
lo PDS. Ele já tem o apoio
dos diretórios do Vale do

Itapoeu e da juventude do

O deputado Geovah Amarante, do pMDB, decla

rou que a sua candidatura à Constituinte é írreversí
vel, porque, a região Norte comporta duas candida
turas do partido para o mesmo nível, Afirma Já ter

apoio dos munícípíos da região de Joinville e que es

pera obtê-lo também na região de Jaraguá. Ele acha
ter condições de ser eleito, junto com Luiz Henrique.
No júri do 2Q Festival Geraldo Wernínghaus, o

da Música Sertaneja, do PDT com Altair Pieper
Colégio Holando Gonçal- (vice - presidente) e o

ves, os quatro partidos le- PMDB com Cecília Konell,
galmente constituídos em esposa do presidente Ivo

Jaraguá do Sul estiveram Konell. Como o ano é de

representados. O PDS com eleições, ninguém faltou.
Udo Wagner, o PFL com

O vereador Ademir Izidoro, de Guaramirim, teve

aprovadas indicações, agora transformadas em proje
tos-de-ler, isentando de impostos e taxas as construções

,

novas e atuais em estilo enxaímel e, também, autorí
zando Ci) Executivo a conveníar com a APAE de São

Paulo, para o pagamento dos exames de senílcetonu

ria e hípo-tíroídísmo congênito'dós <recém-nascidos,
cujos pais tenham renda inferior a 3 salários minimos.

Tai um exemplo a ser seguido.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA'

DECISÄO INTELIGENTE.

Calé SI S SE
�,

.

O candidato a governa
dor pelo POT, advogado
Acácio Bernardes, acom

panhado do presidente do
Instituto Alberto Pasqua
Uni ._ Antônio Carlos Za

pellíní, deis candidatos a

deputado estadual por
Joínvílle, Ivan A r i n o

Kwitschal e Nilton Cha
ves, dos presidentes do di
retório e executivas pro
visórias do PDT em Jara-
··guá do Sul, Corupá e Gua
raminm, respectivamente
Dr. Roberto Madrid,' Arno
Glatz e Heitor da Silva,
além de outras lideranças
do partido" estiveram visi
tando a redação- na tarde
de quarta-feira, para uma

apresentação oficial. Acá
cio declarou na oportuni
dade que uma atenção .es

pecial será dedicada à re

gião e que () PDT fará lima

campanha corpo-a-corpo.
intensificada após a Copa
do Mundo.
Em julho, no dta 13, o

partido vai definir o can

didato a vice-governador
e os candidatos ao sena-

Aumento salarial
Os contribuintes muni

cipais inscritos em dívida
ativa têm prazo até o día
15 de agosto para líquida
rem os seus débitos refe
rentes ao imposto predial
e territorial urbano e im
posto sobre serviço. Nes
te sentido, a Câmara de
Vereadores concedeu au

torização' e, com isso, os

devedores ficam dispensa
dos de juros, multa e Cin
quenta por cento da cor

reção monetária. A dívida
ativa dos contribuintes em

atraso somam cerca de
Cz$ 240 mil. Por outro la
do, a munic.ipalidade vai
conceder ao funcionalismo
público municipal ativo e

inativo, um aumento de
10% a partir de 19 de ju
nho. A medida se aplica
a todos os 800 funcioná
rios do município.
De outra parte, o posto

de saúde da Vila Lenzi,
informando que no mês de
maio, efetuou 1.172 aten-

do, assim como os 24 no

mes a deputado federal e
60 a deputado estadual.
Acácio, que é presidente
do PDT em Blumeneu.
afirmou que a agremiação
sairá com o número má
ximo de candidatos per
mitido pela legislação. A
nível local, disse esperar
que Roberto Madrid seja
candidato a deputado, ape-.
sar da sua relutância, haja
vista reunir qualidedes e

conhecímentos para tal.
Ou em caso de negativa
dar apoio a candidatos de
outras regiões, como Joín
ville, por exemplo.
Sobre a sua candidatu

ra ao governo do Estado,
Acácio Bernardes disse que
será de respeito ao povo
catarinense e que con

correrá, para ganhar, em
faixa própria, defendendo
mudanças no modelo eco

nômico catarinense, volta
das para a área social e

dentro das prioridades da
sua plataforma de gover
no. O candidato pretende
visitar todos OS municí-

ao funcionalismo munici,pal'
dímentos e 168 consultas,
destas, 137 médicas e 31
de enfermagem. Em recur

sos humanos foram apli
cados Cz$ 11,873,36 e em

materiais Cz$ 5.559,52, re
presentando um custo per
capita, por cliente, de Cz$
11,39. A informação é do
Chefe do Executivo Muni

cipal, acrescida de que na
. terça - feira entregou a

SCAR Cz$ 30 mil, destí
nados a conclusão da pri
meira etapa das obras da
Casa da Cultura. Com es

se repasse, a participação
do município nessa obra
atingiu a Cz$ 60 mil, so

mente neste ano.

Em declaração adicional,
Vasel disse que o primei
ro relógio digital, doado
pela Dalcelis iá foi insta
lado na Praça do Imigran
te e que outro está em

vias de instalação, no can

teiro nas proximidades do
Banco do -Brasil. Outr�
empresa manifestou inte-

Hoie, a Feira de Irte e Artesanato
Na Praça Artur Müller

e rua Quintino Bocaíúva,
defronte a Prefeitura, a

Fundação Cultural, em

conjunto com a Associa
ção dos Artesãos de Jara
guá do Sul, promovelão'
a edição de junho da Fei
ra de Arte e Artesanato,
que desta feita será en-:
cerrada maís cedo, às 14
horas, em v.sta da parti.;a
entre Brasil e Frença, pe'.
Copa.dö Mundo._.Além da

venda do artesanato, co

mo atrações culturais, está
previsto para as 9 horas o

casamento caipira, por alu
nos do Grupo Escolar
Albano Kanzler; lOh _ a

terceira eliminatória
.

do
Concurso de Declamação e

às I1h - show com o Gru-,
po Cicatriz. Além disso,
muitas brincadeiras e o

pau-de-sebo para a petiza
da.

resse I1Çl colocação de três
novos relógios, na praça
ao final da Getúlio Var

gaS, na praça Paul Harris
e na Barra do Rio Cerro.

Assume a nova

Supervisora
de Educação
Assumiu no dia 18 do

corrente mês a Superviso
ria Local de Educação
19.01, cargo vago desde a

saída de Arnoldo Schulz,
a professora Dulce Rau
Ulrích, Licenciada em Ma
temática, a prof. Dulce
dedica-se ao magistério há:
25 anos, sendo que por 17
destes, dirigiu a Escola
Básica Euclides da Cunha,
o Colégio Estadual Heleo
doro-Borgss e o CIP Má
rio Krutzsch.
E nesta semana, iniciou

suas atividades como Su
pervisora Regional de
Educação Especial, a pro- ,

íessora Josíane Toledo
Soares, substituindo a prof.
Maria' das Neves Medei
ros, que solicitou remoção
para Florianópolis. Josia-

.

Pie há 5 anos vinha exer

cendo o cargo de diretora
da APAE.

Faça uma assinatura do
"Correto do Povo"

Cz$ 100,00. Ligue 72 ..,0091.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




